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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Είναι πολύ µεγάλη η προσπάθεια και πολλές οι θυσίες που απαιτούνται, για να 

ολοκληρώσει κανείς την διπλωµατική του εργασία. Ανυπολόγιστος ο χρόνος που 

χρειάζεται για την εύρεση του υλικού, για την επεξεργασία του, για το ξεµπέρδεµα 

των βιβλιογραφικών αναφορών, για να σκεφτείς, για να γράψεις. Χρόνος που στερείς 

από την προσωπική σου ζωή, από τους φίλους σου, από τον εαυτό σου.  

 Κάθε φορά αναρωτιέµαι αν άξιζε τόσος κόπος και η απορία µου µένει χωρίς 

ουσιαστική απάντηση. Βρισκόµαστε εξάλλου σε µια κακή συγκυρία για τη χώρα µας 

που δεν µας επιτρέπει να αισιοδοξούµε περιµένοντας απτή ανταµοιβή των κόπων 

µας. Έχοντας αφήσει τα προπτυχιακά χρόνια αισίως δέκα χρόνια ακριβώς πίσω, η 

αίσθηση ότι η ασχολία µου µε την φιλολογία ενέχει επιστηµονική διάσταση είχε 

χαθεί ανάµεσα στις εργατοώρες στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στα 

φροντιστήρια. Αίσθηση που ξαναζωντάνεψε χάρη στην ενασχόλησή µου µε το µικρό 

αυτό πόνηµα. Μέσα µου, λοιπόν, αναγνωρίζω ότι διανύθηκε µια µεγάλη απόσταση 

προς περαιτέρω ωρίµανση τόσο προσωπική όσο και επιστηµονική το διάστηµα αυτό.  

 Το σηµαντικότερο όµως όλων ήταν η επαφή µε σπουδαίους ανθρώπους του 

χώρου. Φυσικά την πλέον ξεχωριστή θέση για εµένα έχει ο κύριος Νικολαΐδης, ο 

επόπτης µου. Το να ευχαριστήσω τον κύριο Νικολαΐδη στον πρόλογο της 

διπλωµατικής µου, που χωρίς την βοήθειά του, την αµέριστη συµπαράσταση, την 

ηθική στήριξη, την έµπνευσή του θα µου ήταν αδύνατο να ολοκληρώσω, είναι 

αυτονόητο, αλλά πολύ λίγο για όσα µου έχει προσφέρει.  

 Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω τον σύντροφο της ζωής µου για την υποµονή 

του όλον αυτόν τον καιρό. Να τον ευχαριστήσω για την διάθεση να µε βοηθήσει µε 

κάθε τρόπο –σηµαντικότατη η συµβολή του στα τεχνικά µέρη της παρούσας 

εργασίας-, αλλά κυρίως για την πίστη του ότι θα τα καταφέρω. Είναι σηµαντικό να 

πιστεύουν οι αγαπηµένοι σου άνθρωποι σε εσένα, όταν εσύ έχεις ξοδέψει τις δυνάµεις 

σου στο άγχος για το αν θα ολοκληρώσεις επιτυχώς αυτή την πορεία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η αναζήτηση των παρεκβάσεων µέσα στο βιογραφικό έργο του Πλουτάρχου 

απαιτεί πρωτίστως τον ακριβή προσδιορισµό του όρου «παρέκβασις». Για τον λόγο 

αυτό η παρούσα εργασία έχει ως αφετηρία την εξέταση των Παράλληλων Βίων ως 

προς τη σχέση τους µε την ιστορία και τα προγενέστερα αυτών βιογραφικά έργα, 

ώστε να διασαφηνιστούν τόσο η µεθοδολογία όσο και οι εκφραστικοί τρόποι του 

συγγραφέα των Παράλληλων Βίων.   

 Κατόπιν επιδιώκεται η βαθύτερη κατανόηση του όρου µε την εξέταση των 

διαφόρων ορισµών που έχουν διατυπωθεί κατά τους αρχαίους χρόνους. 

Συµπεραίνουµε ότι η παρέκβαση έχει σταθερή παρουσία γενικά στην λογοτεχνία. 

Ειδικότερα στους πλουταρχικούς Βίους το σύνολο των µελετητών έχει επισηµάνει την 

ύπαρξη παρεκβάσεων, για τις οποίες έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί και απόψεις.  

 Από την ανασκόπηση των ορισµών που οι µελετητές του Πλουτάρχου έχουν 

δώσει για την παρέκβαση στο πλουταρχικό έργο, περνάµε στην εξέταση του πώς ο 

ίδιος ο βιογράφος ορίζει και εννοεί τις παρεκβάσεις, µε δείκτες τις δικές του δηλώσεις 

στην αρχή ή στο τέλος αρκετών από τις παρεκβάσεις στους Βίους. Οι δηλώσεις αυτές 

βοηθούν επιπλέον στο να κατανοήσουµε τους λόγους για τους οποίους παρεκβαίνει. 

Διαπιστώνουµε ότι οι λόγοι ποικίλουν ανάλογα µε τον βιογραφούµενο αλλά και το 

περιεχόµενο των ίδιων των παρεκβάσεων.  

 Στην παρούσα εργασία η βάση διάκρισης των παρεκβάσεων είναι το 

περιεχόµενο. Καταλήγουµε έτσι σε ένδεκα είδη παρεκβάσεων, τις οποίες συζητούµε 

ακροθιγώς ανά είδος1, εκτός των πολεµικών, για τις οποίες επιφυλάσσουµε µια 

συστηµατικότερη και αναλυτικότερη εξέταση λόγω του περιορισµένου αριθµού τους 

και της αµεσότερης σύνδεσης του θέµατός τους µε την πολιτική.  

 Η αναλυτική εξέταση των πολεµικών παρεκβάσεων επιχειρείται βάσει 

τεσσάρων αξόνων: εξετάζονται α) ως προς το θέµα τους, δηλαδή ανάλυση της 

                                                 
1 Δεν σχολιάζουµε τις γεωγραφικές, ενώ οι παρεκβάσεις που αποτελούν τις κρίσεις του Πλουτάρχου 

ή την κριτική του για τους οµοτέχνους του µαζί µε τις ηθικοπολιτικές και τις αυτοαναφορικές 

οµαδοποιούνται υπό τον τίτλο: “Ο Πλούταρχος δια των παρεκβάσεων” και εξετάζονται ως σύνολο. 
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παρέκβασης καθεαυτήν, β) ως προς τη συνάφειά τους µε τον Βίο στον οποίο ανήκουν, 

δηλαδή ελέγχουµε αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στο περιεχόµενο της παρέκβασης µε 

τον ήρωα ή µε άλλα πρόσωπα που σχετίζονται µε τον βιογραφούµενο και µε τα 

εξιστορούµενα γεγονότα∙ και γ) ως προς τον Πλούταρχο, την φιλοσοφική του 

θεώρηση και την εποχή του, αφού οι παρεκβάσεις σε κάθε λογοτεχνικό έργο, καθώς 

είναι αποκοµµένες από την αφήγηση, αποκαλύπτουν κάτι περισσότερο για τον ίδιο 

τον συγγραφέα.  

 Κυρίαρχος στόχος στην πραγµάτευσή µας είναι ακριβώς να αναδείξουµε τον 

Πλούταρχο ως καλλιτέχνη και ως στοχαστή µέσω των παρεκβάσεων στους 

Παράλληλους Βίους. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί επίσης την προσέγγιση του 

αναγνωστικού κοινού του. Γι' αυτό τον λόγο, στον σχολιασµό των παρεκβάσεων 

προσπαθούµε να συναισθανθούµε τον αναγνώστη της εποχής του συγγραφέα, 

επισηµαίνοντας, όπου είναι δυνατόν, τα µηνύµατα που ενδεχοµένως επιθυµούσε ο 

Πλούταρχος να του περάσει. 
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Ο βιογράφος Πλούταρχος 

 

Παρ' όλο που ο Πλούταρχος είναι κυρίως γνωστός για τους Παράλληλους Βίους του, 

έργο βιογραφικό µε σύγχρονους όρους, η ιδιότητα του βιογράφου δεν είναι η κύρια 

ιδιότητά του. Tα περισσότερα γραπτά του αφορούν στην φιλοσοφία, ενώ είχε 

συγγράψει και διαλόγους. Η ηθική φιλοσοφία είναι το πεδίο που τον απασχόλησε 

περισσότερο από κάθε άλλο, αφού σε ό,τι έχει γράψει, είτε είναι Βίοι είτε είναι 

διάλογοι είτε φιλοσοφικές πραγµατείες, η εστίαση βρίσκεται στο ήθος του ανθρώπου2. 

 Στις ιδιότητες που του προσδίδουµε κάνει αίσθηση δια της απουσίας της η 

ιδιότητα του ιστορικού. Ο Πλούταρχος ως άνθρωπος και ως δάσκαλος αισθανόταν 

βαθιά αγάπη για την ιστορία. Ωστόσο, όσο ενδιαφέρον κι αν είχε, όση αγάπη κι αν 

έτρεφε για την ιστορία και όσο καλός γνώστης κι αν ήταν αυτής, ποτέ δεν συνέταξε 

ένα γνήσιο ιστορικό έργο, ώστε να δικαιούµαστε να τον χαρακτηρίσουµε ιστορικό3. Ο  

Πλούταρχος συντάσσεται µε την γενικότερη αντίληψη της εποχής του για την 

ιστορία, ότι δηλαδή δεν αποτελεί µια από τις επιστήµες µε καθαρή µέθοδο που 

δηµιουργεί ένα σώµα αδιαµφισβήτητων γνώσεων, αντίληψη που φαίνεται να έχει τις 

ρίζες της στον Αριστοτέλη4. Για τον Πλούταρχο η ιστορία ήταν η διαχείριση των 

γεγονότων και των ανθρώπων του παρελθόντος και όχι επιστήµη5. Γι'  αυτό τον λόγο 

ίσως η ιστορία κατά την αρχαιότητα δεν χρησιµοποιούνταν στην εκπαίδευση παρά 

µόνο ως φορέας ρητορικών παραδειγµάτων, όπως σηµειώνει ο Momigliano6. Ο 

Πλούταρχος πάντως την προσεγγίζει ως παιδευτικό µέσο στα έργα του.  

  Σε όλα τα έργα του η ιστορία είναι απαραίτητο µεθοδολογικό εργαλείο 

                                                 
2 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ενδιαφερόταν για το ήθος και των γυναικών, όπως αποδεικνύει το έργο 

του  Γυναικῶν Ἀρεταί. 

3 Η βιογραφία εντάσσεται ειδολογικά στην ιστοριογραφία. 

4 Ο Αριστοτέλης στην Ποιητική του συγκρίνοντας την ιστορία µε την ποίηση κρίνει την πρώτη 

λιγότερο σοβαρή και επιστηµονική από την δεύτερη, αφού η ιστορία ασχολείται µε συγκεκριµένα 

γεγονότα, ενώ η ποίηση µε γενικές αλήθειες (1451b5-7). Ο Αριστοτέλης προσπάθησε να καταστήσει 

ωφέλιµη την ιστορική έρευνα: συγκέντρωσε γεγονότα σχετικά µε το πολιτιστικό και πολιτικό 

θεσµικό περιβάλλον, τις γνωστές Πολιτείες, προκειµένου να δώσει ένα εµπειρικό θεµέλιο στην 

φιλοσοφία του. 

5 Stadter, (1965) σ. 138 

6 Momigliano (1971), σ. 9.      
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σύνθεσης, από την πλευρά του συγγραφέα, και ταυτόχρονα ερµηνευτικό κλειδί, από 

την πλευρά των αναγνωστών του. Για παράδειγµα, έναν τέτοιο ρόλο παίζει στην 

διατριβή του Περί τοῦ Σωκράτους δαιμονίου η ιστορία της Θήβας, ενώ στο Περί τῆς 

Ἀλεξάνδρου τύχης ἤ αρετῆς, ο Πλούταρχος πραγµατεύεται µέσω ενός ιστορικού 

προσώπου το θέµα του φιλόσοφου-ηγέτη7.  

 Ιδιαίτερα στους Βίους του που θα µας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία η 

ιστορία είναι η βάση. Η ιστορία του προσφέρει το υλικό: τα πρόσωπα και τα γεγονότα, 

πάνω στα οποία επενδύει το µήνυµα που θέλει να περάσει στους αναγνώστες του. 

Πρόσωπα και γεγονότα τίθενται στο µικροσκόπιο του και αποκτούν διαστάσεις συχνά 

διαφορετικές των πραγµατικών, αν και πάντοτε ρεαλιστικές. Οι βιογραφούµενοι έτσι 

παύουν να είναι ιστορικά πρόσωπα, γίνονται πλουταρχικοί χαρακτήρες. Ο 

πλουταρχικός χαρακτήρας δεν χάνει βέβαια την σύνδεσή του µε τις πράξεις που 

καθόρισαν τις ζωές των ανθρώπων στο παρελθόν, άρα µε την πραγµατικότητα, 

ωστόσο φωτίζονται άλλες πλευρές του κάθε φορά, ανάλογα µε την ηθική στάση που 

θέλει να προτείνει ο Πλούταρχος: 

 

 

Ο Πλούταρχος µας καλεί να εξετάσουµε την αλληλεπίδραση των προσωπικοτήτων µε 

τις συνθήκες. Τα ιστορικά στοιχεία που παρεισφρέουν δεν αποτελούν αυτόνοµο υλικό 

υψηλής ιστορικής αξίας αυτοτελώς, αλλά βοηθούν στην αξιολόγηση της δράσης και 

του ήθους των ατόµων. (Pelling 2010, σ. 230)  

 

 

 

 Την στενή σχέση του βιογραφικού έργου του Πλουτάρχου µε την ιστορία έχουν 

επισηµάνει στο σύνολό τους οι µελετητές. Ο Wardman σηµειώνει ότι «η µορφή των 

Βίων εξαρτάται από τους διάφορους τύπους της ιστοριογραφίας»8. Ακόµη πως «η 

βιογραφία υιοθετεί συγκεκριµένες πρακτικές που έχουν ήδη προταθεί ή αναπτυχθεί 

                                                 
7  “Ο Πλούταρχος µε το De fortuna Alexandri παρουσιάζει ένα ιστορικό θέµα ως αντικείµενο 

φιλοσοφικής πραγµάτευσης” (Anderson, σ. 115).  

8    Wardman (1974), σ. 4. 
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στα ιστορικά συγγράµµατα». Καταλήγει έτσι να θεωρήσει τους Βίους του Πλουτάρχου 

επίτοµη ιστορία παρά ανεξάρτητες βιογραφίες9. Είναι  διαπίστωση του ιδίου, όπως και 

άλλων πλουταρχιστών, ότι παρόλο που η µέθοδος σε ιστορία και βιογραφία είναι 

διαφορετική, ο σκοπός είναι ο ίδιος: η ενασχόληση µε το παρελθόν προσβλέπει στην 

διδαχή των ανδρών της ηγετικής τάξης10. 

 Η προσπάθεια να ενταχθούν οι Παράλληλοι Βίοι σε κάποια βιογραφική 

παράδοση έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά11. Ο Leo το 1901 θεωρούσε ότι οι Βίοι του 

Πλουτάρχου έχουν άµεσο πρόδροµο βιογραφίες της περιπατητικής παράδοσης κατά 

την οποία συγγραφείς αναλάµβαναν βιογραφίες ανδρών της πολιτικο-στρατιωτικής 

δράσης. Επηρεασµένη ίσως από αυτή την θεωρία, η Scardigli συγκεντρώνει κάποια 

γνωρίσµατα των Βίων του Πλουτάρχου τα οποία φαίνεται να πηγάζουν από το 

βιογραφικό είδος της περιπατητικής σχολής, όπως οι προγραµµατικές δηλώσεις, η 

εισαγωγή ανεκδότων, η τυπολογία της σύγκρισης και η διάκριση των ειδών12 (π.χ. η 

αντίθεση ιστορίας-βιογραφίας13). Νεότερες θεωρίες, ωστόσο, χωρίς να αποκλείουν 

αυτή την θέση, ανοίγουν το πλαίσιο ορίζοντας ευρύτερα χρονολογικά και ειδολογικά 

όρια (το βιογραφικό έργο του Πλουτάρχου βρίσκεται κοντά στο εγκώµιο και το 

βιογραφικό µυθιστόρηµα). Έτσι, ο  Momigliano το 1971 αναγνωρίζει την επαφή του 

Πλουτάρχου µε έργα της περιπατητικής σχολής, αφού στους Βίους του Σόλωνα και 

του  Θεµιστοκλή ως πηγή αναφέρει ο ίδιος ο Πλούταρχος τον περιπατητικό, µαθητή 

του Αριστοτέλη, Φανία, αλλά διευρύνει τη µατιά στα ελληνιστικά χρόνια. Τότε 

επικρατεί η πολυµάθεια, η αγάπη για την λεπτοµέρεια και το κουτσοµπολιό, ενώ τότε 

εισάγεται ο όρος Βίος, γνωρίσµατα που αποδίδονται εύκολα στο βιογραφικό έργο του 

Πλουτάρχου. Ο Momigliano εντάσσει εποµένως τον Πλούταρχο στους βιογράφους της 

αυτοκρατορικής περιόδου, οι οποίοι δουλεύουν µε ελληνιστικά µοντέλα14.  

 Για τον Tracy είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι ο Πλούταρχος είχε µελετήσει 

                                                 
9 ό.π., σ. 9. Το ίδιο στον Russell (1973), σ. 141. 

10 Wardman (1971), σ. 256. 

11 Βλ. Leo, 1901.  

12 Scardigli, σ. 7 

13 Βλ. π.χ., Γάλβ. 2.5, Φάβ. Μάξ. 16.6., Αρταξ. 8.1., Πομπ. 8.7. 

14 Momigliano (1978), σ. 13. 
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τους χαρακτήρες του Θεοφράστου, τα βιογραφικά έργα του Ξενοφώντα (Αγησίλαος, 

Κύρου Παιδεία), µε τους βιογραφούµενους να απεικονίζονται µέσω περιστατικών ή 

συζητήσεων, και φυσικά, ως πλατωνιστής, τους διαλόγους του Πλάτωνα στους 

οποίους ο χαρακτήρας αναδεικνύεται από τα λόγια των προσώπων15. Ιδιαίτερα για 

τους διαλόγους του Πλάτωνα συµφωνεί και ο Dihle16, που πίστευε ότι ο Πλούταρχος 

είχε επηρεαστεί από τον τρόπο που περιγραφόταν η µορφή του Σωκράτη µέσω των 

καθηµερινών συνοµιλιών του. Τέλος, ο Tracy επισηµαίνει ότι ο Πλούταρχος δέχτηκε 

επιρροή από την ψυχολογική µέθοδο που εφαρµοζόταν στις περιπατητικές 

βιογραφίες17, πράγµα µε το οποίο συµφωνεί πάλι ο Dihle, ο οποίος βλέπει την 

ψυχολογική ερµηνευτική µέθοδο, που ακολουθούν γενικά οι όψιµοι βιογράφοι, ως 

επιρροή των Ηθικών του Αριστοτέλη18.  

 Δεν έχει φτάσει ως τις µέρες µας ικανοποιητικός αριθµός βιογραφιών της 

περιπατητικής παράδοσης ούτε της ελληνιστικής περιόδου, ώστε να µπορούµε να 

καταλήξουµε σε ένα ασφαλές συµπέρασµα για τον βαθµό που αυτές επηρέασαν το 

πλουταρχικό έργο19. Δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει την επαφή του Πλουτάρχου 

µε τα έργα αυτά, αλλά οι Παράλληλοι Βίοι δεν φαίνεται να έχουν έναν άµεσο 

πρόγονο. Σύµφωνα µε τον Barrow δεν υπάρχει βιογραφικό µοντέλο που να ακολουθεί 

ο Πλούταρχος: 

 

 

 Ο Πλούταρχος φαίνεται να ορίζει τον εαυτό του σε σχέση µε το πρόσφορο υλικό και 

 την διάθεση του καθ' όσον γράφει. (Barrow, σ. 60.) 

 

 

 Ο Πλούταρχος συντάσσει πολιτική βιογραφία, είδος που εµφανίζεται κατά 

κύριο λόγο κατά τα αυτοκρατορικά χρόνια, σίγουρα πάντως είναι γέννηµα των 

                                                 
15  Tracy, σ. 214. 

16  Οι απόψεις του Dihle στο Wardman (1974), σ. 2. 

17 ό.π., σ. 214. 

18 Βλ. Titchener, σ. 675. 

19 «Ο J.Geiger αµφισβήτησε την σύνδεση της πολιτικής βιογραφίας του Πλουτάρχου µε την βιογραφία 

της περιπατητικής σχολής.» (Burridge, σ. 72).  
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ρωµαϊκών χρόνων20. Διαµόρφωσε όµως έναν προσωπικό τύπο πολιτικής βιογραφίας 

µε πρωταρχικό γνώρισµα την ιστορική και ουσιαστικά την ηθική της διάσταση. Θα 

ήταν µεγάλη παράλειψη όµως να µην αναφέρουµε την σχέση του πλουταρχικού 

βιογραφικού έργου µε την ρητορική. Όπως ο Moreno παρατηρεί «οι Βίοι του 

Πλουτάρχου ανήκουν στην κατηγορία ιστορίας που ανήκει και ο Σαλούστιος, την 

επηρεασµένη από την ρητορική µε µια πρακτική διάσταση»21.  

 Η σχέση των Βίων µε την ρητορική αποκαλύπτεται σε τρία βασικά σηµεία. 

Πρώτον, στην εκ παραλλήλου βιογράφηση µε την αδιάλειπτη συγκριτική επισκόπηση 

της ζωής ενός Ρωµαίου και ενός Έλληνα, δεύτερον, στην ανάπτυξη του υλικού των 

Βίων πάνω στα βήµατα ενός ρητορικού λόγου, τρίτον, στην ρητορική 

επιχειρηµατολογία υπέρ της µιας ή της άλλης εκδοχής της παράδοσης για τα 

γεγονότα.  

 Η πρωτοτυπία στο έργο του δεν έγκειται ξεχωριστά στην δοµή των βιογραφιών 

του, στην µέθοδο σύνθεσης που ακολούθησε ή στα κριτήρια επιλογής του υλικού του, 

αλλά σε όλα αυτά µαζί και στην αλληλεπίδρασή τους. Το βιογραφικό του έργο 

συντάσσεται µε τέτοιο τρόπο, µε σκοπό ενδεχοµένως να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

των επίδοξων πολιτικών της εποχής του. Για τον λόγο αυτό ο Πλούταρχος 

επιστρατεύει κάθε πρόσφορο µέσο: την ιστορία, την ρητορική και την φιλοσοφία, οι 

οποίες διαπλέκονται αρµονικά στις βιογραφίες του. Η ερµηνευτική προσέγγιση όµως 

των έργων του όσο ευχάριστη άλλο τόσο δυσχερής καθίσταται από την ανάµειξη των 

ιστορικών γεγονότων και προσώπων µε τους λόγους και τις συζητήσεις και την 

απανταχού παρούσα ηθικοφιλοσοφική σκέψη και ρήση.   

 

 

 

 

                                                 
20 Burridge, σ. 72. Για την πολιτική βιογραφία και τη σχέση της µε τους πλουταρχικούς Βίους, βλ. 

κυρίως Geiger.  

21 Moreno, σ. 143. 
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Μια μεθοδολογική προσέγγιση στους Παράλληλους Βίους  
 

 Η µέθοδος που ακολουθεί ο Πλούταρχος καθορίζεται τόσο από την ταυτότητα 

των αναγνωστών του, όσο και από τον σκοπό που θέτει για το έργο του. Σε διάφορα 

σηµεία των βιογραφιών του προσφέρει πληροφορίες για την µέθοδο που ακολουθεί, 

µε εκείνα στο προοίµιο του ζεύγους Αλεξάνδρου-Καίσαρα και του Αιμιλίου Παύλου-

Τιμολέοντα να χαίρουν ξεχωριστής εκτίµησης από τους µελετητές του. 

 Στο πρώτο22 η εκτενής επιχειρηµατολογία υπέρ της λεπτοµέρειας και του 

ασήµαντου στις ζωές των πολιτικών ανδρών επιβεβαιώνεται στο µεγαλύτερο µέρος 

της, αφού είναι έκδηλη η τάση του Πλουτάρχου να εστιάζει στα λόγια, στις 

συζητήσεις των προσώπων σε διαπροσωπικό επίπεδο και σε ανεκδοτολογικό υλικό. 

Ωστόσο, περισσότερο λειτουργεί ως απολογία για την αναγκαστική παράλειψη 

γεγονότων στο συγκεκριµένο ζεύγος, παρά αναδεικνύει µια µέθοδο απόλυτα σταθερή 

στο σύνολο των Παράλληλων Βίων. Είναι πάντως µια µέθοδος πάντοτε διαθέσιµη, 

αλλά διαφοροποιείται από βιογραφία σε βιογραφία.  

 Αντίθετα, η πρόσληψη του εκάστοτε Βίου ως καθρέφτη, που προτείνεται στο 

προοίµιο του Αιμίλιου Παύλου23 βρίσκει ευρύτερη εφαρµογή. Η πρόσκληση του 

                                                 
22 Περ. 1.2-3: «οὔτε γὰρ ἱστορίας γράφομεν, ἀλλὰ βίους, οὔτε ταῖς ἐπιφανεστάταις πράξεσι πάντως ἔνεστι 

δήλωσις ἀρετῆς ἢ κακίας, ἀλλὰ πρᾶγμα βραχὺ πολλάκις καὶ ῥῆμα καὶ παιδιά τις ἔμφασιν ἤθους ἐποίησε 

μᾶλλον ἢ μάχαι μυριόνεκροι καὶ παρατάξεις αἱ μέγισται καὶ (3.) πολιορκίαι πόλεων. ὥσπερ οὖν οἱ ζῳγράφοι 

τὰς ὁμοιότητας ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ τῶν περὶ τὴν ὄψιν εἰδῶν οἷς ἐμφαίνεται τὸ ἦθος ἀναλαμβάνουσιν, 

ἐλάχιστα τῶν λοιπῶν μερῶν φροντίζοντες, οὕτως ἡμῖν δοτέον εἰς τὰ τῆς ψυχῆς σημεῖα μᾶλλον ἐνδύεσθαι, 

καὶ διὰ τούτων εἰδοποιεῖν τὸν ἑκάστου βίον, ἐάσαντας ἑτέροις τὰ μεγέθη καὶ τοὺς ἀγῶνας.» (Τα παραθέµατα 

από τους Βίους του Πλουτάρχου είναι ειληµµένα από την έκδοση Lindskog - Ziegler της Teubner.) 

23 Αιμ. Παύλος 1.1-5: «Ἐμοὶ [μὲν] τῆς τῶν βίων ἅψασθαι μὲν γραφῆς συνέβη δι’ ἑτέρους, ἐπιμένειν δὲ καὶ 

φιλοχωρεῖν ἤδη καὶ δι’ ἐμαυτόν, ὥσπερ ἐν ἐσόπτρῳ τῇ ἱστορίᾳ πειρώμενον ἁμῶς γέ πως κοσμεῖν καὶ 

ἀφομοιοῦν πρὸς τὰς ἐκείνων (2.) ἀρετὰς τὸν βίον. οὐδὲν γὰρ ἀλλ’ ἢ συνδιαιτήσει καὶ συμβιώσει τὸ γινόμενον 

ἔοικεν, ὅταν ὥσπερ ἐπιξενούμενον ἕκαστον αὐτῶν ἐν μέρει διὰ τῆς ἱστορίας ὑποδεχόμενοι καὶ 

παραλαμβάνοντες ἀναθεωρῶμεν ‘ὅσσος ἔην οἷός τε’τὰ κυριώτατα καὶ κάλλιστα πρὸς γνῶσιν ἀπὸ τῶν 

πράξεων λαμβάνοντες. (3.)φεῦ φεῦ, τί τούτου χάρμα μεῖζον ἂν λάβοις <καὶ> πρὸς ἐπανόρθωσιν ἠθῶν 

ἐνεργότερον; Δημόκριτος μὲν γὰρ εὔχεσθαί φησι δεῖν, ὅπως εὐλόγχων εἰδώλων τυγχάνωμεν, καὶ τὰ 

σύμφυλα καὶ τὰ χρηστὰ μᾶλλον ἡμῖν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἢ τὰ φαῦλα καὶ τὰ σκαιὰ συμφέρηται, λόγον οὔτ’ 

ἀληθῆ καὶ πρὸς ἀπεράντους ἐκφέροντα δεισιδαιμονίας εἰς φιλοσοφίαν καταβάλλων· ἡμεῖς δὲ τῇ περὶ τὴν 

ἱστορίαν διατριβῇ καὶ τῆς γραφῆς τῇ συνηθείᾳ παρασκευάζομεν ἑαυτούς, τὰς τῶν ἀρίστων καὶ δοκιμωτάτων 

μνήμας ὑποδεχομένους ἀεὶ ταῖς ψυχαῖς, εἴ τι φαῦλον ἢ κακόηθες ἢ ἀγεννὲς αἱ τῶν συνόντων ἐξ ἀνάγκης 

ὁμιλίαι προσβάλλουσιν, ἐκκρούειν καὶ διωθεῖσθαι, πρὸς τὰ κάλλιστα τῶν παραδειγμάτων ἵλεω καὶ πρᾳεῖαν 

ἀποστρέφοντες τὴν διάνοιαν.» 



12 

αναγνώστη να εντοπίσει τις αρετές των βιογραφούµενων, να επιχειρήσει να 

µετουσιώσει την αφήγηση των πράξεων των άλλων σε βίωµα του ίδιου, να δει τον 

εαυτό του µέσα από την στάση των ηρώων σε ανάλογες καταστάσεις είναι µόνιµη 

στους Βίους. Επιπλέον, η σταθερή λειτουργία του Βίου ως καθρέφτη συνδέεται 

άρρηκτα µε την αντίληψη του Πλουτάρχου ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται. Καθώς η 

ιστορία κάνει κύκλους, οι άνδρες της ανώτερης τάξης της εποχής του θα έβγαιναν 

ωφεληµένοι από την κριτική µελέτη του παρελθόντος. Καταστάσεις σαν αυτές που 

έζησαν οι βιογραφούµενοι πιθανόν να χρειαστεί να αντιµετωπίσουν οι σύγχρονοι. Ο 

Πλούταρχος φαίνεται να µας υποδεικνύει ότι η ιστορία αποτελεί βασική σπουδή µε 

πολλά διδακτικά οφέλη, και υπάρχουν τρόποι να είναι ευχάριστη διαδικασία η µελέτη 

της. Το ταλέντο του Πλουτάρχου βρίσκεται ακριβώς στο σηµείο αυτό: προσφέρει µια 

ευχάριστη παρουσίαση σηµαντικών ηθικοδιδακτικών µηνυµάτων µέσω ιστορικών 

παραδειγµάτων.  

    Πολλές φορές η κατανόηση της µεθόδου του Πλουτάρχου περνά µέσα από 

την κριτική που ασκεί στους ιστορικούς που χρησιµοποιεί ως πηγή. Ούτε η 

δραµατοποίηση των γεγονότων ούτε η υπεραπλούστευση των αιτιών ούτε η αποδοχή 

των παραδόξων που αποµακρύνουν από τον ρεαλισµό, αν όχι από την αλήθεια24, 

ταιριάζουν στην αφήγησή του. Τέλος, στην κριτική που ασκεί στον Ηρόδοτο 

αναδύεται η βασικότερη αρχή στην βιογράφηση των ηρώων, η εστίαση στα θετικά του 

χαρακτήρα τους χωρίς εγκωµιαστική υποχρεωτικά διάθεση25. 

 Ο Πλούταρχος σε κάθε έργο αναδεικνύει περισσότερο τα έργα της αρετής παρά 

τους δηµιουργούς των ενάρετων έργων, αφού εκείνοι ως άνθρωποι παρουσιάζουν 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές πλευρές. Ο ανθρωπισµός του βιογράφου δεν του 

επιτρέπει να απεµπολήσει τις αδυναµίες από τον χαρακτήρα των ηρώων του, αλλά 

οφείλει ως δάσκαλος να επιστήσει την προσοχή των αναγνωστών του σε εκείνες από 

                                                 
24 «Η αλήθεια µετράει, αλλά µερικές φορές µπορεί να καµφθεί λίγο, ιδιαίτερα, όταν η ψεύτικη ιστορία   

συντίθεται για να ενισχυθεί ένα αληθινό χαρακτηριστικό του ήθους του ήρωα» και 

«Παρακάµπτεται η αλήθεια, αλλά µε κάποια όρια, δεν αγγίζει την λογοτεχνική βιογραφία» (Pelling 

2002, σ. 156 και 161 αντίστοιχα). 

25 Βλ. Κίμ. 2.4-5. 
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τις πράξεις που είναι άξιες µίµησης (Περ. 1.4: ζῆλόν τινα καὶ προθυμίαν ἀγωγὸν εἰς 

μίμησιν ἐμποιεῖ τοῖς ἱστορήσασιν, Περ. 2.2: ἀλλ’ ἥ γ’ ἀρετὴ ταῖς πράξεσιν εὐθὺς οὕτω 

διατίθησιν, ὥσθ’ ἅμα θαυμάζεσθαι τὰ ἔργα καὶ ζηλοῦσθαι τοὺς εἰργασμένους). 

 Το κοινό του, άνδρες της ανώτερης τάξης Έλληνες και Ρωµαίοι, είναι 

µορφωµένο στις ρητορικές και φιλοσοφικές σχολές της εποχής του. Έχουν ασκηθεί 

στα ρητορικά παραδείγµατα και στις εκ παραλλήλου συγκρίσεις, εποµένως 

γνωρίζουν πως να χειριστούν το ανάγνωσµα που τους προσφέρει ο Πλούταρχος. 

Επίσης, τα ιστορικά πρόσωπα και τα γεγονότα σε µεγάλο βαθµό τους ήταν γνωστά.  

 Οι Βίοι του Πλουτάρχου ξεχωρίζουν από τα οικεία στο ακροατήριό του 

αναγνώσµατα στο ότι στην υπηρεσία ενός ύψιστου σκοπού, της ενασχόλησης µε την 

πολιτική µε συνοδό την αρετή, επιστρατεύονται όλα τα διαθέσιµα λογοτεχνικά 

εργαλεία. Ένα από αυτά είναι και η παρέκβαση. 

 

 

Η Παρέκβαση στην λογοτεχνία  
 

Διαβάζουµε έναν ορισµό της παρέκβασης σε κείµενο του γραµµατικού του πρώτου 

αιώνα π.Χ., Τρύφωνα:  

 

 

 Παρέκβασίς ἐστι λόγος χάριν ἱστορίας ἢ γενεαλογίας παραλαμβανόμενος, ὥσπερ ἅ 

 φησιν ὁ Φοῖνιξ περὶ Κουρήτων. (Περί τρόπων 203.ιγ', Walz, σ. 754) 

 

 

 Στο λήµµα του ο Τρύφων έχει συµπεριλάβει ένα απόσπασµα από την Ιλιάδα 

(Ι' 527-599) το οποίο, κατά την άποψή του, αποτελεί παρέκβαση26. Ο Όµηρος 

αναγνωρίζεται εποµένως ως ο πρώτος γνωστός µας λογοτέχνης που παρεκβαίνει. 

Στον παραπάνω ορισµό µε την λέξη «ἱστορία» εννοεί προφανώς την γνώση αλλά 

                                                 
26 Για τις παρεκβάσεις στον Όµηρο βλ. Austin, (1966) και Gaisser (1969). 
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και την αφήγηση γεγονότων του παρελθόντος, ενώ µε την λέξη “γενεαλογία” 

ενδεχοµένως κατονοµάζει το γνωστικό πεδίο που ασχολείται µε θέµατα 

ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος. Άρα, η παρέκβαση προσδιορίζεται ως ένα 

κοµµάτι λόγου το οποίο προσθέτει πληροφορίες ιστορικών ή ανθρωπολογικών 

θεµάτων.  

 Ένας ακόµη ορισµός από την αρχαιότητα για την παρέκβαση βρίσκεται στην 

Τέχνη Ρητορική ανώνυµου συγγραφέα, όπου διαβάζουµε: 

 

 

 Ἰστέον δὲ τοῦτο, ὡς τὴν παρέκβασίν τινες ταὐτὸν εἶναι ὑπέλαβον τῇ παραδιηγήσει, διαφέ- 

 ρει δέ· ἡ μὲν γὰρ παραδιήγησις, ὥς φασιν, ἐφάπτεταί τινων παρὰ τὸ πρᾶγμα, ἡ δὲ παρέκ- 

 βασις ἐκδρομή ἐστι λόγων καθ’ ὁμοίωσιν ἢ μίμησιν τῶν γεγονότων. (Spengel) 

 

 

 

 Στον δεύτερο ορισµό η παρέκβαση αντιδιαστέλλεται µε µια άλλη αφηγηµατική 

µέθοδο την «παραδιήγηση», η οποία φαίνεται να έχει στενή σχέση µε το κυρίως θέµα, 

από το οποίο αποµακρύνεται η παρέκβαση (ἐκδρομή λόγων). Ωστόσο, σηµειώνεται ότι 

ο λόγος/παρέκβαση αναπτύσσεται «καθ’ ομοίωσιν» ή µιµείται τα γεγονότα. Έτσι, 

βασικό στοιχείο της παρέκβασης κατά τον δεύτερο ορισµό είναι η συνάφεια µε το 

περιεχόµενο της κεντρικής αφήγησης, αν και αποµακρύνεται εντελώς από αυτήν.   

 Στην λογοτεχνία η παρέκβαση έχει σταθερή παρουσία ήδη από τις απαρχές της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, από τα οµηρικά έπη. Ο Κοϊντιλιανός (10.1.49.) χαρακτηρίζει 

τον Όµηρο αριστοτέχνη στις λογοτεχνικές µεθόδους, µεταξύ των οποίων αναφέρει 

και την παρέκβαση. Παράλληλα, τόσο ο Κοϊντιλιανός όσο και ο Κικέρωνας 

αναδεικνύουν την σηµασία της παρέκβασης στα ρητορικά κείµενα. Εποµένως, η 

παρέκβαση δεν ανήκει σε συγκεκριµένο λογοτεχνικό είδος παρά συναντάται όπου 

υπάρχει αφήγηση. Ως εκ τούτου, παρεκβαίνουν τόσο οι ποιητές, οι δραµατουργοί, όσο 

και οι συνθέτες των ρητορικών λόγων και οι ιστορικοί.   

 Στην ρητορική οι παρεκβάσεις ήταν αναπόσπαστο κοµµάτι. Μετά την 
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τοποθέτηση του θέµατος (narratio), ο οµιλητής παρεκβαίνει προς ένα φαινοµενικά 

ασύνδετο ζήτηµα, προτού επιστρέψει στην ανάπτυξη του θέµατος (argumentatio), 

προκειµένου να επιστήσει την προσοχή των ακροατών του. Ο Κικέρωνας φαίνεται ότι 

ήταν εξαιρετικός στην χρήση παρεκβάσεων27. Γενικότερα, κατά την Δεύτερη 

Σοφιστική και στην αυτοκρατορική Ρώµη η ικανότητα να οδηγήσει κανείς τον λόγο 

µακριά από το θέµα, αλλά ταυτόχρονα να καταφέρει να επιστρέψει δεξιοτεχνικά 

θεωρούνταν γνώρισµα πραγµατικής ευφράδειας28.  

 Για να µείνουµε στον χώρο της ιστοριογραφίας, στην ηροδότεια ιστορία η 

παρέκβαση είναι γνώρισµα εκ των ων ουκ άνευ, αντίθετα ο Θουκυδίδης σπάνια 

εκτρέπεται από την ιστορική αφήγηση. Εν τούτοις, ακόµη κι ο επιστηµονικότερος 

όλων των ιστορικών της αρχαιότητας διακόπτει κάποτε την ιστορική έκθεση για χάρη 

κάποιας παρέκβασης (6.54-59, 7.27-29 κ.α.). Δεν µας ξαφνιάζει λοιπόν η ύπαρξη των 

παρεκβάσεων στην βιογραφία, στο πλέον συγγενές µε την ιστοριογραφία 

γραµµατειακό είδος. 

 

 

Οι μελετητές για τις παρεκβάσεις του Πλουτάρχου 

 

Δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα συστηµατικά κάποιος µε το σύνολο των 

παρεκβάσεων στους Παράλληλους Βίους του Πλουτάρχου29, εν τούτοις έχουν 

σχολιαστεί ως πλουταρχικό µεθοδολογικό στοιχείο από τους περισσότερους  

µελετητές. Είναι σηµαντικό να καταγράψουµε τους µέχρι τώρα ορισµούς και τις 

γενικές παρατηρήσεις των µελετητών του Πλουτάρχου για τις παρεκβάσεις, προτού 

προχωρήσουµε σε έναν δικό µας ορισµό.  

 Γενικά, ενώ κατά το παρελθόν οι παρεκβάσεις θεωρούνταν υλικό µε ελάχιστη 

                                                 
27 Perry, σ. 121, 150. 

28 Sabry, σ. 317. 

29 Ο Boulogne (2008) έχει εξετάσει τις επιστηµονικές παρεκβάσεις, ενώ ο Almagor (2013) πρόσφατα 

αρθρογράφησε για τις γεωγραφικές.  
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έως µηδαµινή χρησιµότητα για την βιογραφία30, τώρα πια εκτιµάται η αξία τους όχι 

µόνο για το ήθος του βιογραφούµενου προσώπου αλλά και για τον ίδιο τον 

συγγραφέα και την εποχή του, αφού όπως επισηµαίνει ο Momigliano στις 

παρεκβάσεις φαίνεται σε τι δίνουν περισσότερη σηµασία οι ιστορικοί31. 

 Αρχικά, τηρούνταν µια υποτιµητική στάση απέναντι στις παρεκβάσεις. 

Εθεωρείτο ότι για τον αναγνώστη θα ήταν ενοχλητικό να συναντά παρεκβάσεις κατά 

την ανάγνωση, γιατί αυτές διαταράσσουν την τάξη της αφήγησης και διασπούν την 

συνοχή της βιογραφίας οδηγώντας το ενδιαφέρον σε άλλα σηµεία. Με αυτή την 

σκέψη οι περισσότεροι µελετητές αναζητούν τους λόγους για τους οποίους ο 

Πλούταρχος καταφεύγει στην παρέκβαση. Η καθοµολογουµένη αιτία είναι η 

πληθώρα των γνώσεων και των ενδιαφερόντων του Πλουτάρχου32. Ωστόσο, διάφοροι 

άλλοι λόγοι έχουν διατυπωθεί: να διαφωτίσει, να διασκεδάσει, να κινητοποιήσει την 

σκέψη των αναγνωστών του, να γεµίσει το κενό που δηµιουργείται από την έλλειψη 

γνώσεων για κάποιο πρόσωπο33. 

 Όλο και περισσότερο όµως κερδίζει έδαφος η καλλιτεχνική και αφηγηµατική 

σκοπιµότητα των παρεκβάσεων στις βιογραφίες του Πλουτάρχου. Για τον Pechter, οι 

παρεκβάσεις είναι απαραίτητο στοιχείο της αφηγηµατικής µεθόδου του Πλουτάρχου, 

όχι απλά ένα συµπτωµατικό ατύχηµα34. Για τον Jones η επιλογή της παράλληλης 

παρουσίασης, οι λόγοι και οι παρεκβάσεις, που αφθονούν, συνάδουν ίσως στην 

καλλιτεχνική άποψη του Πλουτάρχου, ενώ πιθανόν να στοχεύουν στην διατήρηση της 

προσοχής του αναγνώστη35. Τέλος, για τον Barrow, χρησιµοποιούνται και ως µέσο για 

την αύξηση της αγωνίας36. 

 Πρόσφατα, ο  Boulogne στο άρθρο του «Les digressions scientifiques dans les Vies 

                                                 
30 Η θέση του Langhorne (βλ. Barrow, σ. 63), ότι οι παρεκβάσεις θα ήταν σε σύγχρονα κείµενα στις 

υποσηµειώσεις είναι κατάδηλη αυτής της τάσης. 

31 Momigliano (1978), σ. 9. 

32 Barrow, σ. 63, Leo, σ. 152. 

33 Οι λόγοι για τους οποίους παρεκβαίνει ο Πλούταρχος έχουν συγκεντρωθεί στην εισαγωγή του 

άρθρου του Almagor (2013), σ. 153-4. 

34 Άποψη του Pechter, E. (βλ. Barrow, σ. 63). 

35 Jones, σ. 105. 

36 Barrow, σ. 65. 
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de Plutarque», προσέγγισε την παρέκβαση ως µηχανισµό ενοποίησης όλων των 

συγγραµµάτων του Πλουτάρχου. Συγκεκριµένα, δεν εκλαµβάνει ως παρέκβαση ούτε 

τη διακοπή της αφήγησης µε µια παρένθεση ούτε τους εκτενείς συλλογισµούς, που 

συχνά παραθέτει ο βιογράφος. Τελικά, ο ορισµός του για την παρέκβαση έχει ως εξής: 

 

  

 Για να µπορούµε να µιλάµε για παρέκβαση, πρέπει, κατά την άποψή µας, να 

 εκδηλωθεί µια παρέκκλιση προς ένα άλλο θέµα, το οποίο συζητείται καθαυτό, όπως 

 γίνεται στο προοίµιο37. 

 

 

 Από την άλλη, ο Almagor θεωρεί ότι η βιογραφία αφήνει περισσότερα 

περιθώρια για εµφάνιση παρεκβάσεων. Στην πραγµάτευσή του πάντως εστιάζει στον 

ρόλο της παρέκβασης στον χαρακτηρισµό του ήρωα. Ενώ ο Hamilton, ανάµεσα στις 

πολλές και διαφορετικές µεθόδους του Πλουτάρχου για την απεικόνιση του 

χαρακτήρα, αναφέρει και τις παρεκβάσεις38. Πράγµατι, ήδη ο Leo το 1901 είχε 

επισηµάνει τον συντονισµό ορισµένων παρεκβάσεων µε την ηθική διάσταση του 

έργου39. Ο χαρακτήρας εξάλλου, που είναι η ουσία του κάθε βίου, είναι το αντικείµενο 

σε πολλές από τις παρεκβάσεις του Πλουτάρχου. Εκείνες που αναφέρονται σε 

συγκεκριµένες προσωπικότητες φαίνεται ξεκάθαρα ότι βρίσκονται στο προσκήνιο 

των σχετικών Βίων.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Boulogne, σ. 734. 

38 Hamilton, σ. 42. 

39 Leo, σ. 153.  
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Ο Πλούταρχος για τις παρεκβάσεις του 

 

Προκειµένου να εξαγάγουµε ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο συµπέρασµα για έναν 

ορισµό - απαραίτητο για την κατανόηση της λειτουργίας και του σκοπού των 

παρεκβάσεων στους Παράλληλους Βίους - θα επιχειρήσουµε να ανιχνεύσουµε πρώτα 

την οπτική του ίδιου του Πλουτάρχου για αυτές. Η προσέγγιση αυτής της οπτικής 

επιχειρείται µέσω της εξέτασης µερικών από τα χωρία που ο ίδιος ο Πλούταρχος 

χαρακτηρίζει ως παρεκβάσεις.  

 Στις κατά δική του οµολογία παρεκβάσεις, οι οποίες στο σύνολο των σαράντα 

οχτώ βιογραφιών του είναι µόλις δεκαοχτώ, δεν παρατηρούµε οµοιοµορφία. Δεν 

υπάρχουν σηµαντικές οµοιότητες ούτε στην έκταση40 των παρεκβάσεων αυτών ούτε 

στο περιεχόµενό τους, που θα µας επέτρεπαν να τις διαχωρίσουµε από το σύνολο των 

παρεκβάσεων που εντοπίζουµε στις βιογραφίες του. Το µόνο που τις διακρίνει από τις 

άλλες είναι ακριβώς η δήλωση του ίδιου ότι παρεκβαίνει.  

 Το περιεχόµενο αυτών των παρεκβάσεων παρουσιάζει θεµατική ποικιλία. 

Πρώτον, αναφέρονται σε συγκεκριµένες προσωπικότητες, όπως η παρέκβαση που 

αφορά στην Ασπασία (Περ. 24.3-12) ή στον Διονύσιο (Τιμ. 14-15) ή στον Αρίστιππο 

(Άρατ. 25.1-8) ή στην Θέστη (Δίων 21.1-9). Δεύτερον, σε έθιµα, όπως στο ρωµαϊκό έθιµο 

απόδοσης ονοµάτων  (Κορ. 11.2-6) ή εκτέλεσης θριάµβου (Μάρκ. 22.3-10) ή και σε κατά 

τόπους συνήθειες (Σόλ. 20.7-8). Τρίτον, σε φυσικά φαινόµενα (Λύσ. 12.2-7, Αλέξ. 35.1-

16, Βρ. 25.4-6, Αιμ. 14.4-11, Ρωμ. 12.3-6.). Τέταρτον, σε φιλοσοφικές απόψεις του ίδιου 

του Πλουτάρχου (Σόλ. 7.1-6). Πέµπτον, πολεµικού χαρακτήρα (Νουμ. 12.4-7). Τέλος, σε 

αυτές ανήκουν αρκετές παρεκβάσεις θρησκευτικού τύπου, µε την γενικότερη έννοια 

του όρου (Περ. 6.4-5, 39.2, Ποπλ. 15.1-6, Κάμ. 21. 1-4)41.   

                                                 
40 Διαφωνώ µε την δήλωση του Leo (σ. 153) ότι ο Πλούταρχος στις µεγάλες παρεκβάσεις αναφέρεται 

ρητά. 

41  Στο επόµενο µέρος γίνεται η κατηγοριοποίηση των παρεκβάσεων µε κριτήριο το θέµα τους, όπου θα 

εξεταστούν ως προς αυτό. Η παρέκβαση για την δίκη του Πελοπίδα και του Επαµεινώνδα (Πελ. 25), 

η οποία σηµειώνεται ως τέτοια από τον βιογράφο (25.15: ταῦτα μὲν οὖν ἔχει τινὰ καὶ τοῦ βίου… 

ἀποθεώρησιν.), µένει ανένταχτη.  
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 Η ρητή δήλωση του βιογράφου ότι παρεκβαίνει βρίσκεται σχεδόν σε όλες στο 

τέλος τους και παρουσιάζει αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις από παρέκβαση σε 

παρέκβαση. Στο σύνολό τους πρόκειται για απολογητικές προτάσεις µε πιθανολογική 

χροιά που οφείλεται στην χρήση του ἴσως στις πέντε από αυτές. Επίσης, η συνήθης 

δήλωση περιέχει την αναγνώριση της απόκλισης από την κύρια αφήγηση µε ύφος 

απολογητικό, αναγνώριση που ενίοτε συνοδεύεται µε έµµεση παραποµπή σε σχετικό 

µε το περιεχόµενο της παρέκβασης έργο του συγγραφέα. Τέτοιες προτάσεις-

παραποµπές συναντάµε στον Περικλή: ταῦτα μὲν οὖν ἴσως ἑτέρας ἐστὶ πραγματείας 

(6.5.) και  ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἑτέρας δόξει πραγματείας εἶναι (39.3.), στον Λύσανδρο: 

ταῦτα μὲν οὖν ἑτέρῳ γένει γραφῆς διακριβωτέον (12.7.), στον Κοριολανό: ἀλλὰ ταῦτα 

μὲν ἑτέρῳ γένει γραφῆς προσήκει (11.6.) και στον Βρούτο: ὑπὲρ ὧν ἐν ἑτέροις μᾶλλον 

ἠπόρηται (25.6.).   

 Σύµφωνα µε την διάκρισή τους βάσει περιεχοµένου, οι προαναφερόµενες 

παρεκβάσεις ανήκουν στις παρεκβάσεις φυσικής φιλοσοφίας µε την ευρύτερη έννοια, 

αφού για τον Πλούταρχο η θεολογία είναι µέρος της φυσικής φιλοσοφίας42 εκτός της 

παρέκβασης στον Βίο του Κοριολανού. Με την αναφορά του ότι υλικό τέτοιας φύσης 

ανήκει σε άλλη πραγµατεία, ο Πλούταρχος δεν τονίζει απλά το ξένο προς την 

αφήγηση υλικό που έχει παρεισφρήσει. Ταυτόχρονα, µπορεί να εκληφθεί ως 

προτροπή προς τους αναγνώστες του να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες για 

ανάλογα προς αυτά ή τα ίδια αυτά ζητήµατα που αναφέρονται στις παρεκβάσεις σε 

άλλα έργα του. Άλλες φορές το δηλώνει ρητά, όπως στον Κάμ. 19.12, όπου µας 

παραπέµπει στα Ρωμαϊκά Αίτια43  ή ακόµη και σε άλλους Βίους, όπως στην περίπτωση 

της παρέκβασης στον Νουμά (12.7), όπου µας παραπέµπει για συµπλήρωση της 

πραγµάτευσης του υλικού του στον Κάμιλλο. Έτσι, οι παρεκβάσεις προσφέρουν µια 

ρεαλιστική βάση επικοινωνίας µε το κοινό του και το συνολικό έργο του, πράγµα που 

επιβεβαιώνει ήδη από την πρώτη στοιχειώδη εξέταση των παρεκβάσεων ότι ο 

                                                 
42   Boulogne, σ. 736. 

43   Κάμ. 19.12: «ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῷ Περὶ αἰτίων Ῥωμαϊκῶν ἐπιμελέστερον εἴρηται.» 
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Πλούταρχος µας καλεί να αντιµετωπίσουµε το έργο του ως ολότητα44. 

 Χωρίς αµφιβολία, όπως ρητά και κατηγορηµατικά ο ίδιος ο Πλούταρχος 

παραδέχεται, τα κοµµάτια αυτά είναι ξένο σώµα στην εκάστοτε βιογραφία. Δεν 

συµβαίνει όµως το ίδιο για κάποιες άλλες από τις δεδηλωµένες παρεκβάσεις του. 

Στον Περικλή, για παράδειγµα, θα µας ήταν πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσουµε 

παρέκβαση το χωρίο 24.3-12, αν δεν το δήλωνε ρητά στο τέλος ο ίδιος. Κι αυτό διότι, η 

Ασπασία είναι ένα κεντρικό πρόσωπο στην ζωή του Περικλή και θα ήταν άτοπο σε 

όποιον επιχειρούσε να βιογραφήσει τον στρατηγό να παραλείψει την σχέση του µε 

την Ασπασία. Ο Πλούταρχος επιλέγει να αναφερθεί στην Ασπασία µε µία παρέκβαση 

που διαιρεί την αφήγηση του Σαµιακού πολέµου σε δύο µέρη. Στο τέλος αυτής 

σηµειώνει: «ταῦτα μὲν ἐπελθόντα τῇ μνήμῃ κατὰ τὴν γραφὴν ἀπώσασθαι καὶ 

παρελθεῖν ἴσως ἀπάνθρωπον ἦν»  (24.12.). Με αυτόν τον τρόπο εντάσσει αριστοτεχνικά 

τη σχέση του Περικλή µε την Ασπασία δίνοντας έµφαση στην αξία αυτής της σχέσης 

για την ζωή του πολιτικού. Η καταληκτική πρόταση της παρέκβασης δηλωτικά 

σηµαίνει ότι ο Πλούταρχος καθώς έγραφε για τον Σαµιακό πόλεµο του ήρθε στον νου 

η Ασπασία, καθώς αυτή υποτίθεται ότι ήταν η υπαίτια της επέµβασης του στρατηγού 

στο νησί45. Ο Πλούταρχος εξαίρει την σπουδαιότητα της γυναίκας αυτής σε κάθε 

πτυχή της ζωής του Περικλή. Εξάλλου, η σχέση αυτή είχε κοινωνικό και πολιτικό 

αντίκτυπο, δεν ήταν απλά κοµµάτι της ιδιωτικής ζωής του στρατηγού, κι αυτό ο 

Πλούταρχος καταφέρνει να το φωτίσει διασπώντας την αφήγηση ενός σηµαντικού 

πολιτικοστρατιωτικού γεγονότος µε τα σχετικά για την ερωτική σχέση του Περικλή µε 

την Ασπασία.  

 Η πρόταση αυτή ωστόσο έχει έναν πρόσθετο ρόλο: να εκφραστεί η 

σπουδαιότητα και η συνάφεια της παρέκβασης προς τον βιογραφούµενο. Έµµεσα ο 

Πλούταρχος µας δίνει ένα κλειδί για την πολυδιάστατη λειτουργία παρόµοιων 

                                                 
44  Boulogne, σ. 748. 

45 Περ. 24.2. : «ἐπεὶ δ’ Ἀσπασίᾳ χαριζόμενος δοκεῖ πρᾶξαι τὰ πρὸς Σαμίους, ἐνταῦθ’ ἂν εἴη καιρὸς  

διαπορῆσαι μάλιστα περὶ τῆς ἀνθρώπου, τίνα τέχνην ἢ δύναμιν τοσαύτην ἔχουσα, τῶν τε πολιτικῶν 

τοὺς πρωτεύοντας ἐχειρώσατο, καὶ τοῖς φιλοσόφοις οὐ φαῦλον οὐδ’ ὀλίγον ὑπὲρ αὑτῆς παρέσχε 

λόγον.» 
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παρεκβάσεων στις βιογραφίες του. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αυτού του είδους οι 

παρεκβάσεις, δηλαδή όσες αφορούν σε συγκεκριµένα πρόσωπα είναι αρκετές, ενώ η 

έκτασή τους συγκριτικά µε άλλες είναι µεγαλύτερη. 

 Τέτοιου τύπου παρέκβαση από τις πιο εκτενείς µε ρητή δήλωση έχουµε και 

στον Τιμολέοντα. Αξιοσηµείωτο από µεθοδολογική σκοπιά είναι το κλείσιµο της 

παρέκβασης αυτής: «ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἀλλότρια τῆς τῶν βίων ἀναγραφῆς οὐδ’ 

ἄχρηστα δόξειν οἰόμεθα μὴ σπεύδουσι μηδ’ ἀσχολουμένοις ἀκροαταῖς» (15.11.)46. 

Αποτελεί µια δήλωση που δεν υποδεικνύει απλά ότι το προσφερόµενο υλικό έχει 

άµεση συνάφεια µε την βιογραφία στην οποία βρίσκεται ή ότι πρέπει να 

εκλαµβάνεται ως συναφές παρόµοιο υλικό σε κάθε βιογραφία∙ το σπουδαιότερο σε 

αυτήν την δήλωση είναι ότι αξιολογεί τις αναγνωστικές ικανότητες του κοινού του ή 

καλύτερα αναδεικνύει τα ποιοτικά γνωρίσµατα που περιµένει από τους αναγνώστες 

του. Το έργο του δεν απευθύνεται σε βιαστικούς και πολυάσχολους, άρα επιπόλαιους 

αναγνώστες, αλλά σε προσεκτικούς και φιλοµαθείς αναγνώστες ή ακροατές. 

 Τέτοιο µόνο κοινό θα αναγνώριζε την σπουδαιότητα της ιστορίας της Θέστης 

για τον Βίο του Δίωνα47. Η σύντοµη παρέκβαση για την Θέστη στον Δίωνα (21.1-9) 

κλείνει µε την πρόταση «ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἄχρηστον ἔχει τὴν παρέκβασιν». Την 

χρησιµότητα της ιστορίας για την αδερφή του Διονυσίου Α' στον Βίο του Δίωνα, δεν 

είναι δυνατόν να την αντιληφθούµε, αν την προσπεράσουµε βιαστικά, αφού 

φαινοµενικά δεν υπάρχει καµία σύνδεση µε το βιογραφούµενο πρόσωπο.  

 Στην περίπτωση του Βίου του Αράτου, αντί επιλογικής δήλωσης έχουµε 

προαναγγελία της παρέκβασης για τον Αρίστιππο στο 25.8 µε την πρόταση: «Διὸ καὶ 

βούλομαι τὸν λόγον ἐπιστήσας ἐνταῦθά που διεξελθεῖν περὶ τῆς Ἀριστίππου διαίτης [..]» 

που ακολουθεί µια πολιτική κρίση του Πλουτάρχου48, η οποία επίσης δεν µπορεί να 

                                                 
46 Βλ. παρακάτω, σ. 32. 

47 Βλ. παρακάτω, σ. 29. 

48 Άρατ. 28. 7: «ἀλλ' οὐδὲν οἷον ἀληθινὴ καὶ βέβαιος εὔνοια φυλακτήριον ἀνδρὸς ἄρχοντος. ὅταν γὰρ 

ἐθισθῶσιν οἵ τε πολλοὶ καὶ οἱ δυνατοὶ μὴ τὸν ἡγούμενον, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ ἡγουμένου δεδιέναι, πολλοῖς 

μὲν ὄμμασιν ὁρᾷ, διὰ πολλῶν δ' ὤτων ἀκούει καὶ προαισθάνεται τὰ γινόμενα.» 
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θεωρηθεί µέρος της αφήγησης. Αντίθετα µε κάποιες από τις προαναφερόµενες 

παρεκβάσεις αυτού του είδους, εδώ δεν είναι πρόδηλος ο απολογητικός τόνος. Δίνεται 

εν τούτοις έµφαση στην αιτιολόγηση για την αποµάκρυνση από την κύρια αφήγηση. 

Αιτιολόγηση που συνδέεται στενά µε την κρίση του για το είδος της σχέσης ανάµεσα 

σε πολίτες και τυράννους. Η πρόταση «ἣν ἡ ζηλοτυπουμένη τυραννὶς αὐτῷ καὶ ὁ τῆς 

μακαρίας καὶ περιβοήτου μοναρχίας ὄγκος περιέθηκεν» ενέχει µεγάλη δόση ειρωνείας, 

τονίζοντας έτσι την αποστροφή του Πλουτάρχου προς τα τυραννικά καθεστώτα.   

 Στην συγκεκριµένη παρέκβαση, ο βιογράφος φαίνεται να κρίνει σηµαντικό να 

διακόψει την αφήγηση της ζωής του Αράτου, ώστε να παρουσιάσει τον τρόπο ζωής 

(διαίτης) ενός τυράννου, του Αριστίππου. Η παρέκβαση χρησιµοποιείται για να 

αντιπαρατεθεί η ανασφαλής ζωή (26.3: ταραχωδῶς καὶ περιφόβως) του Αριστίππου 

λόγω της τυραννικής του συµπεριφοράς, προς την ασφαλή ζωή του Αράτου ως 

αποτέλεσµα της δηµοκρατικότητάς του. Ο Πλούταρχος δίνει έµφαση στο ότι ο Άρατος 

κυβέρνησε µε οδηγό του τον νόµο και την αρετή, αντιδιαστέλλοντας τις πράξεις του 

µε εκείνες του Αριστίππου, ο οποίος στήριζε την εξουσία του στην βία και τα όπλα 

(26.4: ὁ δ’ οὐχ ὅπλοις κατὰ βίαν, νόμῳ δ’ ὑπ’ ἀρετῆς ἀκατάπαυστον ἀρχὴν 

περιπεποιημένος). Καταλήγει να αναδείξει την αθέµιτη τυραννική εξουσία, η οποία 

δεν προσφέρει ούτε στους πολίτες ούτε στα πρόσωπα-φορείς της εξουσίας τίποτα 

θεµιτό και άξιο. Ο Πλούταρχος µε την προεξαγγελτική δήλωση λοιπόν καταδεικνύει, 

κατά την γνώµη µας, ότι χρησιµοποιεί τις παρεκβάσεις ενίοτε για την ανάδειξη 

πολιτικών ζητηµάτων που είναι σηµαντικά τόσο για την ίδια την βιογραφούµενη 

προσωπικότητα όσο και για τους αναγνώστες του. Φυσικά, αποκαλύπτεται 

ταυτόχρονα εναργώς το αντιµοναρχικό µένος του ίδιου του συγγραφέα.  

 Ο Πλούταρχος κρίνει άξιο να αναφερθεί στην γενναιόδωρη πράξη του Αλβίνου, 

σε µια σύντοµη παρέκβαση (Κάμ. 21.1-4). Στο κλείσιµο της παρέκβασης (τὴν μὲν οὖν 

Ἀλβινίου πρὸς τὸ θεῖον εὐλάβειαν καὶ τιμὴν ἐν τοῖς ἐπισφαλεστάτοις καιροῖς ἐκφανῆ 

γενομένην οὐκ ἄξιον ἦν ἀμνημόνευτον παρελθεῖν) επαινείται ο σεβασµός προς τα θεία, 
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η αρετή της ευσέβειας49. Στο σηµείο αυτό ακριβώς διακρίνουµε το ρόλο της 

συγκεκριµένης παρέκβασης, ρόλο ασύνδετο προς τον βιογραφούµενο, αλλά 

σχετιζόµενο µε το κοινό του. Μέσω αυτής ο Πλούταρχος προτείνει στους αναγνώστες 

του τις ευσεβείς πράξεις.  

 Πέραν της συνάφειας του υλικού των παρεκβάσεων προς τον ήρωα, η έκταση 

των παρεκβάσεων φαίνεται ότι απασχολούσε τον Πλούταρχο, σύµφωνα µε την 

καταληκτική φράση της παρέκβασης στον Βίο του Αλεξάνδρου:  «τῶν μὲν οὖν τοιούτων 

παρεκβάσεων, ἂν μέτρον ἔχωσιν, ἧττον ἴσως οἱ δύσκολοι κατηγορήσουσιν» (35.16). Έτσι 

τελειώνει µια από τις µεγαλύτερες παρεκβάσεις του, γεγονός που προξενεί τον 

προβληµατισµό για το πως ορίζεται το µέτρο. Το «τοιούτων» µας οδηγεί στο είδος των 

παρεκβάσεων, οπότε ο Πλούταρχος πιθανόν να εννοεί ότι επιστηµονικού τύπου 

παρεκβάσεις, άρα παρεκβάσεις µε ελάχιστη σύνδεση προς την βιογραφία, πρέπει να 

είναι σύντοµες.  

 Η έγνοια του για την έκταση των παρεκβάσεων διαφαίνεται και στο ουδέτερο 

κλείσιµο κάποιων από αυτές µε τη φράση: «Ταῦτα (οὖν) περί τούτων.» (Αιμ. 14.11, 

Ποπλ. 15.6, Σόλ. 20.8). Πρώτα-πρώτα και σε αυτήν την µικρή πρόταση διακρίνουµε την 

αναγνώριση του Πλουτάρχου ότι παρεκβαίνει. Αν αποζητούµε όµως στο κλείσιµο 

αυτό µια καθοδήγηση του συγγραφέα για το πως θα ερµηνεύσουµε τον Βίο δια της 

παρέκβασης, το πιθανότερο είναι να απογοητευτούµε µε το αποτέλεσµα. Ο 

Πλούταρχος υποδεικνύει εµµέσως πως κάποιες παρεκβάσεις υπάρχουν απλά για να 

υπάρχουν. Είτε χρησιµεύουν εξάλλου είτε όχι στην πρόσληψη των νοηµάτων ενός 

Βίου, οι παρεκβάσεις συµβάλλουν τα µέγιστα στην ποικιλία του λόγου του.  

 Πιθανόν η παρέκβαση στο χωρίο 12.3-6 στον Ρωμύλο να εξυπηρετεί έναν στόχο 

παρόµοιο µε τον προαναφερόµενο. Στο τέλος αυτής της παρέκβασης διαβάζουµε: 

«ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως καὶ τὰ τοιαῦτα τῷ ξένῳ καὶ περιττῷ προσάξεται μᾶλλον ἢ διὰ τὸ 

                                                 
49 Στη φυγή που ακολούθησε τη Γαλατική εισβολή στη Ρώµη, ο Αλβίνος, βλέποντας τις Εστιάδες 

παρθένες να τρέχουν αβοήθητες µε τα ιερά σύµβολα στην αγκαλιά τους, κατέβασε την γυναίκα µε 

τα παιδιά από την άµαξα µε την οποία φυγάδευε την οικογένειά του και ανέβασε τις Εστιάδες σε 

αυτήν.  
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μυθῶδες ἐνοχλήσει τοὺς ἐντυγχάνοντας αὐτοῖς»  (12.6).  Η δήλωση αυτή µας προσφέρει 

έναν πρώτο στόχο της παρεµβολής αναφορών σε παράδοξα στους Βίους. Ο 

Πλούταρχος δίνει σηµασία στο ελκυστικό και ευχάριστο του περιεχοµένου του, µε 

σκοπό να τέρψει το αναγνωστικό κοινό του. Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 

δήλωσή του άλλωστε, χάριν της τέρψης επιτρέπεται στον συγγραφέα η αποµάκρυνση 

άλλοτε λίγο άλλοτε πολύ από την αλήθεια.  

 Οι παρατηρήσεις µας πάνω στις οµολογούµενες παρεκβάσεις προσφέρουν ένα 

πλαίσιο για τον καθορισµό των παρεκβάσεων (το πως, το τι, το γιατί, το πού, το πότε 

παρεκβαίνει). Το πλαίσιο περιλαµβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά σύνθεσης. Τέτοια 

θεωρούµε την θέση της παρέκβασης, την έκτασή της, το πώς εισάγεται ή κλείνει. 

Στοιχεία που αφορούν την σχέση ανάµεσα στο θέµα των παρεκβάσεων και τον 

χαρακτήρα του ήρωα, που αποτελεί την ουσία των Βίων. Τέλος, στοιχεία για το πώς 

πρέπει να διαβάσει κανείς τις παρεκβάσεις αλλά και τους Παράλληλους Βίους στο 

σύνολό τους. 

 

Οι παρεκβάσεις στους Βίους του Πλουτάρχου 

 

Η τάση του Πλουτάρχου να παρεκβαίνει είναι έκδηλη µε την πρώτη ανάγνωση 

σχεδόν κάθε Βίου50. Γενικά, το ότι παρεκβαίνει σηµαίνει το σταµάτηµα, τη διακοπή 

της αφήγησης για λίγες σειρές, παραγράφους ή για κεφάλαια ολόκληρα, ώστε είτε να 

διηγηθεί κάτι είτε να περιγράψει είτε να σχολιάσει είτε να κρίνει είτε να επεξηγήσει ή 

να ενηµερώσει. Είναι ένας ακόµη διαθέσιµος τρόπος να διανθίζει τον λόγο του µαζί 

µε τα ανέκδοτα51, τους λόγους, τα ποιητικά παραθέµατα, τις ρήσεις. Κάποτε µάλιστα 

η παρέκβαση εµπεριέχει τα υπόλοιπα52.  

                                                 
50 Από τους σαράντα οχτώ Βίους του Πλουτάρχου, µεταξύ των οποίων εκτός παραλληλίας βρίσκονται 

οι Άρατος, Αρταξέρξης, Γάλβας και Όθων, µε τους δύο τελευταίους να αποτελούν µέρος άλλου 

πλουταρχικού βιογραφικού έργου (Βίοι Καισάρων), µόνο στον Βίο του Ευµένη δεν εντοπίσαµε 

κάποια παρέκβαση.  

51 Για τα ανέκδοτα στον Πλούταρχο: Beck, σ. 15-32.  

52 Π.χ. στην παρέκβαση Πύρρ. 14. 
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 Η συνάφεια του υλικού της παρέκβασης µε τον εκάστοτε ήρωα δεν µπορεί να 

είναι το µοναδικό κριτήριο για να διακρίνουµε την παρέκβαση. Όταν πρόκειται για 

παρέκβαση για έναν τόπο, ένα έθιµο, ένα φυσικό φαινόµενο, τότε σίγουρα µας είναι 

εύκολο να κατανοήσουµε ότι παρεκκλίνει από την θεµατική της βιογραφίας, αλλά 

στην περίπτωση παρεκβάσεων που αφορούν πρόσωπα είναι δύσκολο να είναι βέβαιος 

κανείς για την ύπαρξη παρέκβασης. Όπως είδαµε προηγουµένως στον Περικλή (σ. 

19), οι παρεκβάσεις για πρόσωπα εµπλεκόµενα στην ζωή των βιογραφούµενων είναι 

δυσδιάκριτες.  

 Από την άλλη, το υλικό των παρεκβάσεων παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία στο 

είδος και στην µορφή. Κάπου θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για υλικό τύπου 

«sententiae», αλλού για υλικό τύπου «έκφρασης». Σε βιογραφίες ηρώων που ανήκουν 

στη σφαίρα του µυθικού αισθάνεσαι ότι διαβάζεις µια σειρά από συνεχόµενες 

παρεκβάσεις, όπως στο ζεύγος  Θησέα-Ρωμύλου, ή στην βιογραφία του Καμίλλου οι 

παρεκβάσεις είναι τόσο πολλές, που δίνεται η εντύπωση πως καλύπτουν το κενό από 

την έλλειψη γεγονότων53.  

 Ορίζουµε λοιπόν ως παρέκβαση κάθε κειµενική ενότητα που διακόπτει την ροή 

της αφήγησης. Ωστόσο, θα ήταν παραπλανητικός αυτός ο ορισµός, αν δεν λάβουµε 

υπόψη την συνάφεια του περιεχοµένου των παρεκβάσεων µε την βιογραφούµενη 

προσωπικότητα. Στην παρούσα εργασία, εκλαµβάνουµε ως παρέκβαση κάθε σηµείο 

που πρωτίστως αποµακρύνεται από την κεντρική αφήγηση, αλλά ενίοτε σηµεία που 

αναπτύσσουν υλικό ασύνδετο προς την εξιστόρηση της ζωής του ήρωα, έστω κατά την 

πρώτη ανάγνωση. Αν κάπου παρεκκλίνουµε από αυτόν τον ορισµό, θα δίνονται οι 

ανάλογες εξηγήσεις.   

 Βάσει του ορισµού µας, δεν συµπεριλαµβάνουµε σκέψεις του Πλουτάρχου που 

βρίσκονται στα προοίµια, παρόλο που δεν αφορούν την καθαυτό βιογραφία, διότι δεν 

υπάρχει εκτροπή της αφήγησης, εφόσον δεν έχει ακόµη ξεκινήσει αυτή54. Παρόµοια, 

                                                 
53 Θησεύς: 5.2-4, 16.1-4, Ρωμύλος: 9.6-7, 10.2-3, 12.3-6, 15.4-7, 17.2-7, 18.1, 21.4-10, 28.3-10, 29.7-11, 

Κάμιλλος: 3-4, 5.2, 6.3-6, 15-16, 19.1-12, 20, 33.1-10. 

54 Μια µικρή εξαίρεση στον κανόνα µας αποτελεί η συζήτηση για το κεφάλαιο Αριστ. 1. 
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στην παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθούµε µε το µέρος «Σύγκρισις» των 

Παράλληλων Βίων, διότι εκεί εξ ορισµού υπάρχουν τα συµπεράσµατα της συγκριτικής 

παρουσίασης των πολιτικών προσώπων ή η ανακεφαλαίωση των βασικών 

γνωρισµάτων του καθενός συχνά µε τάση για συµπλήρωση.  

 Αδιαµφισβήτητα, η παρέκβαση αποτελεί κοινό γνώρισµα σε κάθε Βίο, ιδιαίτερα 

στους ρωµαϊκούς. Υποθέτουµε, λοιπόν, ότι οι παρεκβάσεις δεν ενοχλούσαν το κοινό 

του Πλουτάρχου, γιατί τότε θα είχαν περιορισθεί ή και αφαιρεθεί. Ο αρχαίος 

αναγνώστης ήταν εξοικειωµένος µε την παρέκβαση τόσο σε ιστορικά κείµενα όσο και 

σε ρητορικά. Το γεγονός ότι οι παρεκβάσεις έχουν µια επίµονη παρουσία σχεδόν σε 

κάθε Βίο σηµαίνει ότι ενδιέφεραν το κοινό του ή ότι ο ίδιος ήθελε να τους κάνει να 

ενδιαφερθούν για το περιεχόµενό τους. Είναι αναχρονιστική η σκέψη ότι οι 

παρεκβάσεις είναι ενοχλητικές55. Ίσα-ίσα φανταζόµαστε τους αναγνώστες του να τις 

περιµένουν και να τις απολαµβάνουν.   

 Εξάλλου, όσο κι αν είναι διασπαστικές οι παρεκβάσεις, διαπιστώνουµε, όταν τις 

εξετάζουµε προσεκτικά, ότι -παραδόξως θα σχολιάσουµε- περισσότερο συµβάλλουν 

στην συνοχή παρά διαταράσσουν την δοµική τάξη της βιογραφίας. Αυτό εξηγείται 

από το ότι η δοµική βάση στους Βίους είναι ο χαρακτήρας, και οι περισσότερες από τις 

παρεκβάσεις αναδεικνύουν  µια ακόµη διάσταση του ήθους των πολιτικών ανδρών. 

 Μπορεί ο Momigliano να έχει δίκιο, όταν λέει πως «Οι παρεκβάσεις αφήνουν 

ανεπηρέαστη την βασική γραµµή της ερµηνείας»56, εν τούτοις µπορούν να 

αξιοποιηθούν ως παρασκηνιακό ερµηνευτικό εργαλείο. Ως τέτοιο επιχειρούµε να τις 

χρησιµοποιήσουµε κυρίως στο τελευταίο µέρος της παρούσας µελέτης, όπου 

εξετάζουµε τις πολεµικές παρεκβάσεις. Ήδη πάντως ο Almagor (2013) στο άρθρο του 

για τις γεωγραφικές/εθνογραφικές παρεκβάσεις, ανέδειξε τις ερµηνευτικές 

δυνατότητες της παρέκβασης, µε ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της για τον περαιτέρω 

χαρακτηρισµό του ήρωα.  

 Παρεκβαίνοντας ο Πλούταρχος υπηρετεί έναν καλλιτεχνικό σκοπό: τον 

                                                 
55  Βλ. παραπάνω σσ. 15-16. 

56 Momigliano (1978), σ. 9.  
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χρωµατισµό του λόγου µε την ποικιλία. Σε µια εποχή όπου η ικανότητα του 

συγγραφέα να χειρίζεται όλους τους προσφερόµενους τρόπους έκφρασης και 

αφήγησης είχε µεγάλη καλλιτεχνική αξία, το ότι ο Πλούταρχος κάνει παρεκβάσεις 

δεν αποτελεί αυθόρµητη έκφραση, αλλά συνειδητή επιλογή αισθητικής και αποτελεί 

δείγµα αριστοτεχνίας για τους απαιτητικούς αναγνώστες του.    

 Τέλος, εκτός της καλλιτεχνικής τους αξίας, οι παρεκβάσεις µας βοηθούν να 

προσεγγίσουµε καλύτερα τόσο τον ίδιο τον συγγραφέα όσο και την εποχή του. Σε 

πολλές παρεκβάσεις περισσότερο από κάθε άλλο σηµείο του έργου φανερώνεται 

καθαρή η σκέψη του Πλουτάρχου. Το είδος του υλικού που επιλέγει να αναπτύξει σε 

µία παρέκβαση δηλώνει το πεδίο ενδιαφερόντων του ιδίου, αφενός, και της ανώτερης 

τάξης της εποχής του, όπου ανήκει ο ίδιος και οι αναγνώστες του, αφετέρου.  

 

 

Σχολιασμός παρεκβάσεων ανά είδος  

 

 Η θεµατική διάκριση των παρεκβάσεων δεν επιχειρείται εδώ για πρώτη φορά. 

Στην παρούσα εργασία, διακρίνοντας τις παρεκβάσεις µε βάση το θέµα τους τις 

εντάσσουµε στις παρακάτω δέκα κατηγορίες: 1. προσωπογραφικές, παρεκβάσεις που 

δίνουν µια εικόνα για άτοµα που διαδραµάτισαν µεγαλύτερο ή µικρότερο ρόλο στις 

ζωές των βιογραφούµενων ή απλά προσφέρονται για σύγκριση µε αυτούς, 2. 

θρησκευτικές, για ναούς αφιερωµένους σε θεούς είτε γενικότερα για θρησκευτικές 

δοξασίες, 3. πολεµικές, παρεκβάσεις µε υλικό σχετικό µε τον πόλεµο, 4. λαογραφικές, 

παρουσιάζουν τις συνήθειες διάφορων λαών, κυρίως του ρωµαϊκού, 

συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών θρύλων. Εδώ θα µπορούσαµε να εντάξουµε τις 

παρεκβάσεις περί ονοµατολογίας που σχολιάζουν την ονοµασία πραγµάτων, τόπων, 

καταστάσεων, και τις οποίες θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε υποκατηγορία των 

λαογραφικών, 5. “επιστηµονικές”, 6. γεωγραφικές, για τόπους πραγµατικούς ή 
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µυθικούς57,  7. ηθικοπολιτικές, όπου ο Πλούταρχος συζητά θέµατα πολιτικής και 

ηθικής φύσης, 8. αυτοαναφορικές, όσες δηλαδή αναφέρονται στον ίδιο, 9. 

παρεκβάσεις-κρίσεις, και τέλος 10. παρεκβάσεις λογοτεχνικής κριτικής οι οποίες κατά 

κύριο λόγο ενέχουν την κριτική του για τους οµοτέχνους του.  

 

Προσωπογραφικές 

  

 Η αφήγηση διακόπτεται ενίοτε ώστε να δοθούν κάποιες πληροφορίες για 

προσωπικότητες που είτε έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των ηρώων είτε 

προσφέρονται για σύγκριση µε αυτούς. Άλλοτε δίνεται έµφαση στο ήθος αυτών των 

προσώπων, άλλοτε στην σχέση που τύχαινε να έχουν µε τον κεντρικό ήρωα του Βίου.  

 Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι γυναίκες έχουν σηµαντική παρουσία σε 

παρεκβάσεις αυτού του τύπου, παρά το γεγονός ότι το πεδίο δράσης των ηρώων είναι 

το στρατιωτικό και το πολιτικό. Έτσι, την Ασπασία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της ζωής του Περικλή, ο Πλούταρχος επιλέγει να µας την παρουσιάσει µέσω 

µιας παρέκβασης (Περ. 24.3-12). Τονίζεται ιδιαίτερα, από την µια, η γοητεία που 

ασκούσε στους άνδρες µε την φιλοσοφική και πολιτική της φύση, ενώ ήταν και δεινή 

ρήτορας, και, από την άλλη, η σχέση που αναπτύχθηκε ανάµεσα στον στρατηγό και 

την γυναίκα αυτή. Ο Πλούταρχος σχολιάζει πως ανάµεσά τους υπήρξε σχέση 

ερωτική58. Η επιρροή που του ασκούσε τίθεται στο προσκήνιο κυρίως µέσω της 

υποτιθέµενης σύνδεσής της µε τον Σαµιακό πόλεµο. Ο Πλούταρχος πάντως 

προσπαθεί, ενισχύοντας την γοητεία της Ασπασίας (πολλοί και ισχυροί άνδρες είχαν 

καταγοητευτεί, ακόµη και ο Πέρσης Κύρος έδωσε το όνοµά της στην παλλακίδα του), 

                                                 
57 Αποτελεί µια κατηγορία που δεν θα εξετάσουµε εξαιτίας της απουσίας κάποιου ιδιαίτερου 

νοήµατος (Σερτ. 7, 8.1-5, Πομπ. 33.1, 34.2-3, 35.3-4,  Σύλ. 20.3-5, 27.1,  Κράσσ. 4.5-7, 23.1-2, Θεμ. 10). Η 

τοπογραφία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι µιας ιστορικής αφήγησης ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για εξιστόρηση κάποιας µάχης. Οι γεωγραφικές όµως παρεκβάσεις περιγράφουν τόπους που είτε 

δεν συνδέονται άµεσα µε τα εξιστορούµενα είτε η αφαίρεση της περιγραφής τους δεν θα άλλαζε το 

µήνυµα του Βίου.  Βλ. Almagor (2013), όπου συζητούνται κάποιες από τις παραπάνω. 

58 Περ. 24.7: «φαίνεται μέντοι μᾶλλον ἐρωτική τις ἡ τοῦ Περικλέους ἀγάπησις γενομένη πρὸς 

Ἀσπασίαν.»  
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να δικαιολογήσει το γεγονός της έντονης εξάρτησης του Περικλή από εκείνη.    

 Μια άλλη γυναίκα καθόριζε τα συναισθήµατα του Καίσαρα προς τον Βρούτο, 

όπως αφηγείται ο Πλούταρχος σε µια παρέκβαση στον Βίο του δεύτερου (Βρ. 5.2-4) 

Πρόκειται για την Σερβιλία, την µητέρα του Βρούτου, µε την οποία ο Καίσαρας 

διατηρούσε περιβόητη ερωτική σχέση (περιβόητος). Χάρη σε αυτόν τον έρωτα, ο 

Καίσαρ είχε δώσει εντολή στους στρατιώτες του να µην σκοτώσουν τον Βρούτο και 

γενικά να του συµπεριφερθούν ήπια, αν τυχόν έπεφτε στα χέρια τους (Βρ. 5.1). 

Επίσης, η Θέστη, η ηρωίδα σε παρέκβαση στον Δίωνα (21.1-9), ξεχώρισε για την τόλµη 

που επέδειξε απέναντι στον αδελφό της και τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο Α΄59. 

Τόλµη την οποία αναγνώρισε ο τύραννος, αποδεικνύοντας την ποιότητα του 

χαρακτήρα του, στην οποία ο Πλούταρχος αντιπαραθέτει την σκληρότητα του 

διαδόχου του Διονυσίου Β΄60. Οι παρεκβάσεις αυτές συµβάλλουν στην ανάδειξη ενός 

σηµαντικού ηθικού στοιχείου, της επιείκειας, µε την έντονη παρουσία του στην πρώτη 

περίπτωση και δια της απουσίας του στην δεύτερη. 

 Στον Ρωμύλο (17.2-7 - 18.1) η παρέκβαση περιλαµβάνει τις πιθανότερες εκδοχές 

της ιστορίας για την προδοσία του Καπιτωλίου στους Σαβίνους, που κατά παράδοση 

αποδίδεται στην Ταρπηία. Το µόνο που ο Πλούταρχος απορρίπτει κατηγορηµατικά 

είναι η Ταρπηία να είχε οριστεί φύλακας του φρουρίου, επειδή µια τέτοια ενέργεια θα 

εµφάνιζε τον Ρωµύλο αφελή, κάτι που δεν συνάδει καθόλου µε το ήθος του ήρωα που 

αποδέχεται και απεικονίζει ο βιογράφος.   

 Στην εταίρα Λάµια αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο-παρέκβαση στον 

Δημήτριο (Δημήτρ. 27). Η παρέκβαση κλείνει µε τη φράση: «ταῦτα μὲν οὖν περὶ 

Λαμίας.», εποµένως µε έµµεση δήλωση του ίδιου του βιογράφου ότι παρεκβαίνει.  Ο 

Δηµήτριος είχε στην ζωή του πολλές γυναίκες επίσηµες ή µη  (14.2: εὐχερής τις ἦν 

περὶ γάμους, καὶ πολλαῖς ἅμα συνῆν γυναιξίν). Αν και περιστοιχιζόταν όµως από 

                                                 
59 Ο τύραννος κατηγόρησε τη Θέστη ότι, ενώ ήξερε για την φυγή του άνδρα της και εχθρού του ιδίου, 

δεν τον ενηµέρωσε. Εκείνη του απάντησε πως αν γνώριζε θα είχε φύγει µαζί του προτιµώντας να 

είναι σωστή σύζυγος ενός εξόριστου παρά αδελφή τυράννου. Ο Διονύσιος Α΄ αναγνωρίζει την 

ηρωική στάση της αδελφής του και δεν την τιµωρεί.   

60 Δίων, 21.7.: «οὐ μιμησάμενος τὴν κατά γε τοῦτο τοῦ πατρὸς ἐπιείκειαν¨» 
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διάφορες ερωµένες, είχε σε ξεχωριστή θέση την Λάµια (16.4.). Στην συγκεκριµένη 

παρέκβαση επιχειρείται η παρουσίαση της προσωπικότητας της Λάµιας κυρίως µέσα 

από µια σειρά ανεκδότων. Ο απώτερος στόχος βέβαια του βιογράφου είναι να 

διαφανεί µια ακόµη πλευρά της προσωπικότητας του ήρωα µέσω της ιδιαίτερης 

σχέσης του Δηµητρίου µε την Λάµια και της προτίµησής του για αυτήν.    

 Στον Δημήτριο υπάρχει ακόµη µια παρέκβαση η οποία αφορά στα περιστατικά 

που οδήγησαν στον γάµο του Αντιόχου µε την Στρατονίκη (Δημήτρ. 38). Η 

Στρατονίκη, κόρη του Δηµητρίου είχε συνάψει γάµο µε τον Σέλευκο. Όταν όµως ο γιος 

του Σελεύκου Αντίοχος ερωτεύτηκε παράφορα την Στρατονίκη (ὡς ἔρως μὲν εἴη τοῦ 

νεανίσκου τὸ πάθος, ἔρως δ’ ἀδύνατος καὶ ἀνίατος), ο πατέρας έκρινε σωστό να 

παραχωρήσει την γυναίκα του στον υιό του.  Ο Σέλευκος έτσι ανέλαβε την ευθύνη για 

την σωτηρία του οίκου του (38.9: καὶ γὰρ πατὴρ καὶ ἀνὴρ ὢν καὶ βασιλεὺς αὐτὸς ἅμα καὶ 

ἰατρὸς εἴη τῆς οἰκίας ἄριστος), προστατεύοντας παράλληλα το βασίλειό του 

παραχωρώντας το µισό βασίλειο µαζί µε την γυναίκα του στον υιό του. 

 Η παραπάνω ιστορία αγάπης του γιου για την µητριά και του πατέρα για τον 

γιο διανθίζει την άχαρη εξιστόρηση των συνεχών συγκρούσεων των διαδόχων. Μαζί 

µε τις µάχες οι γάµοι είχαν σταθερή παρουσία στα πολιτικά σχέδια των διαδόχων. Ο 

γάµος, ωστόσο, της παραπάνω παρέκβασης διαφέρει, αφού σε αυτόν πρωταγωνιστεί 

η αγάπη. Φυσικά, δεν είναι παντελώς απαλλαγµένος από πολιτικές σκοπιµότητες, 

αφού η συµβασιλεία που προτείνεται από τον Σέλευκο ανοίγει νέους δρόµους για την 

διακυβέρνηση των ελληνιστικών βασιλείων.  

  Μια παρέκβαση στον Κλεομένη (Κλ. 38.5-8) διακόπτει την αφήγηση των 

οδυνηρών στιγµών που έζησε η οικογένεια του ήρωα µετά την ήττα του από τον 

Πτολεµαίο και τον θάνατο του ίδιου. Ο βιογράφος κρίνει σκόπιµο να διακόψει την ροή 

της αφήγησης, για να µας συστήσει την γυναίκα του πιο αφοσιωµένου υπασπιστή του 

βασιλιά, του Παντέα. Η προσωπική ιστορία αυτής της γυναίκας κρίνεται 

αξιοσηµείωτη εξαιτίας της γενναιότητας που επέδειξε, αψηφώντας τις απαγορεύσεις 

των γονέων της και ακολουθώντας τον άντρα της στην Αίγυπτο. Η παρέκβαση σε 
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αυτό το σηµείο του Βίου, το αφιερωµένο στην δυστυχισµένη µητέρα του ήρωα 

Κρατησίκλεια, υπογραµµίζει περαιτέρω ότι οι γυναίκες είναι ικανές για πολύ 

γενναίες πράξεις. 

 Ο Βίος του Πελοπίδα θα µπορούσε να κλείσει µε τα οφέλη που αποκόµισαν οι 

Θηβαίοι από την επίθεση εναντίον του τυράννου Αλεξάνδρου µετά τον θάνατο του 

στρατηγού τους. Ο βιογράφος όµως προσθέτει στο τελευταίο κεφάλαιο µια 

παρέκβαση (Πελ. 35.5-12), η οποία προεξαγγέλλεται µε την πρόταση: «ἣν δ’ ὀλίγον 

ὕστερον τοῖς θεοῖς ὑπὲρ Πελοπίδου δίκην ἔδωκε, διηγήσομαι.»  (35.4). Ως τιµωρία για 

τον θάνατο του Πελοπίδα ο βιογράφος εκλαµβάνει, προφανώς, τη δολοφονία του 

τυράννου Αλεξάνδρου από την ίδια του την γυναίκα.  

 Ο Πλούταρχος στην πραγµατικότητα αντιπαραβάλλει µέσω της παρέκβασης 

τον θάνατο των δύο ανδρών. Τονίζει ότι ο Πελοπίδας πέθανε ηρωικά στην µάχη 

πολεµώντας κατά της τυραννίας, ενώ ο Αλέξανδρος πέθανε άδοξα και ντροπιαστικά. 

Ακόµη πιο έντονη είναι η διαφορά του τρόπου που αντιµετωπίστηκε ο θάνατος των 

ανδρών από τους συµπατριώτες του καθενός. Οι στρατιώτες του Πελοπίδα έκλαψαν 

τον στρατηγό τους και τον τίµησαν, ενώ οι Φεραίοι ποδοπάτησαν το άψυχο σώµα του 

Αλεξάνδρου. Το µήνυµα που θέλει να περάσει ο Πλούταρχος, κατά τη γνώµη µας, 

είναι ότι οι τύραννοι τιµωρούνται αργά ή γρήγορα για τις άδικες πράξεις τους (Πελ. 

35.12:  ἄξια πεπονθέναι δόξαντα τῶν παρανομημάτων). 

 Αξιοσηµείωτο είναι πάντως ότι πίσω από το άσχηµο τέλος του Αλεξάνδρου ο 

βιογράφος τοποθετεί κατά κάποιον τρόπο τον Πελοπίδα. Λίγα κεφάλαια πίσω ο 

Πλούταρχος αφηγείται ότι, όταν ο Πελοπίδας κρατούνταν όµηρος στο στρατόπεδο 

του Αλεξάνδρου, η Θήβη τον επισκέπτονταν συχνά (Πελ. 28.5-10). Η µεταξύ τους 

επικοινωνία ενέπνευσε τον σεβασµό της Θήβης για τον Πελοπίδα κι αναζωπύρωσε το 

µίσος της για τον άντρα της, τον Αλέξανδρο: «[...]ὑπεπίμπλατο θυμοῦ καὶ φρονήματος 

καὶ δυσμενείας πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον» (28.10). Από την άλλη, δηλώνεται ότι ο 

Πελοπίδας ενέπνευσε στην Θήβη το θάρρος που απαιτείται για την τυραννοκτονία 

(35.5: Πελοπίδας ἐδίδαξε μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἔξω λαμπρότητα καὶ παρασκευὴν τῆς 
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τυραννίδος [...]). 

 Το ζήτηµα της τυραννίας πραγµατεύονται επίσης η παρέκβαση για τον 

Διονύσιο στον Τιμολέοντα (14-15) και εκείνη για τον Αρίστιππο στον Άρατο (26.1-5.). Οι 

δύο άνδρες συγκρίνονται αντιστοίχως µε τους δύο ήρωες. Η άκρως τυραννική 

συµπεριφορά του Διονυσίου είναι ο αντίποδας της διακυβέρνησης που ευαγγελίζεται 

η νίκη του Τιµολέοντα61. Από την άλλη, η ανασφάλεια ταλανίζει τον Αρίστιππο, 

εξαιτίας της οποίας αναγκάζεται να έχει µαζί του δορυφόρους παντού. Η ασφάλεια 

των όπλων, αντιθέτως, δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση του Αράτου, διότι έχει την 

εύνοια των πολιτών.  

   Στον Δημήτριο αφιερώνονται δύο παρεκβάσεις σε πρόσωπα που δεν 

σχετίζονται άµεσα µε την ζωή του Δηµητρίου, αλλά φωτίζουν τον τύπο του πολιτικού 

άντρα που αυτός αντιπροσωπεύει. Ο Δηµήτριος συγκέντρωνε γύρω του κόλακες, ένας 

από αυτούς, ξεχωριστός για την θρασύτητά του ήταν ο Στρατοκλής, το τιµώµενο 

πρόσωπο της παρέκβασης 11.1-5, στην οποία αναφέρεται ότι έµοιαζε µε τον Κλέωνα 

στον τρόπο που προσπαθούσε να κερδίσει τη λαϊκή εύνοια. Αντίθετα, ο Φιλιππίδης 

της δεύτερης παρέκβασης (Δημήτρ. 12.6-9) βοηθούσε τον Λυσίµαχο, χωρίς να διεκδικεί 

θέση αυλικού (μηδ' αὐλικῆς περιεργίας ἀναπιμπλάμενος). Ο Πλούταρχος αισθητοποιεί 

µε αυτές τις παρεκβάσεις την διαβρωτική παρουσία της κολακείας στην ζωή ενός 

δηµόσιου άντρα. Ένας ακόµη λόγος για τον οποίο ο Δηµήτριος αποτελεί 

αντιπαράδειγµα είναι πως δεν µπορεί να διακρίνει τον φίλο από τον κόλακα. Οι δύο 

αυτές παρεκβάσεις λειτουργούν  ανάλογα προς τις συµβουλές του ίδιου του 

Πλουτάρχου στην σχετική πραγµατεία του62.  

 Παρόµοια λειτουργεί µια εκτενέστατη παρέκβαση για τον Περσέα, τον βασικό 

αντίπαλο του Αιµίλιου Παύλου (Αιμ. 8-9). Για την παρέκβαση αυτή µας προετοιµάζει 

στο τέλος της προηγούµενης παραγράφου: «περὶ ὧν δίειμι βραχέως ἄνωθεν 

                                                 
61 Ο Πλούταρχος θέτει αδιαµφισβήτητα σε σύγκριση τον Διονύσιο µε τον Τιµολέοντα, όπως φαίνεται 

από το Τιμ. 16.1 «τῆς δὲ Διονυσίου δυστυχίας παραλόγου φανείσης οὐχ ἧττον ἡ Τιμολέοντος εὐτυχία 

τὸ θαυμαστὸν ἔσχεν.»  

62 Πῶς ἄν τις διακρίνειε τόν κόλακα τοῦ φίλου (ΗΘ. 48Ε-74Ε). 
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ἀρξάμενος» (Αιμ. 7.5.). Έτσι, ξεκινά µε πληροφορίες για τους βασιλείς του 

ελληνιστικού βασιλείου της Μακεδονίας για να αναδείξει την καταγωγή του Περσέα 

και τον τρόπο µε τον οποίο διαδέχθηκε τον Δηµήτριο στο µακεδονικό βασίλειο. 

Εµµένει στο ήθος του Περσέα δίνοντας έµφαση στην φιλαργυρία του και το µίσος που 

έτρεφε για την Ρώµη. Η παρέκβαση όµως, εκτός του ότι θέτει τους δύο αντιπάλους σε 

έµµεση σύγκριση, µας εισάγει στο πιο σηµαντικό γεγονός της ζωής του 

βιογραφούµενου, την νίκη του επί του Περσέα.  

 Κάποιες παρεκβάσεις αυτής της κατηγορίας βοηθούν στην κατανόηση της 

προσωπικότητας των ηρώων. Η παρέκβαση µε τον Κάσσιο (Βρ. 9.1-4) είναι 

λειτουργικά χρήσιµη για την µείωση της ευθύνης του Βρούτου στον φόνο του 

Καίσαρα63. Διότι σε αυτήν αποκαλύπτεται το ήθος του Κάσσιου, το µίσος του για τον 

Καίσαρα, σε συνδυασµό µε την σκληρότητα και την επιθετικότητα που επιδείκνυε, 

χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν τον Κάσσιο περισσότερο υπεύθυνο για την 

απεχθή πράξη.  

 Η παρέκβαση για τον Αθηναίο Τίµωνα (Αντ. 70) αισθητοποιεί την ψυχική 

κατάσταση του Αντωνίου, ο οποίος µετά την εγκατάλειψη της µάχης ενάντια στον 

Οκταβιανό αποµονώθηκε εντελώς64. Με εκείνη στον Κάτωνα τον Πρεσβύτερο (22.2-4) 

για τον Έλληνα φιλόσοφο Καρνεάδη, ο Πλούταρχος περίτεχνα οδηγεί τον λόγο στο 

µελανό σηµείο της προσωπικότητας του ήρωα, την εχθρότητα που έτρεφε προς την 

ελληνική παιδεία. 

  Στους Βίους των Καισάρων Γάλβα και Όθωνα παρουσιάζονται µε λεπτοµέρειες 

προσωπικότητες που έπαιξαν βασικό ρόλο στις ζωές των κεντρικών ηρώων. Κοινό 

στοιχείο στους Βίους αυτούς είναι οι έντονοι ανταγωνισµοί που αποβαίνουν 

καταστροφικοί για την πολιτική ισορροπία. Η αδυναµία ακριβώς των Καισάρων να 

εξισορροπήσουν τις στρατιωτικές και πολιτικές δυνάµεις του κράτους αποκαλύπτεται  

                                                 
63 Σε άλλο σηµείο, Βρ. 8.4: «ἀλλὰ Κάσσιος, ἀνὴρ θυμοειδὴς καὶ μᾶλλον ἰδίᾳ μισοκαῖσαρ ἢ κοινῇ 

μισοτύραννος, ἐξέκαυσε καὶ κατήπειξε. Λέγεται δὲ Βροῦτος μὲν τὴν ἀρχὴν βαρύνεσθαι, Κάσσιος δὲ τὸν 

ἄρχοντα μισεῖν.»  

64 «Η παρέκβαση για τον µισάνθρωπο Τίµωνα λειτουργεί ως κάλυµµα για την ανισόρροπη 

δραστηριότητα του Αντωνίου.» (Wilamowitz-Moellendorff, σ.  69). 
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σε όλη την πορεία της βιογράφησής τους. Ο Καικίνας (Όθων 6.3-5), ο Νυµφίδιος 

(Γάλβας 9.1-4) και ο Βίνιος  (Γάλβας 12.1-3) είναι αµφιλεγόµενες προσωπικότητες τις 

οποίες ο Πλούταρχος θέλει να παρουσιάσει, προτού αφηγηθεί την εµπλοκή τους στις 

ζωές των ηρώων, και το κάνει επιβραδύνοντας την αφήγηση. Διαφέρουν έτσι από τις 

υπόλοιπες παρεκβάσεις αυτής της κατηγορίας στο ότι δεν διακόπτουν την αφήγηση, 

απλά την επιβραδύνουν.  

 Τέλος, η ύβρις του Τιµοθέου65, που δεν εκτιµούσε την καλή του τύχη (Σύλλ. 6.3-

5), δεν έχει άλλον λόγο ύπαρξης παρά να υπογραµµίσει την αποδοχή από µέρους του 

Σύλλα ότι οι επιτυχίες του σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο οφείλονταν κατά 

µεγάλο µέρος στην εύνοια της τύχης. Το ζήτηµα της τύχης ως πηγής κατορθωµάτων 

των ανδρών συζητείται περισσότερο στον Βίο του Αλεξάνδρου. Αντίθετα µε το πώς 

πραγµατεύεται την συµβολή της τύχης στον Αλέξανδρο, ο Πλούταρχος εδώ φαίνεται 

να επαινεί τον Σύλλα για την στάση του, επειδή φανερώνει ένα είδος ευσέβειας, 

αρετής µε µεγάλη αξία για τον βιογράφο. 

 

Επιστημονικές   
 

 

 Τα φυσικά φαινόµενα κατά την αρχαιότητα για µεγάλη µερίδα κόσµου 

αποτελούσαν άλυτα µυστήρια και πολλές φορές εκλαµβάνονταν ως θεϊκές 

εκδηλώσεις. Ο Πλούταρχος µυηµένος στην φιλοσοφία και µορφωµένος αντικρίζει µε 

ορθολογική µατιά τα µυστήρια της φύσης, σχεδόν επιστηµονική, δείχνοντας 

συγκατάβαση στους ανθρώπους παλαιότερων εποχών για την άγνοιά τους περί 

αυτών. Διαφαίνεται όµως ότι δεν δικαιολογεί την άγνοια στους συγχρόνους του.  

 Στην παρέκβαση για την Αλβανίδα λίµνη (Κάμ. 3-4) διαβάζουµε για ένα 

φαινόµενο, το οποίο δεν µπορεί να ερµηνευθεί λογικά και υπερβαίνει τα όρια του 

φυσικού αγγίζοντας το µεταφυσικό. Για αυτό εκλαµβάνεται ως αποτέλεσµα θεϊκής 

                                                 
65  Αθηναίος στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος κατάφερε πολλαπλές νίκες επί των Σπαρτιατών.  
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επέµβασης και σηµάδι για την έκβαση της πολιορκίας της πόλης των Βηίων από τους 

Ρωµαίους. Το ανεξήγητο φαινόµενο ήταν η αύξηση των νερών της λίµνης στην αρχή 

του φθινοπώρου, όταν οι υπόλοιπες λίµνες και τα ποτάµια είχαν από ελάχιστο έως 

καθόλου νερό στην περιοχή. Η ευτυχής κατάληξη της πολιορκίας εξαρτιόταν από το 

πώς θα µεταχειρίζονταν τα νερά της λίµνης. Σύµφωνα µε µαντείες και χρησµό από 

το µαντείο των Δελφών, έπρεπε το νερό να µην καταλήξει στην θάλασσα και είτε να 

το γυρίσουν πίσω είτε να τραπεί προς την πεδιάδα, αφού σκάψουν αυλάκια και 

λάκκους (Κάμ. 4.6.: ὀρύγμασι καὶ τάφροις.). Ο τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος 

θυµίζει πολύ την επιτυχηµένη λύση που έδωσε ο Κάµιλλος στην δεκαετή πολιορκία 

της πόλης των Βηίων. Οι Ρωµαίοι κατάφεραν να κατακτήσουν την πόλη σκάβοντας 

υπονόµους (Κάμ. 5.4.: ὑπονόμους ἔτεμνε, τῶν περὶ τὴν πόλιν χωρίων ἐνδιδόντων τοῖς 

ὀρύγμασι), από τους οποίους κατάφεραν να εισέλθουν στην εχθρική γη. Η παρέκβαση 

ιδωµένη µε αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως προάγγελος της νικηφόρας επέµβασης του 

Καµίλλου, η οποία ήταν επίσης σύµφωνη µε την θεϊκή πρόνοια66.   

 Στον ίδιο Βίο συναντάµε µια παρέκβαση για το άσβεστο πυρ (Κάμ. 20.4.)67. Στην 

φύση η φωτιά, αναφέρει ο Πλούταρχος, είναι το πλέον κινητικό στοιχείο και το 

ονοµάζει την ψυχή των υλικών σωµάτων. Στον Νουμά (11.2-3) εξηγείται το στρογγυλό 

σχήµα που έδωσε ο Νουµάς στην Εστία, µε την αναφορά στις δοξασίες των 

Πυθαγορείων για το σύµπαν στο κέντρο του οποίου πίστευαν ότι υπήρχε φωτιά. Έτσι, 

η γη δεν είναι το κέντρο του κόσµου, αλλά κινείται γύρω από την φωτιά. Με την 

φωτιά σχετίζεται και µια παρέκβαση στον Αλέξανδρο. Στα Εκβάτανα υπήρχε χάσµα 

φωτιάς και κοντά σε αυτό κυλούσε ρυάκι µε νάφθα, ένα πολύ εύφλεκτο υλικό 

πετρελαιοειδές (Αλέξ. 35.1-4, 10-16). Όπου υπήρχε αυτό, η θερµότητα ήταν πολύ 

υψηλή και µε τις πρώτες ακτίνες του ήλιου αναφλεγόταν αµέσως. Οι πειραµατισµοί  

φανερώνουν την έλλειψη γνώσης για το πετρέλαιο την εποχή του Αλεξάνδρου, ακόµη 

και κατά την εποχή του Πλουτάρχου.  

                                                 
66 Πβ. Κάμ. 5.6: «...τόν δέ μάντιν...τοῖς ἱεροῖς ἐκείνοις». Ας σηµειωθεί πάντως ότι ο Πλούταρχος 

εκφράζει τον σκεπτικισµό του για όλα αυτά (ό.π.:  ἀλλά ταῦτα μέν ἴσως ἐοικέναι δόξει μυθεύμασιν).  

67 Άλλη µία παρέκβαση για το άσβεστο πυρ βρίσκεται στον Νουμά, αλλά εκεί µε καθαρά θρησκευτική 

διάσταση. 
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 Τέλος, πάλι στον Νουμά βρίσκουµε παρέκβαση για τον τρόπο που άναβαν 

φωτιά στην περίπτωση που για κάποιον λόγο το άσβεστο πυρ, έσβηνε. Τοποθετούσαν 

λοιπόν σε σχήµα ισοσκελούς τριγώνου σκεύη κοίλα στα πλευρά τους, ώστε να 

δηµιουργείται ένας κύκλος µε κέντρο την ένωση των κοίλων µερών των σκευών. 

Έβαζαν το σκεύος απέναντι στον ήλιο, ώστε µε την αντανάκλαση να ανάψει φωτιά.  

 Για την αστρολογία/αστρονοµία όµως φαίνεται ότι οι άνθρωποι την εποχή του 

Πλουτάρχου είχαν αρκετές γνώσεις, σε αντίθεση µε τα ιστορικά πρόσωπα των Βίων 

του. Ο Νικίας καθυστερεί υπέρ το δέον την επίθεση κατά των Συρακουσίων, 

καθυστέρηση που οδηγεί σε πλήρη αποτυχία την επιχείρηση, εξαιτίας µιας έκλειψης 

σελήνης. Η άγνοια επί τέτοιων φαινοµένων διαχωρίζεται από την δεισιδαιµονία, τον 

άλλον πιθανό λόγο της υπερβολικής έκπληξης για το φαινόµενο (Νικ. 23.1: ὑπ’ 

ἀπειρίας ἢ δεισιδαιμονίας ἐκπεπληγμένοις τὰ τοιαῦτα.). Ο Πλούταρχος οδηγεί σε µία 

παρέκβαση, ώστε να δώσει επιστηµονικά αίτια του φαινοµένου και τους πιθανούς 

λόγους για τους οποίους οι σύγχρονοι του Νικία δεν είχαν την σχετική επιστηµονική 

γνώση (Νικ. 23.3-9). Με την αναφορά του στο τέλος της παρέκβασης στο πώς ο Δίων 

αντιµετώπισε ανάλογη κατάσταση, θέλει να επισηµάνει µε γλαφυρότητα ότι όχι µόνο 

οι στρατηγικές ικανότητες αλλά και η επιστηµονική γνώση είναι απαραίτητη και 

σηµαντικός βοηθός για έναν στρατηγό (Νικ. 23.9.: οὐδὲν διαταραχθεὶς ἀνήχθη, καὶ 

κατασχὼν ἐν Συρακούσαις ἐξέβαλε τὸν τύραννον). 

 Ο Αλέξανδρος ανάµεσα στα άλλα πολύτιµα που βρήκε στα παλάτια 

κατακτώντας τα Σούσα ήταν η πορφύρα. Ο βιογράφος σηµειώνει τον τόπο 

προέλευσης της πορφύρας (πορφύρας Ἑρμιονικῆς) και λεπτοµέρειες για την 

παρασκευή του χρώµατός της (Αλεξ. 36.2-3). Από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο  

µαθαίνουµε ότι η καλύτερη πορφύρα της Ευρώπης παράγεται στις ακτές της 

Λακωνίας68. Η πορφύρα θεωρούνταν είδος πολυτελείας και ένδειξη εξαιρετικού 

πλούτου λόγω της µεγάλης δυσκολίας παραγωγής της χρωστικής ουσίας από τα 

κοχύλια.  

                                                 
68 ΗΝ IX, 124-142. 
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 Το ρόλο να αποφορτίσει τον αναγνώστη µετά την ένταση της αφήγησης της 

τελευταίας πράξης του πελοποννησιακού πολέµου έχει ίσως η παρέκβαση για τους 

διάττοντες αστέρες στον Λύσανδρο (12.2-7). Η νίκη του Λυσάνδρου επί του στόλου των 

Αθηναίων αποδόθηκε σε θεϊκή πρόνοια, ενώ κάποιοι επιβεβαίωναν ότι είδαν τους 

Διόσκουρους να συνοδεύουν το πλοίο του σπαρτιάτη στρατηγού, άλλοι ισχυρίζονταν 

ότι έπεσε µεγάλη πέτρα από τον ουρανό στους Αιγός Ποταµούς.  Οι δοξασίες αυτές 

στην παρέκβαση τίθενται σε έµµεσο λογικό έλεγχο µε την ανάπτυξη των θεωριών 

περί διαττόντων αστέρων από επιστηµονικής σκοπιάς. Οι διαφορετικές απόψεις περί 

του θέµατος δείχνουν πάντως ότι δεν γνώριζαν ούτε στην εποχή του Πλουτάρχου µε 

ακρίβεια κάτι για την εµφάνιση του φαινοµένου. 

 Τρεις παρεκβάσεις σχετίζονται µε την φυσιολογία των ζώων, συγκεκριµένα 

των πουλιών. Οι γύπες είναι ένα από τα πολλά στοιχεία της θρυλικής διήγησης για 

τον Ρωµύλο και τον Ρέµο. Ο Πλούταρχος βρίσκει την ευκαιρία για µια παρέκβαση 

αφιερωµένη στους γύπες. Οι γύπες είναι αβλαβή όντα, αφού τρέφονται µε πτώµατα, 

κι έτσι ούτε βλάπτουν τα σπαρτά ή τα βοσκήµατα ούτε σκοτώνουν. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά τους σε συνδυασµό µε το ότι σπάνια γίνονται ορατοί στους 

ανθρώπους οδήγησε τους µάντεις να θεωρήσουν την εµφάνισή τους θεϊκό σηµάδι 

(Ρωμ. 9.6-7). Οι άλλες δύο αναφέρονται στους κόρακες. Ο δυνατός ήχος ή η περίεργη 

τροπή του ανέµου ευθύνονται για την πτώση των κοράκων στο στάδιο, ενώ τελούνταν 

τα Ίσθµια (Φλαμ. 10.8-10), ενώ στον Πομπήιο ένας κόρακας έπεσε εξαιτίας της 

κραυγής του όχλου. Στην παρέκβαση εξετάζει το πως επηρεάζει η δυνατή φωνή τον 

αέρα (Πομπ. 25.6-7). Σε σχέση µε την παρέκβαση στον Φλαμινίνο, στον Πομπήιο ο 

Πλούταρχος φαίνεται πιο σίγουρος. 

 Στις επιστηµονικές παρεκβάσεις συγκαταλέγονται και εκείνες που αφορούν 

την ιατρική. Με αφορµή την αδιαθεσία που αισθάνθηκε ο Βρούτος, ο βιογράφος 

εξηγεί το σύµπτωµα της βουλιµίας, που συναντάται  σε ανθρώπους και ζώα κατά την 

περίοδο µεγάλου ψύχους (Βρ. 25.4-6). Σε µια άλλη ασθένεια, θανατηφόρα, την 

φθειρίαση αναφέρεται στον Σύλλα και βρίσκει την ευκαιρία να απαριθµήσει τους 
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επιφανείς που κατέληξαν εξαιτίας της (Σύλλ. 36).  

 Για τον προσδιορισµό της γέννησης του Ρωµύλου και συνακόλουθα της ίδρυσης 

της Ρώµης επιστρατεύεται η µαθηµατική επιστήµη (Ρωμ. 12.3-6). Ο Πλούταρχος στο 

τέλος τονίζει την µυθική διάσταση αυτών των υπολογισµών (Ρωμ. 12.6.). Στον Αιμίλιο 

Παύλο η µαθηµατική επιστήµη χρησιµοποιείται για έναν ρεαλιστικό λόγο, την 

µέτρηση του ύψους του Ολύµπου (Αιμ. 15.9-11). Με τα µαθηµατικά, κυρίως µε την 

γεωµετρία, σχετίζονται και οι παρεκβάσεις για τον Αρχιµήδη (Μάρκ. 14.8-15, 17.5-12), 

αλλά εκτείνονται σε έναν άλλο χώρο αυτόν της τεχνολογίας και µάλιστα την 

εφαρµοσµένη για στρατιωτικούς σκοπούς69.  

 Η αφήγηση για την εξεύρεση λύσης στο πρόβληµα της λειψυδρίας που 

αντιµετώπιζε ο ρωµαϊκός στρατός του Αιµίλιου Παύλου ακολουθείται από µια 

παρέκβαση στην οποία παρατίθενται θεωρίες σχετικές µε την προέλευση των 

υδάτινων πόρων (14.4-11). Οι πολύ ενδιαφέρουσες αναλογίες των υδάτινων πόρων µε 

το ανθρώπινο σώµα, συγκεκριµένα τους µαστούς των γυναικών και τα αιµοφόρα 

αγγεία, εκφράζουν µια ολιστική αντίληψη για την λειτουργία της φύσης. Ωστόσο, ο 

Πλούταρχος αντιµετωπίζει αυτές τις θεωρίες µε κριτικό ορθολογισµό.  

 Συνεπώς, η φυσική φιλοσοφία αποτελεί για τον βιογράφο ένα σηµαντικό πεδίο 

γνώσης απαραίτητο τόσο για πρακτικούς όσο και για ηθικούς λόγους. Ο σκοπός των 

παρεκβάσεων τέτοιου τύπου δεν είναι απλά να µεταφέρει τις γνώσεις του για τα 

φυσικά φαινόµενα ή να διανθίσει τον λόγο του, αλλά να παρακινήσει τους 

αναγνώστες του, αν δεν το κάνουν ήδη, να ασχοληθούν σοβαρά µε την επιστήµη. 

Όπως άλλωστε επισηµαίνει, χωρίς την επιστήµη, γενικά την γνώση, δεν µπορεί να 

καλλιεργηθεί η αρετή:  

 

 

 τὴν ἀρετὴν ὥσπερ καρπὸν αὐτοφυῆ καὶ ἀγεώργητον ἐκφερούσας δίχα τῆς ἐπιστήμης 

 (Άρατ. 10. 

                                                 
69 Οι παρεκβάσεις αυτές θα συζητηθούν αναλυτικά στο τελευταίο µέρος της εργασίας. 
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Θρησκευτικές 
 

 Υπό αυτόν τον τίτλο εντάσσουµε όσες από τις παρεκβάσεις έχουν έναν 

θρησκευτικό χαρακτήρα είτε πρόκειται για περιγραφές συγκεκριµένων ιερών είτε για 

τελετουργίες είτε για θεότητες ή θρησκευτικές δοξασίες. Σηµειωτέον ότι όσες από 

αυτές αφορούν θρησκευτικές τελετές µε δυσκολία µπορούν να διαχωριστούν από τις 

λαογραφικές.  

 Η παρέκβαση για τον ναό του Απόλλωνα που υπήρχε µαζί µε µαντείο στην 

Τεγύρα (Πελ. 16.5-7) τίθεται ακριβώς πριν από την αφήγηση της µάχης στην ίδια 

περιοχή, ώστε να προκαλέσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για εκείνην µε την αναµονή. Σε 

βοιωτικά εδάφη µάς µεταφέρει ο Πλούταρχος, και ξανά πριν από µια µάχη, µε την 

παρέκβαση για τον Θούριο Απόλλωνα (Σύλλ. 17.4-5). Ο Πλούταρχος δεν είναι τυχαίο 

που ασχολείται µε αυτόν τον θεό σε δυο παρεκβάσεις. Ως ιερέας του θεού Απόλλωνα 

στους Δελφούς φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τόπους που 

συνδέονται µε τον Απόλλωνα70.  

 Στον Άγι (9.2-4) συναντάµε παρέκβαση για το ιερό µαζί µε µαντείο της 

Πασιφάης, και στον Θεμιστοκλή (8.4-6) για ναό της Άρτεµης στο Αρτεµίσιο της 

Εύβοιας. Επίσης, στον Ποπλικόλα  συναντάµε µια παρέκβαση, αρκετά πιο εκτενή σε 

σχέση µε τις προηγούµενες δύο, για τον ναό του Δία στο Καπιτώλιο της Ρώµης (15.1-

6). Στην τελευταία από τις παραπάνω ο Πλούταρχος αναφέρεται στις ανοικοδοµήσεις 

του ναού του Καπιτώλιου Δία, µε αφορµή την διαµάχη για την αφιέρωση κατά την 

ανοικοδόµηση του πρώτου ναού, που τελικά συνετελέσθη από τον συνάρχοντα του 

Ποπλικόλα Οράτιο. Στην παρέκβαση αυτή ο Πλούταρχος εντάσσει εντέχνως τις 

επικρίσεις του για τις σπατάλες του Δοµιτιανού στην ανοικοδόµηση του ναού, που 

εσώζετο σε καλή κατάσταση, την εποχή του Πλουτάρχου, όπως καταλαβαίνουµε από 

την αναλυτική περιγραφή του71.  

                                                 
70 Ένα µέρος όσων λέγονται για τον ναό του Απόλλωνα στην παρέκβαση Πελ. 16.5-7 υπάρχει και 

στην διατριβή του Περὶ τῶν Ἐκλελοιπότων Χρηστηρίων. 

71  Στα χρόνια του Τίτου (1ος αι. µ.Χ.) άρχισε η οικοδόµηση νέου ναού πάνω στα ερείπια του παλιού, 
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 Στον Περικλή ο Πλούταρχος αφιερώνει δύο κεφάλαια (12-13) για τα λαµπρά 

κτίσµατα της περίκλειας εποχής στην Αθήνα, τα οποία συνιστούν παρεκβάσεις72.  

Στις θρησκευτικές παρεκβάσεις όµως ανήκει η αναφορά του στο άγαλµα της Υγιείας 

Αθηνάς. Όπως σχεδόν όλοι οι συγγραφείς που αναφέρονται στα µνηµεία της 

Ακρόπολης, ο Πλούταρχος αναφέρεται στο άγαλµα, συνδέοντάς το επιπλέον µε την 

ιστορία του εργάτη που πέφτει από την σκεπή των Προπυλαίων (Περ. 13.12-13). Η 

σωτηρία του νεαρού εργάτη θεωρήθηκε απόδειξη ότι η θεά Αθηνά συνεπικουρούσε 

στην κατασκευή των Προπυλαίων, γι' αυτό τον λόγο αφιέρωσαν χάλκινο άγαλµα 

προς υπενθύµιση της θεραπευτικής της ιδιότητας73.   

 Παρέκβαση στον Καίσαρα ασχολείται αναλυτικά µε την θεά Αγαθή (dea Bona), 

στην οποία βρίσκουµε πολλές λεπτοµέρειες για τις τελετουργίες προς τιµήν της (9.4-

8). Κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στην τελετουργία, η οποία απαγόρευε αυστηρά 

την παρουσία ανδρών,  διότι µόνο έτσι γίνεται κατανοητό το σχέδιο του Κλώδιου να 

εισέλθει στον γυναικωνίτη. Μια ιστορία που ο Πλούταρχος έχει προεξαγγείλει µε την 

επισήµανση ότι πρόκειται για ένα άσχηµο περιστατικό στον οίκο του Καίσαρα. Στον 

Κικέρωνα (19.5), επίσης, γίνεται µικρή αναφορά στην θυσία προς τιµήν της θεάς 

Αγαθής. Σε αυτήν µαθαίνουµε ότι η θυσία γινόταν κάθε χρόνο στο σπίτι του υπάτου 

από την γυναίκα ή την µητέρα του υπάτου µε την παρουσία και των Εστιάδων 

παρθένων.  

 Στον Κάμιλλο (19.1-12) ο φόβος για τον θεό εκφράζεται έµµεσα σε παρέκβαση 

για τις αποφράδες ηµέρες. Διάφορα έθνη (Θηβαίοι, Ρωµαίοι, Αθηναίοι, Πέρσες) έχουν 

χαρακτηρίσει τις ηµέρες που σχετίζονται µε δραµατικές στιγµές στην στρατιωτική 

τους ιστορία ως αποφράδες. Ο Πλούταρχος πιστεύει ότι η συνήθεια αυτή οφείλεται 

στον φόβο και την δεισιδαιµονία των ανθρώπων (Κάμ. 19.12: τῆς πρὸς τὸ συμβὰν 

εὐλαβείας καὶ δεισιδαιμονίας ἐπὶ πλέον ὥσπερ εἴωθε ῥυείσης). Εποµένως, υποθέτουµε 

                                                                                                                                                                  
που ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της βασιλείας του Δοµιτιανού. 

72 Στην παρέκβαση περιλαµβάνονται λεπτοµέρειες της κατασκευής του Παρθενώνα, του Ωδείου, των 

Προπυλαίων της Ακρόπολης.  

73  Περ. 13.13: «ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ τὸ χαλκοῦν ἄγαλμα τῆς Ὑγιείας Ἀθηνᾶς ἀνέστησεν ἐν ἀκροπόλει παρὰ 

τὸν βωμόν, ὃς καὶ πρότερον ἦν ὡς λέγουσιν.» 
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ότι θα συµφωνούσε περισσότερο µε την άποψη του Ηρακλείτου, την οποία παραθέτει 

στην αρχή της παρέκβασης, σύµφωνα µε την οποία η φύση των ηµερών είναι η ίδια.   

 Με δήλωση ότι παρεκβαίνει κλείνει ο Πλούταρχος την παράγραφο 39.2 στον 

Περικλή: «ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἑτέρας δόξει πραγματείας εἶναι.». Η παρέκβαση 

αποτελεί κρίση του βιογράφου θρησκευτικού χαρακτήρα. Ο βιογράφος αποδέχεται 

την άποψη ότι οι θεοί είναι ικανοί µόνο για το καλό (καθάπερ τὸ τῶν θεῶν γένος 

ἀξιοῦμεν αἴτιον μὲν ἀγαθῶν, ἀναίτιον δὲ κακῶν πεφυκὸς ἄρχειν καὶ βασιλεύειν τῶν 

ὄντων.) κι ότι οι ποιητές σφάλλουν όταν παριστάνουν τους θεούς σε κατάσταση σε 

κατάσταση σύγχυσης, γεµάτους πάθη και µίση74.  

 Σε αυτό το σηµείο ακριβώς συγκλίνει η παρέκβαση µε την παρουσίαση του 

ήθους του Περικλή στον Βίο. Ο Περικλής είναι Ολύµπιος, διότι ηθικά αποδείχτηκε 

ακέραιος στο διάβα της ζωής του και ικανός για µεγάλα και πάντως µόνο καλά 

πράγµατα. Τέτοια ποιότητα χαρακτήρα εξάλλου έχει ανάγκη η εξουσία, κατά τον 

Πλούταρχο. Εποµένως, αυτό που λέγεται για το γένος των θεών, ταιριάζει απόλυτα 

για τον Περικλή και για όσους από το γένος των ανθρώπων φέρουν τέτοιες αρετές 

στον χαρακτήρα τους: 

 

 

  καθάπερ τὸ τῶν θεῶν γένος ἀξιοῦμεν αἴτιον μὲν ἀγαθῶν, ἀναίτιον δὲ κακῶν πεφυκὸς   

 ἄρχειν καὶ βασιλεύειν τῶν ὄντων (Περ. 32.2).  

 

 

 Εντάσσουµε επίσης στις θρησκευτικές παρεκβάσεις και εκείνες που 

αναφέρονται στην µαντεία75. Μια µικρή παρέκβαση στον Άγι (11.4-6) ενηµερώνει για 

το «σημεῖο»- σηµάδι, σύµφωνα µε το οποίο οι βασιλείς ελέγχονταν από τους εφόρους. 

                                                 
74  Η εσφαλµένη ποιητική (και λαϊκή) αντίληψη για τους θεούς στηλιτεύεται για πρώτη φορά από τον 

Ξενοφάνη (βλ. FVS, απ. 12). 

75 Σε παρέκβαση στον Περικλή (6.4-5) ο Πλούταρχος συγκρίνει τον φυσικό µε τον µάντη. 

Υπογραµµίζει ιδιαίτερα ότι οι ερµηνείες αυτών για τα γεγονότα δεν αλληλοαναιρούνται, αφού η 

κάθε ερµηνεία προκύπτει από διαφορετική οπτική. 
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Οι έφοροι κάθε εννέα έτη παρατηρούσαν τον ουρανό κατά τη διάρκεια µιας νύχτας 

χωρίς φεγγάρι, κι αν εµφανιζόταν αστέρι που άλλαζε θέση στον ουρανό έκριναν τους 

τότε βασιλείς ως ασεβείς και ανέστελλαν την εξουσία τους µέχρι να έρθει χρησµός 

από τους Δελφούς ή την Ολυµπία υπέρ αυτών. Κατά συνέπεια, η παρέκβαση δεν έχει 

µόνο θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά και έντονα πολιτικό, αφού χρησιµοποιείται, για 

να δικαιολογήσει την αποποµπή του βασιλιά Λεωνίδα από τον σπαρτιατικό θρόνο. 

 Η σύνδεση της θρησκείας µε την πολιτική φανερώνεται και σε παρέκβαση στον 

Κλεομένη (Κλ. 9.1-7). Υπήρχε στην Σπάρτη ιερό του Φόβου, πράγµα που δήλωνε την 

σηµασία που προσέδιδαν οι Λακεδαιµόνιοι στο αίσθηµα αυτό για την συνοχή της 

πόλης τους (Κλ. 9.2:  ἀλλὰ τὴν πολιτείαν μάλιστα συνέχεσθαι φόβῳ νομίζοντες). Ο 

φόβος µήπως κατηγορηθούν και ντροπιαστούν ήταν πιο ισχυρός από τον φόβο µήπως 

πάθουν κάτι, έτσι η γενναιότητα εκλαµβάνεται ως «φόβον ψόγου καὶ δέος ἀδοξίας» 

(Κλ. 9.4). Η διαπίστωση ότι ο λαός σέβεται περισσότερο εκείνο που φοβάται (τὸ γὰρ 

αἰσχύνεσθαι μάλιστα συμβαίνει πρὸς οὓς καὶ τὸ δεδοικέναι τοῖς πολλοῖς) είναι πολιτικά 

εκµεταλλεύσιµη∙ δεν είναι άσχετο µε την παραπάνω διαπίστωση το σηµείο ίδρυσης 

του ναού του Φόβου κοντά στον χώρο συγκέντρωσης και εστίασης των εφόρων. Με 

αυτόν τον τρόπο, σχολιάζει ο Πλούταρχος, αποδίδεται και ενισχύεται συµβολικά η 

απόλυτη εξουσία των εφόρων (Κλ. 9.7: διὸ καὶ παρὰ τὸ τῶν ἐφόρων συσσίτιον τὸν Φόβον 

ἵδρυνται Λακεδαιμόνιοι, μοναρχίας ἐγγυτάτω κατασκευασάμενοι τὸ ἀρχεῖον). 

 Στον Σύλλα (7.4-5), πριν από την αφήγηση των µεγάλων ταραχών στην Ρώµη, ο 

Πλούταρχος αναφερόµενος στα πολλά και ποικίλα σηµάδια που ανησύχησαν τον 

λαό, διακόπτει την αφήγηση µε µια παρέκβαση αφιερωµένη στις θεωρίες των 

Τυρρηνών. Σύµφωνα µε αυτούς, υπήρχαν οχτώ εποχές, διαφορετικές στα ήθη και 

στον τρόπο ζωής των ανθρώπων µεταξύ τους, για τις οποίες υπήρχε καθορισµένο 

όριο ζωής. Όταν λοιπόν φτάνει η ώρα µετάβασης από την µία εποχή στην άλλη, 

στέλνονται σηµάδια σε γη και ουρανό. Με την εναλλαγή των εποχών διαφοροποιείται 

και η στάση των ανθρώπων απέναντι στην µαντική.   

 Μια παρέκβαση στον Πύρρο κάνει λόγο για το ανάθηµα των Αργείων, το 
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σύµπλεγµα µε έναν χρυσό λύκο να µάχεται µε έναν ταύρο σε ανάµνηση της νίκης του 

Δαναού επί του Γελάνωρος, που σήµανε την έναρξη της βασιλείας του Δαναού στο 

Άργος (Πύρρ. 32.9-10). Το ανάθηµα αυτό συνδέεται µε χρησµό που είχε δοθεί στον 

Πύρρο για τον θάνατό του, χρησµό που επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα.  

  Στον Κοριολανό ο Πλούταρχος επισηµαίνει ότι οι Ρωµαίοι εκτελούσαν κάθε 

θρησκευτική τελετουργία µε αφοσίωση σε αυτήν χωρίς να ασχολούνται παράλληλα 

µε κάποιο άλλο έργο. Μάλιστα, αν κάτι δεν πήγαινε σύµφωνα µε το τυπικό, δεν 

δίσταζαν να ξεκινήσουν από την αρχή την ποµπή ή την θυσία που εκτελούσαν (Κορ. 

25). Οι Ρωµαίοι λοιπόν, αφιερώνονταν εξ ολοκλήρου στις θρησκευτικές τους 

υποχρεώσεις είτε προσεύχονταν είτε προσκυνούσαν είτε θυσίαζαν και ο Πλούταρχος 

εκλαµβάνει την συνήθεια αυτή ως έκφραση ευσέβειας των Ρωµαίων προς τους θεούς.  

 Στον Κοριολανό (32.7-8) ο Πλούταρχος µε την παρέκβαση σχολιάζει την 

απόφαση και ενέργεια των γυναικών να µεταβούν στο εχθρικό στρατόπεδο, για να 

παρακαλέσουν τον Κοριολανό να σταµατήσει τις εχθρικές επιθέσεις προς την 

πατρίδα του. Η παρέκβαση, τοποθετηµένη µετά από την αφήγηση της αδιέξοδης 

κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει ο ρωµαϊκός λαός, αποκτά έναν µεταβατικό 

ρόλο, καθώς δηµιουργεί αγωνία για την επερχόµενη λύση, ενώ παράλληλα την 

φωτίζει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρέκβαση αυτή παρουσιάζει η συζήτηση για την 

συµµετοχή του θεού στις επιλογές των ανθρώπων. Χωρίς να αναιρείται η προαίρεση ή 

η βούληση του ατόµου, όσον αφορά σε πράξεις ασυνήθιστες και τολµηρές, σύµφωνα 

µε τον Πλούταρχο, υπάρχει συµµετοχή του θείου σε αυτές. Δεν είναι ο θεός που 

αποφασίζει ή εκτελεί, αλλά ως εσωτερική δύναµη ωθεί στην ενέργεια εµπνέοντας 

στον άνθρωπο το θάρρος και την ελπίδα που απαιτείται για την πράξη που έχει 

επιλέξει (Κορ. 32.7: οὐδὲ ποιεῖ τὴν πρᾶξιν ἀκούσιον).  

 Τη σύνδεση των θνητών µε τους θεούς πραγµατεύεται παρέκβαση στον Νουμά 

(4.2-8). Ο Πλούταρχος εκφράζει την έντονη αµφιβολία του για τις σωµατικές επαφές 

θεών-ανθρώπων, οι οποίες εκκινούν από τον θαυµασµό για το κάλλος του σώµατος  

(ὡς δὲ καὶ σώματος ἀνθρωπίνου καὶ ὥρας ἐστί τις θεῷ καὶ δαίμονι κοινωνία καὶ χάρις, 
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ἔργον ἤδη καὶ τοῦτο πεισθῆναι)76. Δεν απορρίπτει ωστόσο την δηµιουργία έρωτος 

ανάµεσά τους µε στόχο την ηθική εξύψωση (ἀλλὰ φιλίαν γε πρὸς ἄνθρωπον εἶναι θεῷ 

καὶ τὸν ἐπὶ ταύτῃ λεγόμενον ἔρωτα καὶ φυόμενον εἰς ἐπιμέλειαν ἤθους καὶ ἀρετῆς). 

Πιστεύει πάντως ότι τόσο ο Λυκούργος όσο και ο Νουµάς υποκρίθηκαν ότι υπήρχε 

σχέση ανάµεσα σε εκείνους και τον θεό, ώστε να πείσουν τον λαό τους για τις 

µεταρρυθµίσεις που ήθελαν να κάνουν (προσεποιήσαντο τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ δόξαν, 

αὐτοῖς ἐκείνοις πρὸς οὓς ἐσχηματίζοντο σωτήριον οὖσαν). 

 Στον Ρωμύλο η παρέκβαση (28.3-10) ακολουθεί την αφήγηση των παραδόξων 

που παραδίδονται για τον θάνατο του ιδρυτή της Ρώµης, µεταξύ των οποίων ότι το 

σώµα του, χωρίς ποτέ να βρεθεί, ώστε να ταφεί, καθαγιάστηκε, και ότι ο ίδιος 

εµφανίστηκε ως θεός Κυρίνος. Η παρέκβαση συνδέεται απόλυτα µε τα παραπάνω, 

καθώς συζητά τον θάνατο του Αριστέα και το παράδοξο της εξαφάνισης του σώµατός 

του, όπως πίστευαν ότι συνέβη και στην περίπτωση του  Κλεοµήδη και της Αλκµήνης, 

φανερώνοντας έτσι την πίστη των ανθρώπων σε τέτοια θρησκευτικά παράδοξα. 

 Ο Πλούταρχος είναι αρκετά επικριτικός της τάσης των ανθρώπων να δέχονται 

αβασάνιστα τέτοιες δοξασίες. Προσκοµίζει επιστηµονικές εξηγήσεις για τον θάνατο, 

καταλήγοντας στην θέση ότι το σώµα δεν µπορεί από την φύση του να µεταφερθεί 

στον ουρανό∙ και επισηµαίνει ότι οι δίκαιες ψυχές των ανθρώπων µεταβάλλονται σε 

ήρωες, ενώ των ηρώων σε δαίµονες77. Το σπουδαίο είναι ότι η θεοποίηση δεν γίνεται 

µε νόµο της πόλης, αλλά µε κάτι ανώτερο, µε την αλήθεια και τον ορθό λόγο (Ρωμ. 

28.10: νόμῳ πόλεως, ἀλλ’ ἀληθείᾳ καί κατά τόν εἰκότα λόγον)78.  

Στο ίδιο κλίµα µε την προηγούµενη βρίσκεται η ακόλουθη παρέκβαση 

στον Κοριολανό. Στον Βίο δίνεται η γνωστή ιστορία της σωτηρίας της Ρώµης από τους 

                                                 
76 Οι απόψεις του Πλουτάρχου για τον έρωτα θα µας απασχολήσουν εν µέρει στο επόµενο µέρος της 

εργασίας µας. Ωστόσο, να σηµειώσουµε εδώ ότι επικρίνει την ερωτική επαφή µε κίνητρο την 

οµορφιά ακόµη και ανάµεσα στους ανθρώπους. 

77 Ρωμ. 28.10: «ἀρετὰς καὶ τὰς ψυχὰς παντάπασιν οἴεσθαι κατὰ φύσιν καὶ δίκην θείαν ἐκ μὲν ἀνθρώπων 

εἰς ἥρωας, ἐκ δ’ ἡρώων εἰς δαίμονας.» 

78 Για το σηµείο αυτό ο Scott (σ. 131) επισηµαίνει ότι έχουµε έναν έντονο υπαινιγµό στην απόδοση 

θεϊκών τιµών στους αυτοκράτορες της εποχής του.  
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Βόλσκους µε την επέµβαση της µητέρας του ήρωα. Η ιστορία αυτή καταλήγει µε 

αναφορά στον ναό της Γυναικείας Τύχης που ιδρύθηκε, ώστε να τιµηθούν η µητέρα 

και η γυναίκα του Κοριολανού που ανέλαβαν να εξουδετερώσουν το µίσος του ήρωα 

προς την πατρίδα του. Η πίστη των Ρωµαίων ότι το άγαλµα της Τύχης που 

προοριζόταν για τον ναό µίλησε, δίνει στον Πλούταρχο το έναυσµα για µια εκτενή 

παρέκβαση (Κορ. 38.2-7). Σε αυτή η παράδοξη πίστη των Ρωµαίων αντιµετωπίζεται µε 

έντονο σκεπτικισµό από τον Πλούταρχο (38.1: ἀγενήτοις ὅμοια καὶ χαλεπὰ πεισθῆναι 

πείθοντες ἡμᾶς). Ο βιογράφος δέχεται ο θεός να εµφανίζει την δύναµή του µέσω 

αγαλµάτων που εκβάλλουν υγρά (ως δάκρυα ή ιδρώτας εκλαµβάνονται από τους 

πιστούς) ή, καθώς σπάζουν τα αγάλµατα, να βγάζουν ήχους, αλλά αποκλείει την 

περίπτωση όντας άψυχα να οµιλούν. Το ενδιαφέρον σε αυτή την παρέκβαση είναι ότι 

ο βιογράφος προσπαθεί να εξηγήσει την παράδοξη µεν, αλλά ισχυρή πίστη των 

Ρωµαίων στο οµιλούν άγαλµα παρουσιάζοντας πιθανά ψυχολογικά αίτια. Για 

παράδειγµα, ο Πλούταρχος σχολιάζει ότι ίσως είναι η βαθειά αγάπη των ανθρώπων 

για τον θεό που τους οδηγεί να περιµένουν ορατή εκδήλωση της παντοδυναµίας του. 

Εκδήλωση όµως, που όπως επισηµαίνει ο Πλούταρχος, δεν φέρει ανθρώπινα 

γνωρίσµατα, αφού ο θεός είναι ικανός για τα πάντα, αλλά τόσο η φύση του όσο και τα 

έργα του δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε ανθρώπινα µέτρα.  

Αδιαµφισβήτητα ο Πλούταρχος, λόγω της ιερατικής του ιδιότητας δείχνει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις θρησκευτικές παραδόσεις και τις δοξασίες των πιστών και 

είναι ικανός να τις κατανοήσει και να τις σχολιάσει. Ωστόσο, οι θρησκευτικές 

εκδηλώσεις αντιµετωπίζονται µε ορθολογισµό. Ο ορθολογισµός του βέβαια δεν είναι 

ασυµβίβαστος µε την πίστη του και την ευσέβειά του. Επιπλέον, διαβλέπει κανείς 

έναν έµµεσο παραινετικό σκοπό στις θρησκευτικές παρεκβάσεις των Παράλληλων 

Βίων. Κάθε κοµµάτι της καθηµερινότητας του ανθρώπου εκείνης της εποχής 

επηρεαζόταν από την θρησκεία -ιδιαίτερα των Ρωµαίων- έτσι ο Πλούταρχος 

υπογραµµίζει µε την ορθολογική αντιµετώπιση των θρησκευτικών εκδηλώσεων ότι 

πρέπει η αντίληψη περί θείου να συνάδει µε τον ορθό λόγο. Ιδιαίτερα σε εκείνες που 

συνδέονται µε την πολιτική ζωή των ανθρώπων η παραίνεση αναδύεται χωρίς 
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δυσχέρεια. Οι πολιτικοί άνδρες οφείλουν να είναι ευσεβείς, διακρίνοντας την θέση 

τους από εκείνη του θεού, αλλά να µην είναι δεισιδαίµονες. 

 

Λαογραφικές79 
 

 Σήµερα είναι αναγνωρισµένη η αξία της λαογραφίας ως συµπληρωµατικού 

βοηθήµατος της ιστορίας για την καλύτερη κατανόηση του παρελθόντος. Ο 

Πλούταρχος αναγνωρίζει την αξία της καταγραφής των ηθών και των εθίµων, όπως 

αποδεικνύεται από τις σχετικές διατριβές του, αλλά επίσης αναγνωρίζει την 

σπουδαιότητά τους στην ανάδειξη του ήθους των ηρώων του. Εποµένως, οι 

παρεκβάσεις αυτές είναι µικρές λαογραφικές πραγµατείες, µε αντικείµενο όχι µόνο 

τα κοινωνικά αλλά και τα αµιγώς πολιτικά ήθη, ενταγµένες στις βιογραφίες µε στόχο 

την ανάδειξη της σχέσης ανάµεσα στις ατοµικές και στις συλλογικές πράξεις. 

 Οι λαοί που τον απασχολούν στις επόµενες παρεκβάσεις, εκτός των Ρωµαίων 

και των Ελλήνων (ιδιαίτερα των Σπαρτιατών), είναι οι Πέρσες και κάποια άλλα 

εξωτικά φύλα. Οι περισσότερες παρεκβάσεις τέτοιου τύπου βρίσκονται σε ρωµαϊκούς 

Βίους αλλά αρκετές είναι αφιερωµένες στα ήθη των Σπαρτιατών, πράγµα που δεν 

είναι άσχετο µε τον θαυµασµό που έτρεφε ο βιογράφος για την σπαρτιατική πολιτεία. 

Ο θαυµασµός του οφείλεται προφανώς στο ότι η ηθική και πολιτική φιλοσοφία του 

Πλουτάρχου εδράζεται στις ηθικές και πολιτικές θεωρίες του Πλάτωνα, για τον οποίο 

είναι γνωστό ότι θεωρούσε πρότυπο πολιτικού βίου τον λακωνικό τρόπο ζωής και 

κυρίως διακυβέρνησης. 

      Στα ήθη των Σπαρτιατών σε περίοδο πολέµου αφιερώνει ο Πλούταρχος δύο 

παρεκβάσεις στον Κλεομένη και τον Λύσανδρο. Στον πρώτο σχολιάζει το λακωνικό 

στράτευµα των βασιλέων, όπου αντίθετα µε άλλα ελληνικά στρατεύµατα ή βασιλικά 

άλλων εθνών, δεν υπήρχαν διασκεδαστές. Το λακωνικό βασιλικό στράτευµα 

λειτουργούσε σαν εκπαιδευτήριο µε τους µεγαλύτερους να διδάσκουν στους 

                                                 
79 Πιθανόν υπό τον τίτλο αυτό εντάσσονται και οι ακόλουθες παρεκβάσεις: Ποπλ. 20.3-4, Τ.Γράκχος 

8.1-4, Κορ. 3.3-6, Κράσσ. 16.6-8. 



47 

νεότερους, ενώ ψυχαγωγούνταν µε τα µεταξύ τους πειράγµατα και τους λακωνικούς 

λόγους (Κλ. 12.4-5). Στον δεύτερο ο Πλούταρχος αναφέρεται στην σκυτάλη ως µέσο 

κρυπτογραφίας στην Σπάρτη και περιγράφει τον τρόπο µεταφοράς απόρρητων 

µηνυµάτων, για να µην γίνονται κατανοητά από τους εχθρούς, αν τυχόν έπεφταν στα 

χέρια τους (Λύσ. 19.5-7). Είναι αξιοσηµείωτο ότι ούτε ο Ξενοφώντας ούτε ο Θουκυδίδης 

αναφέρονται σε σπαρτιατικές µεθόδους αποκρυπτογράφησης στρατιωτικών 

εγγράφων, αναφορές που υπάρχουν όµως στους συγγραφείς της αυτοκρατορικής 

περιόδου80. 

 Ολοκληρώνοντας τις παρεκβάσεις που αφορούν την Σπάρτη σταµατάµε στον 

Λυκούργο, στον οποίο ο Πλούταρχος είναι σαν να συντάσσει ένα συµπλήρωµα στα 

παλαιότερα έργα για το πολίτευµα των Λακεδαιµονίων (12.1-7, 14-28)81. Σε µιαν άλλη 

εκτενέστατη παρέκβαση, συζητά επίσης, προσκοµίζοντας πολλά παραδείγµατα, τον 

λακωνικό τρόπο έκφρασης δια αποφθεγµάτων (Λυκ. 18-20), τον οποίο θεωρεί 

φιλοσοφηµένο λόγο µε µεγάλη αξία και επιρροή.  

 Σε άλλους Βίους Ελλήνων βρίσκουµε παρεκβάσεις που αφορούν έθιµα 

διάφορων λαών. Στον Θεμιστοκλή διαβάζουµε ότι οι Πέρσες είναι αυστηροί µε τις 

γυναίκες τους είτε είναι εταίρες είτε οι επίσηµες σύζυγοί τους. Έτσι, είναι εντελώς 

αποκλεισµένες από τον έξω κόσµο κι ακόµη και οι µετακινήσεις τους γίνονται µέσα 

σε ειδικές σκηνές, ώστε να κρύβονται από τους γύρω (Θεμ. 26.4-6). Η αναφορά σε αυτή 

την συνήθεια των Περσών σχετίζεται µε το εφεύρηµα του Νικογένη, ο οποίος ξεγελά 

τους Πέρσες µεταφερόµενος σε µια τέτοια σκηνή.  

Στον Θησέα υπάρχει παρέκβαση που αναφέρεται στον ιδιαίτερο τρόπο που 

κουρεύονταν οι Άβαντες (Θησ. 5.2-4). Αυτός συσχετίζεται µε τον τρόπο που 

πολεµούσαν. Επειδή δηλαδή πιάνονταν στα χέρια µε τους εχθρούς τους κουρεύονταν 

εξολοκλήρου, ώστε να µην δίνουν λαβή στον αντίπαλο κατά την διεξαγωγή της 

µάχης. Παρουσιάζεται έτσι ως γνώρισµα της πολεµικής ιδιοφυΐας τους. 

                                                 
80 Βλ. Binder, σ. 168. 

81 Εκτός της Πολιτείας των Λακεδαιμονίων του Ξενοφώντα που έχει σωθεί, οµότιτλο έργο φέρεται  να  

έχει συντάξει και ο Αριστοτέλης αλλά και άλλοι Περιπατητικοί.   
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 Σε παρέκβαση µαθαίνουµε ότι οι Κορίνθιοι στεφανώνουν µε σέλινο τους 

νικητές των Ισθµίων, ενώ στην εποχή του βιογράφου από σέλινο είναι το στεφάνι των 

νικητών των Νεµέων (Τιμ. 26.2). Η παρέκβαση αυτή ενηµερώνει τους αναγνώστες, 

ώστε να γίνει αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο ο Τιµολέων έδιωξε από τους 

στρατιώτες του τον φόβο και την δεισιδαιµονία (διότι µε σέλινο στόλιζαν συνήθως τα 

µνήµατα), όταν συνάντησαν µουλάρια φορτωµένα µε σέλινο.  

 Τοπικοί θρύλοι της Αλιάρτου περιέχονται σε παρέκβαση στον Λύσανδρο (28.4-5), 

οι οποίοι σχετίζονται µε την κρήνη Κισσούσα. Η παρέκβαση διακόπτει την αφήγηση 

της µάχης των Θηβαίων µε τους Σπαρτιάτες, η οποία στάθηκε µοιραία για τον 

Λύσανδρο. Οι θρύλοι εµπλέκουν την τοποθεσία της κρήνης µε τον Διόνυσο, τον 

Ραδάµανθυ και την Αλκµήνη, καθιστώντας έτσι ένδοξο τον τόπο όπου άφησε την 

ψυχή του ο µεγάλος στρατηγός της Σπάρτης.  

 Στα αθηναϊκά ήθη, από την άλλη, δεν αφιερώνονται πολλές παρεκβάσεις. 

Βρίσκουµε µία στον Σόλωνα, για την επίκληρο κόρη και κατ' επέκταση για τις 

γαµήλιες συνήθειες των Αθηναίων (20.7-8), και µία ακόµη στον Αριστείδη (7.5-8) για 

τον εξοστρακισµό. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι στον Σόλωνα, ο Πλούταρχος 

χαρακτηρίζει αρνητικά τον νόµο για την επίκληρο (Σόλ. 20.2: Ἄτοπος δὲ δοκεῖ καὶ 

γελοῖος [...]) κυρίως γιατί οδηγεί σε αταίριαστους γάµους82. Έτσι και στον Αριστείδη, µε 

το ανέκδοτο µε το οποίο συµπληρώνει τα δεδοµένα του οστρακισµού, φαίνεται ότι 

επικρίνει την ανικανότητα των Αθηναίων να εκτιµήσουν σωστά ασκώντας κριτική 

χωρίς να εµπλέκουν τα πάθη τους83.   

                                                 
82 Σόλ. 20.7: «τοὺς δὲ τῆς φύσεως οὐκ εἶναι δυνατὸς βιάζεσθαι, γάμους νυμφαγωγῶν παρ’ ἡλικίαν· ἐν δὲ 

ταῖς πόλεσι τὴν ἀταξίαν ταύτην οὐ δοτέον, οὐδὲ περιοπτέον ἀώρους καὶ ἀχαρίστους ἐπιπλοκὰς καὶ 

μηδὲν ἔργον γαμήλιον ἐχούσας μηδὲ τέλος». 

83 Άρατ. 7.7-8: «Γραφομένων οὖν τότε τῶν ὀστράκων, λέγεταί τινα τῶν ἀγραμμάτων καὶ παντελῶς 

ἀγροίκων ἀναδόντα τῷ Ἀριστείδῃ τὸ ὄστρακον ὡς ἑνὶ τῶν τυχόντων παρακαλεῖν, ὅπως Ἀριστείδην 

ἐγγράψειε. τοῦ δὲ θαυμάσαντος καὶ πυθομένου μή τι κακὸν αὐτὸν Ἀριστείδης πεποίηκεν, 

‘οὐδέν’ εἰπεῖν, ‘οὐδὲ γινώσκω τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ’ ἐνοχλοῦμαι πανταχοῦ τὸν Δίκαιον ἀκούων’. ταῦτ’ 

ἀκούσαντα τὸν Ἀριστείδην ἀποκρίνασθαι μὲν οὐδέν, ἐγγράψαι δὲ τοὔνομα τῷ ὀστράκῳ καὶ ἀποδοῦναι.» 
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 Τα ρωµαϊκά ήθη είναι αντικείµενο αρκετών παρεκβάσεων στους ρωµαϊκούς 

Βίους. Στην πολιτειακή ζωή αφορούν δύο παρεκβάσεις, η µία στον Κάτωνα (Κάτων 

πρεσβ. 16.1-3) και η άλλη στον Πομπήιο (Πομπ. 22.4.). Ο Πλούταρχος στην πρώτη 

παρουσιάζει το αξίωµα της τιµητείας ως την ύψιστη αρχή στην πόλη, πράγµα που 

οφείλεται στο ότι ο τιµητής στην ουσία ελέγχει την ποιότητα του ήθους και του 

τρόπου ζωής των πολιτών (16.1: ἄλλην τε πολλὴν ἐξουσίαν ἔχουσα καὶ τὴν περὶ τὰ ἤθη 

καὶ τοὺς βίους ἐξέτασιν). Παράλληλα, στον Πομπήιο  η παρέκβαση αναφέρεται σε µια 

συγκεκριµένη αρµοδιότητα των τιµητών. Αυτή της εξέτασης των ιππέων που 

αιτούνται απαλλαγή στράτευσης. Ο τιµητής, συνυπολογίζοντας την συνεισφορά του 

ιππέα στις µάχες και την γενικότερη συµπεριφορά του κατά τις εκστρατείες, εκτιµά 

αν ο ιππέας δικαιούται την απαλλαγή από τις περαιτέρω στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις ή όχι.  

 Για την πολιτική ζωή των Ρωµαίων µαθαίνουµε κι από άλλες δύο παρεκβάσεις. 

Ο Πλούταρχος στον Πομπήιο παρεκβαίνει µε αφορµή την επωνυµία “Μάγνος” που 

προσήψαν στον ήρωα. Οι Ρωµαίοι έδιναν την επωνυµία αυτή τιµητικά όχι µόνο σε 

στρατιωτικούς για τις γενναίες τους πράξεις αλλά και σε πολιτικούς για τις αρετές 

που έφεραν και το πολιτικό έργο τους, πράγµα το οποίο ο βιογράφος επαινεί (Πομπ. 

13.6-7). Επίσης, στον Κοριολανό διαβάζουµε για την συνήθεια όσων από τους 

Ρωµαίους διεκδικούσαν το αξίωµα του υπάτου να ταπεινώνονται µπροστά στον λαό 

κατεβαίνοντας στην αγορά χωρίς χιτώνα (Κορ. 14.2-6). Ο Πλούταρχος αναφέρει ως 

πιθανούς λόγους αυτού του εθίµου από την µια την ταπεινοφροσύνη µε την οποία 

ταιριάζει οι υποψήφιοι να ζητούν από τον λαό να τους τιµήσει, από την άλλη την 

ανάδειξη των πληγών που έφεραν ως παράσηµα των µαχών στις οποίες είχαν λάβει 

µέρος. Δεν δέχεται πάντως την εξήγηση ότι παρουσιάζονταν αχίτωνες για  αποφυγή 

της δωροδοκίας.  

 Παρέκβαση στον Μάρκελλο (22.3-10) συνδέει την πολιτική και θρησκευτική ζωή 

των Ρωµαίων µε την στρατιωτική δραστηριότητά τους84. Σε αυτήν δίνονται 

                                                 
84 «Ο θρίαµβος είναι περισσότερο από κάθε άλλη θρησκευτική τελετή κοµµάτι της πολιτικής ζωής 
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πληροφορίες για τον θρίαµβο. Συγκεκριµένα για έναν από τους τρεις που τελούνταν 

στην Ρώµη, τον Όβα, στην τέλεση του οποίου ο θριαµβεύων είναι πεζός, 

στεφανωµένος µε µυρσίνη και περιστοιχιζόµενος από αυλητές, δηµιουργώντας έτσι 

µια ειρηνική εικόνα. Για τον Πλούταρχο η ονοµασία του οφείλεται στην λατινική 

ονοµασία του προβάτου, η θυσία του οποίου αποτελούσε µέρος των τελετουργιών του 

θριάµβου. Η περιγραφή του είναι πιο κοντά στην αρχική µορφή των θριάµβων, οι 

οποίοι ήταν τελετές καθαρµού από τις αιµατηρές µάχες για την κατάκτηση της 

νίκης85. Μορφή που φαίνεται να θεωρεί ο Πλούταρχος πιο πολιτισµένη.  

 Από την άλλη, στον Κράσσο86 (23.9) ο Πλούταρχος σχολιάζει την θορυβώδη 

εµφάνιση των Πάρθων στο πεδίο της µάχης. Ο βιογράφος παρουσιάζει την παραγωγή 

ήχου από πλευράς των Πάρθων ως βασικό στοιχείο αφενός για την τόνωση του 

ηθικού των πολεµιστών (ἐποτρύνουσιν ἑαυτοὺς εἰς μάχην), αφετέρου για την 

πρόκληση ταραχής στο εχθρικό στρατόπεδο (24.1: Ἐκπεπληγμένων δὲ τῶν Ῥωμαίων 

δέει διὰ τὸν ἦχον). Με τον χαρακτηρισµό θηριώδης για την κραυγή των Πάρθων θέτει 

το ζήτηµα της αντίθεσης ανάµεσα στους πολιτισµένους Ρωµαίους και τους 

βάρβαρους Πάρθους (ὠρυγῇ  θηριώδει). Στον συγκεκριµένο Βίο το κεντρικό αυτό 

ζήτηµα ανακινείται µε διάφορους τρόπους και ένας από αυτούς είναι η παρέκβαση.  

 Στον Καίσαρα µια σύντοµη παρέκβαση αναφέρεται στην γιορτή των 

Λουπερκαλίων (61.1-5). Σε αυτήν αναφέρεται απλά ότι στον εορτασµό τους νεαροί, 

που τους κατονόµαζαν Λύκους, έτρεχαν στον ιερό δρόµο γυµνοί κρατώντας δέρµατα 

από τα ζώα που είχαν θυσιαστεί. Στον Ρωμύλο όµως υπάρχει αναλυτική περιγραφή 

των όσων γίνονταν κατά την εορτή και απόπειρα να αιτιολογηθεί το τυπικό της 

εορτής. Ο Πλούταρχος συνδέει, βέβαια, τα Λουπερκάλια µε τα Λύκαια, τα οποία 

εορτάζονταν στην Αρκαδία προς τιµήν του Λύκαιου Δία (Ρωμ. 21.4: τοὔνομα δὲ τῆς 

ἑορτῆς ἑλληνιστὶ σημαίνει Λύκαια). Ωστόσο, είναι πιθανόν να είναι µια καθαρά 

                                                                                                                                                                  
στην Ρώµη.» (Warren, σ. 49). 

85 Warren, ό.π. 

86 Για την αντίθεση της Δύσης µε τους βαρβαρικούς λαούς στον Βίο του Κράσσου πβ.: Chlup (2009), 

Schmidt (1999), Cadoux (1956).  
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ρωµαϊκή εορτή, η οποία οφείλει το όνοµά της στην λύκαινα που λέγεται ότι έθρεψε 

τον Ρώµο και τον Ρωµύλο87. Ιδιαίτερα τον απασχολεί η ενταγµένη στην εορτή θυσία 

σκύλου, που πιθανόν να συµβόλιζε τον καθαρµό, λόγω του ότι στην Ελλάδα στις 

τελετές καθαρµού προσφέρονται σκυλάκια (Ρωμ. 21.10: καὶ γὰρ Ἕλληνες ἔν τε τοῖς 

καθαρσίοις σκύλακας ἐκφέρουσι καὶ πολλαχοῦ χρῶνται τοῖς λεγομένοις 

περισκυλακισμοῖς). Ξανά όµως δίνεται και µια ρωµαϊκή εξήγηση της ιδιαίτερης αυτής 

θυσίας. Ο σκύλος ως πολέµιος του λύκου θυσιάζεται προς ευχαρίστηση της λύκαινας 

που εξέθρεψε κι έσωσε τον Ρωµύλο88. 

 Τέλος, µια δικαστική περιπέτεια του Ποµπήιου συνδέεται µε τον γάµο του µε 

την Αντίστια. Ο Πλούταρχος όµως δεν αφηγείται απλά το γεγονός παρά διανθίζει την 

ιστορία µε µια παρέκβαση. Το θέµα της παρέκβασης είναι η επίκληση “στον 

Ταλάσιο”, ένα ρωµαϊκό γαµήλιο έθιµο που φέρει την καταγωγή του ήδη από την 

εποχή της αρπαγής των γυναικών των Σαβίνων (Πομπ. 4.4-5)89. Τότε λέγεται πως νέοι 

ταπεινής καταγωγής είχαν αρπάξει εξαιρετικής οµορφιάς γυναίκα και όταν τους 

αντιλήφθηκαν φώναζαν «Ταλασίῳ», δηλαδή «για τον Ταλάσιο», ο οποίος ήταν ένας 

δηµοφιλής αριστοκράτης κι επειδή αυτός ο γάµος αποδείχθηκε πραγµατικά 

ευτυχισµένος για τον Ταλάσιο, η επίκληση διατηρήθηκε ως γαµήλια ευχή90.  

 Σε αυτές τις παρεκβάσεις ο Πλούταρχος βρίσκεται εγγύτερα στην ιστοριοδιφική 

του ιδιότητα. Το υλικό που παρουσιάζει στις περισσότερες από αυτές τον έχει 

απασχολήσει ήδη σε προηγούµενα έργα του. Ωστόσο, ο τρόπος που εντάσσονται στην 

αφήγηση της ζωής των ηρώων αποκαλύπτει, κατά την γνώµη µας, την προσωπική 

του οπτική περί ιστορίας. Σύµφωνα µε αυτήν, η ιστορία δεν ενδιαφέρεται µόνο για τις 

στρατιωτικές πράξεις ισχυρών ανδρών, αλλά ασχολείται και µε τις συλλογικές 

πράξεις και τον πολιτισµό των εθνών. 

                                                 
87 Πβ. Ρωμαϊκά Αίτια 280B-C. 

88 Για τα Λουπερκάλια βλ.: Brown (1973). 

89 Για τον «Ταλάσιο» παραδίδει και ο Λίβιος: “unam longe ante alias specie ac pulchritudine insignem a 

globo Talassii cuiusdam raptam ferunt, multisque sciscitantibus, cuinam eam ferrent, identidem, ne quis 

violaret, Talassio ferri clamitatum; inde nuptialem hanc vocem factam.”(1.9.12). 

90 Για τον Ταλάσιο βλ. αναλυτικά Ρωμαϊκά Αίτια 271F-272A. 
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Περί ονοματολογίας 
 

                                                                                                           «Ἀρχή σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων     

                                 ἐπίσκεψις», Αντισθένης                                                      

                                                                                            

 

 Κατά τον Αριστοτέλη: «Ὄνοµα µὲν οὖν ἐστὶ φωνὴ σηµαντικὴ κατὰ συνθήκην 

ἄνευ χρόνου [...] τὸ δ’ οὐκ ἄνθρωπος οὐκ ὄνοµα∙» (Περί ερμηνείας, 16a.30). Εποµένως, 

το «όνοµα» είναι φωνή µε σηµασία και όχι απλά ήχος. Η σηµασία που αποδίδεται µε 

το όνοµα κάθε πράγµατος προκύπτει από συµφωνία των µελών µιας συγκεκριµένης 

γλωσσικής κοινότητας. Οι παρεκβάσεις που εξετάζονται παρακάτω αναδεικνύουν 

την σχέση φωνής και σηµασίας ενός ονόµατος, ενώ ταυτόχρονα στηρίζονται σε αυτήν 

τη σχέση.  

 Οι εξεταζόµενες παρεκβάσεις επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτηµα: Γιατί 

δόθηκε το τάδε όνοµα σε κάτι ή σε κάποιον; Με άλλα λόγια, είναι οι παρεκβάσεις περί 

ονοµατολογίας: Ρωμ. 10.2-3, 15.4-7, 16.5-8, Νουμάς, 9.2-4, 19.1-4, Μάρκ.,8.6-11, Αλέξ. 2.8 

και Κορ.11.2-6, 24.9-10. Επίσης, εν είδει ετυµολογικού σχολίου στα χωρία Ποπλ. 11.5-7, 

Λυκ. 12.1 και Σόλων, 24.2.  

 Οι Ρωµαίοι απέδωσαν το νόηµα του γρήγορου στην λέξη κέλερ (celer) από το 

όνοµα ενός συντρόφου του Ρωµύλου, του Κέλερου, ο οποίος ήταν γρήγορος και 

ορµητικός (Ρωμ. 10.2-3). Επίσης, ένα γαµήλιο έθιµο πήρε το όνοµά του είτε από τον 

Ταλάσιο (βλ. σ.51) είτε, κατά µια άλλη εκδοχή, από την ταλασία, δηλαδή την ελληνική 

λέξη για την επεξεργασία των µαλλιών, οικιακή εργασία µε την οποία 

καταπιάνονταν µόνο οι γυναίκες εκείνη την εποχή (Ρωμ. 15.4-7).   

 Από την άλλη, το τρόπαιο για την δήλωση της νίκης του Ρωµύλου επί των 

Σαβίνων µετονοµάσθηκε σε ανάθηµα του Φερετρίου Διός. Φερέτριος από το φερίρε 

(ferire), που σηµαίνει στα λατινικά χτυπώ, διότι η νίκη επήλθε µε χτυπήµατα κατά του 
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εχθρού91. Ετυµολογικά επίσης εξηγείται η προέλευση της ονοµασίας των οπιµίων, 

δηλαδή των πολεµικών λαφύρων (ὀπίμια δὲ τὰ σκῦλα), µε παραποµπή στον Βάρρωνα, 

σύµφωνα µε τον οποίο το επίθετο «οπίµιος» προέρχεται από το «όπεµ» (opem), όπως 

καλούσαν στη Ρώµη την περιουσία. Πιθανότερη όµως θεωρεί ο Πλούταρχος την 

προέλευση από την λέξη «όπους» (opus), που σήµαινε έργο, δίνοντας έτσι την έννοια 

ότι τα λάφυρα αποτελούν αποτέλεσµα ενεργειών και υπενθυµίζοντας την πράξη 

απόκτησής τους (Ρωμ. 16.6).  

 Στον Νουμά αναζητείται η ετυµολογία της ονοµασίας του αξιώµατος του 

Ποντίφικα (9.2-4: pontifex). Ο Πλούταρχος παραθέτει διάφορες απόψεις σχετικά µε 

την ετυµολογική προέλευση της λέξης92, πράγµα που φανερώνει την έντονη συζήτηση 

για θέµατα ετυµολογίας γενικά, και ιδιαίτερα για την συγκεκριµένη ονοµασία. Είχε 

αµφισβητηθεί η ευρέως διαδεδοµένη προέλευση του ονόµατος Ποντίφικας από την 

γέφυρα και η ταύτισή του µε τον γεφυροποιό93. Κι αυτό διότι ο τίτλος δεν ταίριαζε µε 

τις υψηλές ευθύνες των µέγιστων Αρχιερέων της Ρώµης. Ο Πλούταρχος εξάλλου 

απαριθµεί αρκετές αρµοδιότητες των Ποντίφικων, κυρίως του ανώτερου Ποντίφικα 

(maximi pontificis)94, θέλοντας να αποµακρυνθεί από την παραδοσιακή θέση για την 

προέλευση της ονοµασίας. Κλίνει περισσότερο στην ετυµολογία από το posse, 

ενώνοντας έτσι τις δυο  επικρατούσες απόψεις των διαφωνούντων για την προέλευση 

της ονοµασίας αυτού του αξιώµατος. 

 Στον ίδιο Βίο υπάρχει µια εκτενής παρέκβαση για τις ονοµασίες των µηνών 

(Νουμ. 19.1-4). Η σύνταξη εξάλλου του ηµερολογίου άνηκε στα καθήκοντα των 

νοµοθετών. Ο Πλούταρχος όµως εδώ δεν περιορίζεται στους µήνες που ενέταξε ο 

Νουµάς στο ρωµαϊκό ηµερολόγιο (Ιανουάριο και Φεβρουάριο), αλλά αναφέρεται σε 

                                                 
91 Βλ. Ρωμ. 16.5-6: «Φερέτριος Ζεύς, ὡς μὲν ἔνιοί φασιν, ἀπὸ τοῦ φερετρευομένου τροπαίου κατὰ τὴν 

Ἑλληνίδα γλῶσσαν, ἔτι πολλὴν τότε συμμεμειγμένην τῇ Λατίνων, ὡς δ’ ἕτεροι, Διός ἐστιν ἡ 

προσωνυμία κεραυνοβολοῦντος. τὸ γὰρ τύπτειν φερίρε οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν. ἄλλοι δὲ παρὰ τὴν τοῦ 

πολεμίου πληγὴν γεγονέναι τοὔνομα λέγουσι∙» Πβ. και  Μάρκ. 8.7. 

92 Νουμ. 9.1-2: «[...] κεκλῆσθαι δὲ τοὺς Ποντίφικας οἱ μὲν ὅτι τοὺς θεοὺς θεραπεύουσι δυνατοὺς καὶ 

κυρίους ἁπάντων ὄντας· ὁ γὰρ δυνατὸς ὑπὸ Ῥωμαίων ὀνομάζεται πότηνς· ἕτεροι δέ φασι[...]οἱ δὲ 

πλεῖστοι μάλιστα καὶ τὸ γελώμενον τῶν ὀνομάτων δοκιμάζουσιν[...]»  

93 Hallett, σ. 219. 

94 Βλ. επίσης Λίβιο 1.20.5 και  Διον. Αλικαρν. 2.73.2. 
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κάθε προσθήκη ή αλλαγή που επέφεραν ανά τους αιώνες οι Ρωµαίοι στο σύστηµα 

των µηνών. Φαίνεται πως το σύστηµα χρονολόγησης συνδεόταν µε σπουδαίες 

ιστορικές προσωπικότητες, έτσι η ονοµασία των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου 

δόθηκε προς τιµήν σηµαντικών προσώπων που σηµάδεψαν µε τις πράξεις τους την 

Ρώµη, δηλαδή του Καίσαρα και του Οκταβιανού. 

 Επιπλέον, µια σειρά από άλλα στοιχεία καθόριζαν το όνοµα των µηνών. Το 

πρώτο ήταν η θέση τους, έτσι ο Δεκέµβριος ήταν ο δέκατος και τελευταίος µήνας του 

έτους στα χρόνια του Ρωµύλου. Σηµαντικό και σύνηθες ήταν να δίνεται το όνοµα από 

την αφιέρωση ενός µήνα σε κάποια θεότητα, όπως του Μαρτίου στον Άρη (Mars), του 

Απριλίου στην Αφροδίτη95, του Μαΐου στην µητέρα του Ερµή Μαία και του Ιουνίου 

στην Ήρα (Juno), ενώ ο Ιανουάριος πήρε το όνοµά του από τον Ιανό, τον κατεξοχήν 

ρωµαϊκό θεό. Επίσης, κάποια ονόµατα ίσως δίνονταν σύµφωνα µε θρησκευτικές 

τελετουργίες, όπως το όνοµα Φεβρουάριος από το λατινικό ρήµα februare, που σήµαινε 

καθαίρω.  

 Το σηµαντικότερο σε αυτήν την παρέκβαση είναι η επισήµανση της προτίµησης 

του µήνα που αφιερώθηκε στον Ιανό από εκείνον που αφιερώθηκε στον Άρη. Ο 

Νουµάς πρόκρινε τον Ιανουάριο σε σχέση µε τον Μάρτιο, διότι κατά τον Πλούταρχο 

ήθελε να υπογραµµίσει την κυριαρχία της πολιτικής και κοινωνικής δύναµης έναντι 

της στρατιωτικής στο κράτος του. Για τον βιογράφο, το πρώτο είναι ελληνικό στοιχείο, 

ενώ το δεύτερο καθαρά ρωµαϊκό, ενώ ο συνδυασµός τους αποτελεί την πεµπτουσία 

της επιτυχίας για ένα κράτος96. 

 Από τις έντονες έως υπερβολικές θρησκευτικές εκδηλώσεις των γυναικών της 

Θράκης (Θρῄσσαις) ετυµολογεί το ρήµα «θρησκεύω» σε σχετική παρέκβαση ο 

Πλούταρχος: «ἀφ’ ὧν δοκεῖ καὶ τὸ θρησκεύειν ὄνομα ταῖς κατακόροις γενέσθαι καὶ 

                                                 
95 Νουμ. 19.2: «ἐπώνυμον ὄντα τῆς Ἀφροδίτης, ἐν ᾧ θύουσί τε τῇ θεῷ καὶ ταῖς καλάνδαις αἱ γυναῖκες 

ἐστεφανωμέναι μυρσίνῃ λούονται.». Επειδή δεν είναι πολύ πειστική αυτή η εξήγηση, ο Πλούταρχος 

παραθέτει άλλη µια εκδοχή για το όνοµα του µήνα Απριλίου. Σηµειώνει ότι ενδέχεται να πήρε το 

όνοµά του από το ρήµα aperio που σηµαίνει ανοίγω, επειδή κατά τον µήνα αυτό ανθοφορούν τα 

λουλούδια.  

96 Πβ. Ρωμαϊκά Αίτια  268Α-D. 
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περιέργοις ἱερουργίαις∙»  (Αλέξ.2.8.). Εποµένως, µε το ρήµα «θρησκεύω» απέδιδαν τις 

βίαιες και εξεζητηµένες ιερουργικές πράξεις.  

 Με αφορµή το τριπλό όνοµα του Γάιου Μάρκιου Κοριολανού έχουµε µια 

παρέκβαση για τον τρόπο που οι Ρωµαίοι έδιναν τα ονόµατα στους ανθρώπους αυτή 

την φορά. Ο Πλούταρχος εξηγεί κυρίως το τρίτο όνοµα το οποίο συνδέεται είτε µε την 

συµπεριφορά είτε µε τις σωµατικές ιδιαιτερότητες του ατόµου που το φέρει ή, τέλος, 

δίνεται εις ανάµνηση ευτυχών ή δυστυχών καταστάσεων. Ο βιογράφος µε 

παραδείγµατα πιστοποιεί ότι την συνήθεια αυτή την είχαν και οι Έλληνες (Κορ. 11.2-

6). 

 Στον ίδιο Βίο βρίσκουµε µια ακόµη παρέκβαση (Κορ. 24.9-10) περί 

ονοµατολογίας. Αυτή εξηγεί το όνοµα Φούρκιφερ που προσδίδουν στον δούλο που 

τιµωρείται κουβαλώντας τον άξονα της άµαξας. Δόθηκε το όνοµα Φούρκιφερ από την 

φούρκα, όπως ονόµαζαν οι Λατίνοι το στήριγµα. Τέτοιες σύντοµες ετυµολογικές 

επισηµάνσεις περιέχουν και τρία άλλα χωρία: Ποπλ. 11.5-7, Λυκ. 12.1 και Σόλ. 24.2. Στο 

πρώτο εξηγεί την ονοµασία των Ρωµαίων για την περιουσία (pecua): «διὸ καὶ τὰς 

οὐσίας ἄχρι νῦν ἀπὸ τῶν προβάτων πεκούλια καλοῦσι», η οποία οφειλόταν στο ότι δεν 

χρησιµοποιούσαν οι Ρωµαίοι στις συναλλαγές τους νοµίσµατα κατά τα παλαιά 

χρόνια, αλλά ζώα. Στο δεύτερο διαβάζουµε: «τὰ δὲ συσσίτια Κρῆτες μὲν ἀνδρεῖα, 

Λακεδαιμόνιοι δὲ φιδίτια προσαγορεύουσιν, εἴτε ὡς φιλίας καὶ φιλοφροσύνης 

ὑπαρχόντων, ἀντὶ τοῦ λ τὸ δ λαμβάνοντες, εἴτε ὡς πρὸς εὐτέλειαν καὶ φειδὼ 

συνεθιζόντων.» (Λυκ. 12.1). Η ονοµασία των συσσιτίων της Σπάρτης «φιδίτια» 

ετυµολογείται από την λέξη φιλία ή την λέξη φειδώ, λόγω των δυο βασικών αρχών 

της σύνθεσής τους, της αλληλεγγύης ανάµεσα στους συµµετέχοντες και της 

εγκράτειας στην οποία εθίζονταν συµµετέχοντας. Τέλος,  στον Σόλωνα ο Πλούταρχος 

παραδίδει µια ερµηνεία της λέξης συκοφάντης. Η παρέκβαση ακολουθεί την αναφορά 

στον νόµο του Σόλωνα κατά τον οποίο απαγορευόταν η εξαγωγή τοπικών προϊόντων 

εκτός του λαδιού. Έτσι, θεωρεί πιθανή την ετυµολογία της λέξης από την ενέργεια 

όσων αποκάλυπταν εκείνους που εξήγαν παρανόµως σύκα, αφού αποδίδει 
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κατάλληλα την σηµασία των συνθετικών της λέξης συκοφάντης (σύκο + φαίνω). 

 Στις παραπάνω παρεκβάσεις φανερώνεται το ενδιαφέρον του Πλουτάρχου για 

την ετυµολογία, για την γραµµατική και την γλώσσα. Κυρίως όµως, όπως 

σηµειώσαµε στην αρχή του κεφαλαίου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πίστη του 

βιογράφου στα νοήµατα τα οποία αποκαλύπτονται στις λέξεις. 

 

 Ο Πλούταρχος δια των παρεκβάσεων 
 

 Το µέρος αυτό της εργασίας είναι αφιερωµένο σε εκείνες από τις παρεκβάσεις 

των Παράλληλων Βίων που είναι αµιγώς θεωρητικές δοκιµές του Πλουτάρχου επί 

ειδικών ηθικών και πολιτικών θεµάτων. Σε αυτές, εκτός των φιλοσοφικών 

παρεκβάσεων, ανήκουν και όσες περιέχουν τις κρίσεις του βιογράφου επί των 

γεγονότων και γενικά των όσων αφηγείται ή πολύ συχνά επί του υλικού των 

παρεκβάσεών του. Εδώ εντάσσουµε και τις εκτιµήσεις του για τους οµοτέχνους του, 

αφού σε αυτές αποκαλύπτεται ο τρόπος που ο ίδιος αντιµετωπίζει τα ιστορικής φύσης 

έργα, όπως κι εκείνες που περιέχουν αναφορές στον εαυτό του. Ωστόσο, στο µέρος 

αυτό της εργασίας θα περιοριστούµε να εξετάσουµε ακροθιγώς εκείνες από τις 

παρεκβάσεις που περισσότερο από τις άλλες απηχούν την προσωπική φωνή του 

βιογράφου97. 

 Η σχέση της γνώσης µε την ηθική, ιδιαίτερα της επιστηµονικής γνώσης µε την 

πολιτική αρετή, ο χαρακτήρας των πολιτικών φορέων ενός κράτους είναι το 

αντικείµενο των φιλοσοφικών του παρεκβάσεων και σε µεγάλο βαθµό και εκείνων 

που εµπεριέχουν τις κρίσεις του. Μια πρώτη παρατήρηση πάνω στις φιλοσοφικές 

παρεκβάσεις είναι ότι, για τον Πλούταρχο, στην φυσική φιλοσοφία µπορεί να 

                                                 
97 Περί ηθικοπολιτικών ζητηµάτων: Κλ. 23.3-6, Σόλ. 7.1-6, Σερτ. 10.6, Τιμ. 6.1-7, 32.4, Περ. 16.7-9,  Φωκ. 

10.5-7, Αγησ. 5.3-4, Κάτ. νεότ. 9.8-9, 44.12-14, Όθ. 13.2, Γάλβ. 1.5, Πύρ. 12.3-5, Νουμ. 20.6-8, Κορ., 4.1, 21.2, 

Πομπ. 23.3-4, Δημήτρ. 30.6-8. Κρίσεις: Αρταξ. 25.4, Φλαμ. 11.3-7, Σόλ. 19.5, Θεμ. 8.1-5, Κάµ. 6.3-6,  Περ. 

13.1-5, 6.4-5, Ποπλ.  6.5-6, Φλαμ. 11.3-7, Πύρ. 12., Αριστ. 10.4-5, Κίμ. 17.9, Δημ. 22.,  Λυκ. 28.6., Κλ.16., 

Κικ. 13., Μάρκ. 4.7., Κορ. 14.2-6. Κριτική οµοτέχνων: Αρταξ. 1.4, 6.9., 8.1, 13.3-7, Λύσ. 25.4, 30.2, Δίων, 

36.1-4, Περ. 28.2-3, Αυτοαναφορικές: Δημ. 2.1-4, 31, Όθ. 14.1-2, 18.1., Κικ. 51. 
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εντοπίσει κανείς τις αρχές που διέπουν την κοσµική λειτουργία και κοσµική 

ισορροπία. Ο Πλούταρχος πιθανόν να αντιλαµβάνεται τον κόσµο δρώντα 

νοµοτελειακά υπό αρχές από τις οποίες εξαρτάται εξίσου η κοινωνική και πολιτική 

ζωή των ανθρώπων98. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρεί άκρως απαραίτητο να 

φροντίζουν οι άνδρες της ανώτερης τάξης να µελετούν καλά την φυσική φιλοσοφία 

(Άρατ. 10.4-5). Μας λέει, για παράδειγµα, ότι, όπως οι φυσικοί φιλόσοφοι πίστευαν ότι 

το νεῖκος και η ἔρις είναι απαραίτητα στοιχεία για την συµπαντική αρµονία, έτσι κι ο 

Λυκούργος ενσωµάτωσε στη νοµοθεσία του το φιλόνικον και φιλότιμον ως ερεθίσµατα 

για πράξεις αρετής99. Ο Πλούταρχος, ωστόσο, εκφράζει επιφυλάξεις για τις συνέπειες 

αυτών των «ερεθισµάτων»100, και επισηµαίνει ότι η φιλοδοξία των ανδρών, η αγάπη 

για τις τιµές, είναι θεµιτή µέχρι του σηµείου να µην θίγεται το κοινό συµφέρον (Κίμ. 

17.9). Στην αντίθετη περίπτωση, όταν οι έχοντες την εξουσία κινούνται µε 

αποκλειστικό σκοπό την προσωπική τους ανάδειξη έναντι των άλλων, ο 

ανταγωνισµός ανάµεσά τους υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια και αποβαίνει 

καταστροφικός για ένα κράτος (Φλαμ. 11.3-7).  

 Οφείλουν, εποµένως, τόσο οι κυβερνώντες όσο και οι κυβερνώµενοι να τηρούν 

µετριοπαθή στάση απέναντι στην δόξα που οι µεν επιδιώκουν οι δε αναγνωρίζουν 

στους πρώτους. Αφενός, η αγάπη για τις τιµές είναι κινητήριος δύναµη και ισχυρό 

κίνητρο για την επίτευξη σπουδαίων έργων, αφετέρου, οι τιµές που αποδίδονται σε 

άνδρες από τα πρώτα τους κιόλας κατορθώµατα, είναι επιζήµιες, ιδιαίτερα, όταν 

εκείνοι δεν διαθέτουν δυναµική και σοβαρή προσωπικότητα (Κορ. 4.1).  

 Το µέτρο πρέπει να διακρίνει και το είδος των τιµών οι οποίες αποδίδονται στα 

πολιτικά πρόσωπα. Οι υπερβολικές τιµές από πλευράς του λαού κρίνονται αρνητικά. 

Ιδιαίτερα όµως επικριτικό συναντάµε τον βιογράφο ως προς την θεοποίηση των 

                                                 
98 Για την συγκεκριµένη άποψη ο Wardman (1974, σ. 42) σχολιάζει: «η εξήγηση ενός πολιτικού θεσµού 

µε αναφορά σε µια κοσµολογική θεωρία που δεν γίνεται αποδεκτή από όλους, προϋποθέτει πολύ 

µεγάλη προσοχή και καλλιέργεια εκ µέρους των αναγνωστών». 

99 Αγησ. 5.6: «...ὑπέκκαυμα τῆς ἀρετῆς ἐμβαλεῖν εἰς τήν πολιτείαν τό φιλόνικος καί φιλότιμον ἀεί τινα 

γίγνεσθαι τοῖς ἀγαθοῖς διαφοράν καί ἅμιλλαν εἶναι πρός ἀλλήλους βουλόμενος.»  

100  Αγησ. 5.7.: «ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἂν οὕτως τις ἁπλῶς συγχωρήσειεν αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ τῶν φιλονεικιῶν 

χαλεπαὶ ταῖς πόλεσι καὶ μεγάλους κινδύνους ἔχουσι.» 
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µοναρχών. Οι υπερβολικές τιµές, σηµειώνει, είναι απόρροια του φόβου που προκαλεί 

ο µονάρχης στον λαό του (Δημήτρ. 30.6-8) και επισηµαίνει ότι ο φρόνιµος ηγέτης 

επιδιώκει να προσφέρει έργα και δεν κυνηγά τις τιµές. Παράδειγµα προς µίµηση ως 

προς αυτό είναι ο Περικλής, ο οποίος κατάφερε να τιµάται αιώνια για το έργο που 

προσέφερε στην πόλη του (Περ. 13.1-5).  

 Κατά συνέπεια, ο πολιτικός οφείλει µε τα έργα του να στοχεύει στο καλό και 

όχι στην κολακεία (Κικ. 13). Εξίσου σηµαντικό στοιχείο σε έναν πολιτικό είναι να 

µπορεί να κοινωνήσει στον λαό του το δίκαιο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να το αποδεχτούν 

όλοι (Κικ. 13.1: τὸ δίκαιον ἀήττητόν ἐστιν, ἂν ὀρθῶς λέγηται...τῷ δὲ λόγῳ τὸ λυποῦν 

ἀφαιρεῖν τοῦ συμφέροντος). Οι περισσότεροι άνθρωποι, εξάλλου, σηµειώνει ο 

βιογράφος, αγανακτούν πιο πολύ για τα πονηρά λόγια από ότι για τις πονηρές 

πράξεις (Τιμ. 32.4: οὕτως ὑπὸ λόγων μᾶλλον ἢ πράξεων πονηρῶν ἀνιᾶσθαι πεφύκασιν οἱ 

πολλοί), διότι οι ύβρεις φανερώνουν το µίσος ή την κακία στις ψυχές των ανθρώπων. 

Εποµένως, ο λόγος έχει ξεχωριστή δύναµη, την οποία αντλεί από την άρρηκτη 

σύνδεσή του µε την ψυχή του ανθρώπου. Η παραποµπή του Πλουτάρχου στους 

Νόμους του Πλάτωνα νοµίζουµε ότι αποσκοπεί ακριβώς στην ανάδειξη του σπουδαίου 

ρόλου των λόγων στην άσκηση της εξουσίας:  

 

 Μακάριος μὲν γὰρ αὐτὸς ὁ σώφρων ὡς ἀληθῶς, μακάριοι δὲ οἱ συνήκοοι τῶν ἐκ τοῦ 

 σωφρονοῦντος στόματος ἰόντων λόγων (Νόμοι, 711e) 

 

 

 Ο ιδανικός πολιτικός για τον Πλούταρχο είναι εκείνος που κατά το πρότυπο 

του Πλάτωνα συνδυάζει την ευγενική φύση µε την διάνοια του φιλοσόφου, όπως ο 

φιλόσοφος τον παρουσιάζει στην Πολιτεία του (Νουμ. 20.6-8). Κύριο γνώρισµα του 

ιδανικού πολιτικού είναι ότι αποτελεί παράδειγµα αρετής για τους πολίτες του µε την 

ζωή του να οριοθετείται σύµφωνα µε τις αρχές της δικαιοσύνης.  

 Η δικαιοσύνη παρουσιάζεται ως το υπέρτατο, το ανώτερο από όλα τα άλλα 

χαρακτηριστικά στο ήθος του ανθρώπου. Η δικαιοσύνη ως ανώτατη αρετή στηρίζεται 
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στην εξουσία του νου και της λογικής, γι'  αυτό ανάγεται, κατά τον Πλούταρχο, στη 

µόνη θεϊκή ιδιότητα που είναι δυνατόν να πραγµατώσει η ανθρώπινη φύση (Αριστ. 

6.5: τὴν δ’ ἀρετήν, ὃ μόνον ἐστὶ τῶν θείων ἀγαθῶν ἐφ’ ἡμῖν). Μόνο µε την δικαιοσύνη η 

ζωή του ανθρώπου δικαιώνεται και αποκτά νόηµα (ὀ.π.: τὸν ἐν δυνάμει καὶ τύχῃ 

μεγάλῃ καὶ ἀρχῇ βίον ἡ μὲν δικαιοσύνη ποιεῖ θεῖον, ἡ δ’ ἀδικία θηριώδη). Η δικαιοσύνη 

φαίνεται ότι είναι η σπουδαιότερη αρετή για τον Πλούταρχο τόσο στην ιδιωτική όσο 

και στην δηµόσια σφαίρα των κοινωνιών. 

 Οι δίκαιοι άνδρες είναι αγαπητοί, και σε αυτό διαφέρουν από τους άνδρες που 

διαθέτουν άλλες αρετές. Οι γενναίοι δέχονται τις τιµές του λαού, αλλά και τον φθόνο 

εκείνων που δεν έτυχαν πολεµικών διακρίσεων (Πομπ. 23.5-6). Οι φρόνιµοι 

απολαµβάνουν τον θαυµασµό του πλήθους, αλλά, όπως και οι γενναίοι, θεωρούνται 

άνθρωποι µε φυσικό πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης αρετής. 

Αντίθετα, οι πολίτες αγαπούν τους δίκαιους, διότι αφενός τους εµπνέουν θάρρος και 

εµπιστοσύνη, αφετέρου, διότι το ότι απέκτησαν την αρετή αυτή δεν είναι αποτέλεσµα 

φυσικής υπεροχής, αλλά προσωπικής επιλογής (Κάτ. νεοτ. 44.12-14). 

 Αναµφισβήτητα ο Πλούταρχος προτάσσει την δικαιοσύνη έναντι των άλλων 

αρετών που οφείλει να διαθέτει ένας άνδρας και ιδιαίτερα ο πολιτικός. Δεν είναι 

αποδεκτός κανένας άλλος ανταγωνισµός εντός ενός κράτους παρά µόνο εκείνος για 

την αρετή. Για να είναι όµως αποτελεσµατικοί οι ενάρετοι, θα πρέπει να φροντίζουν 

ώστε να γίνουν αγαπητοί στον λαό. Μόνο αν ο λαός αγαπήσει τον ενάρετο άνδρα, θα 

αποκτήσει κι αυτός ζήλο για την αρετή, θα µιµηθεί τα ενάρετα έργα και θα 

προσπαθήσει για την κατάκτησή της. Η αγάπη εποµένως αποτελεί για τον 

Πλούταρχο το έναυσµα της ενάρετης ζωής (Κάτ. νεοτ. 9.8-9).   

 Τέλος, στον Περικλή (16.3-9) συγκρίνει την ανάγκη για πλούτο ενός φιλοσόφου 

κι ενός πολιτικού, του Αναξαγόρα και του Περικλή, αναδεικνύοντας την αξία του 

πλούτου σε σχέση µε τη χρήση του. Επισηµαίνεται ότι στο σηµείο αυτό έγκειται η 

αρετή του άνδρα, δηλαδή στην ικανότητα να χειριστεί τον πλούτο κατάλληλα 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες του χωρίς αυτός να τον φθείρει. Ο Περικλής δεν υπήρξε 
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φιλάργυρος, αλλά δεν αποποιήθηκε την περιουσία του, η οποία του έδωσε την 

δυνατότητα να βοηθήσει τους πολίτες του (16.8: οὐ τῶν ἀναγκαίων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν 

καλῶν ὁ πλοῦτος, ὥσπερ ἦν καὶ Περικλεῖ, βοηθοῦντι πολλοῖς τῶν πενήτων.)101. 

 Σχετική µε τον πλούτο είναι και η παρέκβαση στον Αριστείδη. Στο προοίµιο του 

Αριστείδη  µε την πρώτη πρόταση του Βίου ο Πλούταρχος µάς δίνει στοιχεία για την 

καταγωγή του ήρωα, στοιχείο βασικό στη βιογράφησή του. Ωστόσο, η αµέσως 

ακόλουθη αναφορά στην περιουσία του Αριστείδη εκτρέπει τον λόγο σε µια 

αναλυτική συζήτηση για την οικονοµική κατάσταση του ήρωα (Αριστ. 1). Ο 

Πλούταρχος φαίνεται να επιµένει να αποδείξει την φτώχεια του Αριστείδη, αφού η 

παράδοση που θέλει τον ήρωα φτωχό ταιριάζει περισσότερο στο ήθος που πλάθει ο 

Πλούταρχος στον Βίο. Η παρέκβαση αυτή είναι στην ουσία µια εκτενής παράθεση 

αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να αναιρεθεί η άποψη του Δηµητρίου του Φαληρέα, 

σύµφωνα µε τον οποίο ο Αριστείδης δεν µπορεί να ήταν φτωχός.   

 Επιχειρήσαµε να ανασυνθέσουµε µερικούς ηθικοφιλοσοφικούς συλλογισµούς 

του Πλουτάρχου εξετάζοντας αυτές τις παρεκβάσεις αποσπασµένες ως έναν βαθµό 

από την βιογραφία στην οποία είναι ενταγµένες. Ο στόχος µας ήταν να διαφανεί η 

καθολικότητα της πλουταρχικής σκέψης µέσω αυτών των παρεκβάσεων καθώς και ο 

έντονος διδακτισµός µερικών εξ αυτών.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Για τις απόψεις του Πλουτάρχου περί πλούτου και πενίας βλ. ιδιαίτερα Αριστ.-Κάτ. Σύγκρ.3 και πβ.     

Wardman (1974), σσ. 79-86. 
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Οι πολεμικές παρεκβάσεις  
 

Στο τελευταίο µέρος της παρούσας εργασίας επιχειρούµε να γίνουµε όσο το δυνατόν 

περισσότερο οι αναγνώστες που επιθυµούσε για το έργο του ο Πλούταρχος, δηλαδή  

«μὴ σπεύδοντες μηδ’ ἀσχολούμενοι» (Τιμ. 15.11). Οι παρεκβάσεις που επιλέξαµε προς 

αναλυτική εξέταση έχουν πολεµικό χαρακτήρα. Αφορούν µε µια πρώτη ανάγνωση 

στα µέσα διεξαγωγής ενός πολέµου, τις πολεµικές µηχανές ή τον οπλισµό, εξ ου και ο 

τίτλος «πολεµικές παρεκβάσεις». Σε µια δεύτερη ανάγνωση όµως οι παρεκβάσεις 

αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται άµεσα ή 

έµµεσα µε φιλοσοφικές σκέψεις του βιογράφου. Σκέψεις οι οποίες οδηγούν σε µια νέα 

οπτική για το σύνολο της βιογραφίας στην οποία εντοπίζονται και για την ίδια την 

προσωπικότητα του βιογραφούµενου προσώπου. 

 Οι παρεκβάσεις αυτές επιχειρείται να εξεταστούν α) καθεαυτές, β) ως προς τη 

συνάφειά τους µε τον Βίο στον οποίο ανήκουν, γ) σε σχέση µε τις υπόλοιπες του 

είδους τους. Τέλος, δ) σε σχέση µε τον Πλούταρχο, την φιλοσοφική  του θεώρηση και 

την εποχή του.  

 

 

Ο Ιερός Λόχος 
 

 Στον Πελοπίδα (18.1-5, 19.1-5) βρίσκουµε µια εκτενή παρέκβαση δύο κεφαλαίων 

για τον ιερό λόχο. Ο Πλούταρχος παρεκβαίνει από την αφήγηση των επιτυχηµένων 

στρατιωτικών επιχειρήσεων των Βοιωτών ολοκληρώνοντας τα σχετικά µε την µάχη 

της Τεγύρας που οδήγησε σε νίκη του στρατηγού Πελοπίδα επί των Λακεδαιµονίων, 

για να παρουσιάσει την ιδιαίτερη οπλιτική φάλαγγα των Θηβαίων, τον ιερό λόχο, 

χάρη στην οποία κερδήθηκε αυτή η µάχη αλλά και οι υπόλοιπες µε στρατηγούς τον 

Πελοπίδα και τον Επαµεινώνδα. 

 Σύµφωνα µε την αφήγηση του Πλουτάρχου, που είναι η πληρέστερη που 
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διαθέτουµε για το θέµα και για αυτό µε µεγάλη ιστορική αξία102, ο ιερός λόχος 

ιδρύθηκε από τον Γοργίδα. Ο λόχος αποτελούνταν από τριακόσιους επίλεκτους 

άνδρες, οι οποίοι είχαν δικαίωµα να στρατοπεδεύουν, να σιτίζονται και να ασκούνται 

στην Καδµεία, την ακρόπολη των Θηβών, εξ ου ένα δεύτερο όνοµα «λόχος της 

πόλεως»  (18.1). Ακόµη, από τον Πλούταρχο µαθαίνουµε ότι ο ιερός λόχος διαλύθηκε 

µετά τη µάχη της Χαιρώνειας (18.7), όπου πρώτος αναφέρεται ότι κατάφερε να 

εισχωρήσει στην θηβαϊκή φάλαγγα ο Αλέξανδρος (Αλέξ. 9.2). Έτσι, φαίνεται ότι 

χρησιµοποιήθηκε ανάµεσα στο 375 µε 338 π.Χ. µε σηµαντικότερη επιτυχία του τη νίκη 

του 371 π.Χ. στα Λεύκτρα.  

 Η ιδιοτυπία αυτής της οπλιτικής φάλαγγας συνίστατο στις ερωτικές σχέσεις 

που συνέδεαν τους οπλίτες µεταξύ τους. Ο Πλούταρχος σηµειώνει ότι «ἐξ ἐραστῶν καὶ 

ἐρωμένων γενέσθαι τὸ σύστημα τοῦτο» (18.2) και ακριβώς σε αυτό οφειλόταν η 

αποτελεσµατικότητα της φάλαγγας, αφού οι πολεµιστές έδιναν τον καλύτερο εαυτό 

τους στην µάχη, προκειµένου να µην ντροπιαστούν µπροστά στα µάτια του 

αγαπηµένου τους103. Αξιοσηµείωτο είναι πως ο Πλούταρχος δεν δέχεται την 

παράδοση κατά την οποία η ιδέα για το στρατιωτικό σώµα των εραστών οφείλει την 

γέννησή της στην οµοφυλοφιλική σχέση του Λάιου µε τον Χρύσιππο104. Αντίθετα, 

θεωρεί ότι εδράζεται σε ρεαλιστικές σκέψεις και αποτελεί πολιτική ιδέα και επιλογή: 

 

 

 Ὅλως δὲ τῆς περὶ τοὺς ἐραστὰς συνηθείας οὐχ, ὥσπερ οἱ ποιηταὶ λέγουσι, Θηβαίοις τὸ 

 Λαΐου πάθος ἀρχὴν παρέσχεν, ἀλλ’ οἱ νομοθέται τὸ φύσει θυμοειδὲς αὐτῶν καὶ ἄκρατον 

 ἀνιέναι καὶ ἀνυγραίνειν εὐθὺς ἐκ παίδων βουλόμενοι, πολὺν μὲν ἀνεμείξαντο καὶ σπουδῇ 

 καὶ παιδιᾷ πάσῃ τὸν αὐλόν, εἰς τιμὴν καὶ προεδρίαν ἄγοντες, λαμπρὸν δὲ τὸν ἔρωτα ταῖς 

 παλαίστραις ἐνεθρέψαντο, συγκεραννύντες τὰ ἤθη τῶν νέων. (Πελ. 19.1) 

                                                 
102  Για την ιστορική αξία της αφήγησης του Πλουτάρχου για τον ιερό λόχο οι µελετητές διχάζονται. Ο 

Leitao υποστήριζε ότι όσα λέγονται από τον Πλούταρχο για τον ιερό λόχο είναι υπερβολές και ότι 

γενικά ο Βίος έχει ηθικό και όχι ιστορικό ενδιαφέρον. Από την άλλη οι Anderson, Cawkwell και 

Rercy δέχονται την ιστορική αξία της αφήγησης του Πλουτάρχου για το θέµα αυτό.  

103 Έτσι, ο λόγος του Φαίδρου στο πλατωνικό Συμπόσιο αποδείχθηκε προφητικός. Βλ. Πλατ. Συμπ. 

178d-179b, και ιδιαίτερα 178e κ.εξ.  

104 Nikolaidis (2007), σ. 141: «οι οµοφυλοφιλικές σχέσεις ήταν παράδοση στους Βοιωτούς. Μια 

παράδοση που ξεκινούσε µε τον Λάιο τον µυθικό ευρετή της παιδεραστίας και καλλιεργήθηκε µε 

τον θηβαϊκό ιερό λόχο των ιστορικών χρόνων.»  
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 Στην πραγµατικότητα ο Πλούταρχος µας παρουσιάζει ένα στρατιωτικό σώµα 

αποτελούµενο από εραστές και ερωµένους, δηλαδή από ερωτικά ζεύγη ανδρών. Οι 

άνδρες αυτοί ήδη από πολύ µικρή ηλικία λάµβαναν εκπαίδευση προσανατολισµένη 

στο να επικρατήσει στις ψυχές τους η αρµονία µε την τιθάσευση του θυµοειδούς της 

ψυχής τους. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι το σύστηµα διαπαιδαγώγησης στηριζόταν 

στη µουσική, συγκεκριµένα στον αυλό, που συνόδευε σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές 

δραστηριότητές τους. Όταν οι ψυχές των νέων είχαν αποβάλει την εγγενή τραχύτητα, 

µπορούσαν να καταβληθούν από τον έρωτα. Η συχνή εξάλλου συναναστροφή µε 

άλλα αγόρια στις παλαίστρες δηµιουργούσε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

µίξη των χαρακτήρων που θεωρείται πηγή του ερωτικού συναισθήµατος.  

 Η ύπαρξη αρµονίας και συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη του λόχου δεν 

αναιρούσε το φιλοπόλεµο των ανδρών. Δεν στερούνταν τον µεταξύ τους 

συναγωνισµό, αντιθέτως αποτελούσε κινητήριο δύναµη, αφού αναζωπύρωνε την 

διάθεσή τους να αγωνιστούν για το κοινό καλό:  

 

 

 ἀλλ’ ὅτι συνεκκαίει τὸν θυμὸν ἡ μετ’ ἀλλήλων ἅμιλλα  καὶ τὸ φιλόνικον, οὕτως ᾤετο 

 τοὺς ἀγαθοὺς ζῆλον ἀλλήλοις καλῶν ἔργων <ἐμποι>οῦντας ὠφελιμωτάτους εἰς κοινὸν 

 ἔργον εἶναι καὶ προθυμοτάτους. (19.5) 

 

 

 

Τέλος, ο προσδιορισµός του λόχου ως ιερού εξηγείται από τον Πλούταρχο µε την 

παραποµπή στον Πλάτωνα “ἔνθεος φίλος ὁ ἐραστής” (Φαίδρος 255Β). Ο Πλούταρχος 

δέχεται την πλατωνική διδασκαλία ότι ο εραστής καταλαµβάνεται από τον θεό105. 

Βλέπει εποµένως στο ερωτικό συναίσθηµα µια ιερή, θεϊκή διάσταση.  

 Παρόλο που οι ιδέες του Πλουτάρχου περί έρωτος είναι πολλές φορές 

αντιπλατωνικές και αντιφιλοσοφικές106, στην παρούσα παρέκβαση τηρεί θετική στάση 

                                                 
105  Nikolaidis (2007), σ. 136. 

106  Russell (1973), σ. 92. 
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απέναντι στην οµοφυλοφιλία εντός του στρατεύµατος107. Ο Πλάτωνας έχει ασχοληθεί 

µε το θέµα του έρωτα και συγκεκριµένα µε τον οµοφυλοφιλικό έρωτα σε αρκετούς 

διαλόγους του108. Η ιδέα ότι η ερωτική επιθυµία µπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος 

δύναµη σε ένα στράτευµα υπάρχει στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Για τον φιλόσοφο 

τόσο ένας στρατός (Συμπόσιο 178d-179a) όσο και ένα κράτος (Συμπόσιο 178e), αν 

συνίσταντο από εραστές και ερωµένους, τότε τα µέλη τους θα απείχαν από αδικίες, 

ενώ θα µιµούνταν ο ένας τον άλλον στην αρετή. Επίσης, θετική στάση κρατά επί του 

θέµατος και ο Ξενοφώντας. Στο Συμπόσιο, στον Κυνηγετικό, στην Κύρου Ανάβαση 

συναντάµε παρόµοιες µε τις παραπάνω ιδέες. Ο Πλούταρχος είναι ίσως 

επηρεασµένος από τις πηγές του, αλλά σίγουρα το θέµα του έρωτα τον ενδιέφερε, 

αφού είχε αφιερώσει και µια µελέτη σχετικά. 

 Η πίστη του στις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις όπως εκφράζονται στον 

πλουταρχικό Ερωτικό109 είναι ενδεχοµένως ο λόγος που σε αυτή την παρέκβαση ο 

Πλούταρχος επιµένει να δικαιολογήσει την οµοφυλοφιλία. Για τον σκοπό αυτόν 

προσφέρει µυθικά ερείσµατα: πρώτον,ο Λάιος, ο µυθικός βασιλιάς της Θήβας έκλεψε 

από έρωτα τον Χρύσιππο τον γιο του Πέλοπα, δεύτερον, το αρχέτυπο της ανδρείας, ο 

Ηρακλής, σύµφωνα µε την βοιωτική παράδοση110, ήταν ερωτευµένος µε τον Ιόλαο τον 

σύντροφο και βοηθό του στους άθλους του. Κάτι που δεν εµπόδισε τον Ηρακλή να 

επιλέξει τον δρόµο της αρετής. Εποµένως, δεν αποτελούν ασυµβίβαστα πράγµατα η 

οµοφυλοφιλία και η αρετή. Ίσα-ίσα, η οµοφυλοφιλία κρίνεται απαραίτητη, όταν 

στοχεύει στην αρετή, στη συγκεκριµένη περίπτωση σε πολεµικές συνθήκες, όταν 

στοχεύει στην ανδρεία (Ερωτικός 761d: τὰ μαχιμώτατα τῶν ἐθνῶν ἐρωτικώτατα). 

 Ο Πλούταρχος, θα λέγαµε, δεν απορρίπτει εντελώς τις σχέσεις ανάµεσα σε 

άνδρες, αλλά θέτει κάποιους περιορισµούς. Όριο αποτελεί το κατά πόσο οι σχέσεις 

                                                 
107  Nikolaidis (2007), σ. 140: «Ο Πλούταρχος εγκρίνει τις οµοφυλοφιλικές σχέσεις στα χωρία: Πελ. 18-

19, Σολ. 1.5., Κλ. 37.14., Λυκ. 18.8-9». 

108  Οι σηµαντικότεροι Διάλογοι του Πλάτωνα µε αυτό το θέµα είναι το Συμπόσιο κατεξοχήν, ο Λύσις 

και ο Φαίδρος για τον οµοφυλοφιλικό έρωτα ειδικότερα.   

109  Στον Ερωτικό εµφανίζεται ο Πλούταρχος του πατέρα του ως υπερασπιστής του γάµου ανάµεσα σε 

άνδρα και γυναίκα (Ερωτικός, 752c-754c). 

110  Dover, σ. 191-2. 



65 

των ανδρών στοχεύουν στην ένωση, την αρµονία και την εξισορρόπηση αντιθετικών 

δυνάµεων. Σε περίπτωση που η οµοφυλοφιλία δεν λειτουργεί ενωτικά κρίνεται 

ανήθικη, όπως στο ανέκδοτο µε τον Δηµοκλή (Δημήτρ. 24.1.) ή στην σύγκρουση που 

έλαβε χώρα στην Χαιρώνεια µε αφορµή τις ανήθικες προτάσεις προς τον Δάµωνα 

(Κίμ.1.2-4).  

 Οι πηγές του Πλουτάρχου για τον ιερό λόχο είναι δύσκολα ανιχνεύσιµες. 

Φαίνεται πάντως πως δεν στηρίχτηκε στον Πολύβιο ούτε στον Καλλισθένη ούτε στον 

Έφορο – στο µέτρο που µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα λόγω της 

αποσπασµατικότητας των δύο τελευταίων- που αποτέλεσαν τις πηγές του για την 

µάχη της Τεγύρας, σύµφωνα µε τον ίδιο. Το πιο πιθανό είναι να µην αντλεί από 

κάποια συγκεκριµένη πηγή, αλλά να συνθέτει από τα διαβάσµατά του για τον έρωτα, 

που αποτέλεσαν και την βάση για τον Ερωτικό. Δύο χωρία εξάλλου της διατριβής 

αυτής έχουν άµεση σχέση µε όσα συζητά στην επικείµενη παρέκβαση (Ερωτ. 761b,d).  

 Οι πλατωνικές αναφορές είναι πάρα πολλές στην εξεταζόµενη παρέκβαση, 

όπως ήδη σχολιάσαµε. Ο πλατωνικός χρωµατισµός είναι έντονος, ιδιαίτερα όσον 

αφορά στην σύνδεση του έρωτα µε την Αρµονία και τον συσχετισµό του ατοµικού 

κόσµου µε τον συλλογικό κόσµο. Ο Έρωτας για τον Πλάτωνα είναι ο δηµιουργός της 

ένωσης, της µίξης, είναι η διαδικασία µε την οποία η πολλαπλότητα καταφέρνει την 

αρµονία111. O Πλούταρχος φαίνεται να δέχεται την ενοποιητική δύναµη του ερωτικού 

συναισθήµατος αναφερόµενος στην προσωποποιηµένη Αρµονία, την κόρη της 

Αφροδίτης και του Άρη, που εκφράζει την ένωση αντιµαχόµενων δυνάµεων112. Όπως 

εξάλλου παρατηρεί ο Stadter, για τον Πλούταρχο η ερωτική συµπεριφορά έχει θετική 

αξία, όταν ενεργεί ως δύναµη για αρµονία σε µεγαλύτερη κοινότητα113. Υπό αυτή την 

έννοια ο Πλούταρχος εγκρίνει την οµοφυλοφιλία, όταν η σχέση ανάµεσα σε εραστές-

ερωµένους επιτυγχάνει έναν περισσότερο αρµονικό και οργανωτικό τρόπο 

                                                 
111 Φίληβος27b-d. 

112 Πελ. 19.2: «ὀρθῶς δὲ πρὸς τοῦτο καὶ τὴν ἐξ Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης γεγονέναι λεγομένην θεὸν τῇ πόλει 

συνῳκείωσαν, ὡς ὅπου τὸ μαχητικὸν καὶ πολεμικὸν μάλιστα τῷ μετέχοντι πειθοῦς καὶ χαρίτων 

ὁμιλεῖ καὶ σύνεστιν, εἰς τὴν ἐμμελεστάτην καὶ κοσμιωτάτην πολιτείαν δι’ Ἁρμονίας καθισταμένων 

ἁπάντων» 

113 Stadter (1995), σ. 229. 
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διακυβέρνησης114. Συµπερασµατικά, η οµοφυλοφιλία µπορεί να παίξει έναν θετικό 

ρόλο υπό προϋποθέσεις και κάτω από ειδικές περιστάσεις.  

 Επιπλέον, η συγκεκριµένη παρέκβαση συνδέεται µε βασικά ηθικά 

χαρακτηριστικά του Πελοπίδα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την αποδεκτή βάση της 

πολιτικής εξουσίας. Η παρέκβαση λειτουργεί ως αντανάκλαση του θυµοειδούς του 

ήρωα και της αρµονικής σχέσης του µε τον Επαµεινώνδα. Για την Georgiadou, η 

παρέκβαση του ιερού λόχου συνδέεται µε την συζήτηση για την συνεργασία των δύο 

Θηβαίων στρατηγών115. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει την αρµονική και καθόλου 

ανταγωνιστική σχέση του Επαµεινώνδα και του Πελοπίδα, σχέση που εγγυάται την 

επιτυχία στον τρόπο διακυβέρνησης και είναι η ιδανική για τους φορείς εξουσίας116.  

 Από την άλλη, στον Βίο επικρίνεται έντονα η αδυναµία του Πελοπίδα να 

τιθασεύσει το θυµοειδές της ψυχής του. Αυτό το µέρος της ψυχής ήταν υπεύθυνο για 

την παρορµητικότητα του, εξαιτίας της οποίας οδηγήθηκε αλόγιστα στον θάνατο την 

στιγµή που ήταν άκρως απαραίτητος στον στρατό του. Η απουσία της αρµονίας από 

τον χαρακτήρα είναι κεντρικό θέµα στην ηθική αξιολόγηση και των δυο του ζεύγους 

Πελοπίδας-Μάρκελλος  από τον Πλούταρχο.  

 Σε σχέση µε τις άλλες πολεµικές παρεκβάσεις παρατηρούµε εδώ µια πιο 

έντονη τόσο φιλοσοφική όσο και ηθική διάσταση. Φιλοσοφική, γιατί, όπως 

αποδείξαµε, η παρέκβαση υπάγεται στην γενικότερη φιλοσοφική θεώρηση του 

συγγραφέα για τον έρωτα, η οποία συνδέεται µε την πλατωνική φιλοσοφία∙ ηθική, 

διότι στην ανάλυση των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν την παρέκβαση 

αποκαλύπτονται συγκεκριµένες ηθικές ποιότητες.  

 

 

 

 

                                                 
114 ό.π., σ. 231. 

115 Georgiadou, σ. 153. 

116 ό.π., σ. 34. 
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Ελέπολις 
 

 Στον Βίο του Δηµητρίου η ροή της αφήγησης διακόπτεται στο κεφάλαιο 21 µε 

µια παρέκβαση που αναφέρεται στην πολεµική χρήση της τεχνολογίας. Στην 

παρέκβαση ο συγγραφέας περιγράφει την πολιορκητική µηχανή ελέπολιν, ένα 

τεχνολογικό δηµιούργηµα εντυπωσιακό για τα µέτρα της ελληνιστικής εποχής. Η 

ελέπολις χρησιµοποιήθηκε στην πολιορκία της Ρόδου, όπως ο Πλούταρχος αφηγείται: 

«τὴν μεγίστην ἑλέπολιν τοῖς τείχεσι προσήγαγεν» (21.1). Η χρήση του επιθέτου 

μεγίστην  δηλώνει προφανώς την ανωτερότητα σε µέγεθος και ποιότητα της µηχανής 

αυτής έναντι άλλων πολιορκητικών µηχανών.  

 Ο Διόδωρος, εξάλλου, αναφέρεται αρχικά σε ελέπολιν που χρησιµοποιήθηκε 

κατά την πολιορκία της Σαλαµίνας της Κύπρου (20.48) και σε µια πιο εξελιγµένη 

µορφή αυτού του τύπου µηχανής, πολύ µεγαλύτερης και πιο περίπλοκης, που 

χρησιµοποιήθηκε κατά την πολιορκία της Ρόδου (20.91-2).  

 Η ελέπολις για την πολιορκία της Ρόδου φάνταζε σαν ένας µεγάλος κινητός 

πύργος. Είχε πολλούς ορόφους, εννέα σύµφωνα µε την περιγραφή του Διόδωρου, µε 

ανοίγµατα στις πλευρές του, δηλαδή πολεµίστρες πίσω από τις οποίες υπήρχαν 

άνδρες οπλισµένοι µε τόξα (21.3). Στον Διόδωρο λέγεται ότι βρισκόταν πάνω σε ειδική 

πλατφόρµα µε οχτώ τροχούς και ότι τα βέλη ρίχνονταν από µηχανές (20.91.6). Ο 

Πλούταρχος όµως δεν επιµένει τόσο στις λεπτοµέρειες της κατασκευής, όσο ο 

Διόδωρος, του οποίου η περιγραφή είναι η πληρέστερη που έχουµε για την ελέπολιν.  

 Η πολιορκία της Ρόδου διήρκεσε έναν χρόνο χωρίς να πετύχει τον σκοπό της, 

αφού τα διπλά τείχη της πόλης άντεξαν στην πίεση των µηχανών. Η πόλη τελικά δεν 

κατακτήθηκε και η µάχη έληξε µε αµοιβαίο συµβιβασµό. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι  

οι εχθροί του Δηµητρίου έµειναν εντυπωσιασµένοι από τις τεχνολογικές επιδόσεις 

του, ενώ οι Ρόδιοι ζήτησαν από τον ήρωα πολιορκητικές µηχανές ως ανάµνηση της 

σύγκρουσής τους (20.5). Εποµένως, ενώ ελεπόλεις χρησιµοποιήθηκαν για την 

πολιορκία και άλλων πόλεων (στο Δημήτρ. 40 αναφέρεται ελέπολις για την πολιορκία 

της Θήβας), ο Πλούταρχος επιλέγει να περιγράψει την εντυπωσιακότερη όλων.  
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 Κρίνοντας την στρατηγική αξιοσύνη του Δηµητρίου ο Πλούταρχος αναγνωρίζει 

την ικανότητά του στην προετοιµασία περισσότερο παρά στην διεξαγωγή ενός 

πολέµου. Φαίνεται επίσης να επαινεί διακριτικά την δηµιουργικότητα του ήρωα:  

 

 

 τῆς δὲ περὶ τὰς ναῦς καὶ τὰ μηχανήματα μεγαλουργίας καὶ καθ᾽ ἡδονήν τινα τοῦ 

 θεωρεῖν ἀπλήστως ἔχων. Εὐφυὴς γὰρ ὢν καὶ θεωρητικὸς οὐκ εἰς παιδιὰς οὐδ᾽ εἰς 

 διαγωγὰς ἀχρήστους ἔτρεψε τὸ φιλότεχνον (Δημήτρ. 20.1)  

 

 

 

 Ο Δηµήτριος διέθεσε τις δηµιουργικές του δυνάµεις για την κατασκευή 

χρήσιµων αντικειµένων στην υπηρεσία ενός σκοπού, την πολιορκία και κατάκτηση  

των εχθρών. Τα αντικείµενα αυτά, οι µηχανές του, δεν ήταν αποτέλεσµα µόνο 

χειρωνακτικής εργασίας, την οποία ο Πλούταρχος υποτιµά117, αλλά και διανοίας καὶ 

φρονήματος (20.3). Για αυτό τον λόγο ο Πλούταρχος αναγνωρίζει βασιλικά στοιχεία 

στην δηµιουργική αυτή απασχόληση του ήρωα (20.3: ἀλλὰ μὴν Δημητρίου καὶ τὸ 

βάναυσον ἦν βασιλικόν)118.   

 Ο Δηµήτριος εµφανίζεται σε όλο τον Βίο ως επιτυχηµένος στο πεδίο της µάχης. 

Ο Πλούταρχος, αν και αναγνωρίζει την αξία του Δηµητρίου ως στρατηγού, ωστόσο 

τηρεί µια περιφρονητική στάση απέναντι στην µηχανική υποστήριξη του πολέµου, 

όπως φαίνεται όταν περιγράφει µε µια δόση ειρωνείας την αδυναµία µετακίνησης 

µιας πολιορκητικής µηχανής για την αντιµετώπιση του Πύρρου στην Βοιωτία, για την 

οποία χρειάστηκαν δυο µήνες για να µεταφερθεί µόλις δύο στάδια (Δημήτρ. 40.2.). 

Έτσι, η νίκη που στηρίζεται σε τέτοια µέσα δεν µπορεί να είναι σταθερή ή 

επαναλαµβανόµενη. Για τον Πλούταρχο, εξάλλου, γενικότερα οι πολεµικές αρετές 

είναι υποδεέστερες των ηθικών119. Ο Δηµήτριος παρουσιάζεται στον Βίο να υστερεί 

                                                 
117 Βλ. Περ. 1.5. 

118 Ο Πλούταρχος και ο Διόδωρος δεν αναφέρουν άλλον εκτός από τον Δηµήτριο ως κατασκευαστή  

πολιορκητικών µηχανών. Στον Βιτρούβιο γίνεται αναφορά σε έναν Αθηναίο µηχανικό, τον 

Επίµαχο, που φέρεται ως κατασκευαστής της ελέπολης (10.16).  

119 Βλ. Αριστ. 6.2: «ὃ τῶν βασιλέων καὶ τυράννων οὐδεὶς ἐζήλωσεν, ἀλλὰ Πολιορκηταί καὶ Κεραυνοὶ καὶ 

Νικάτορες, ἔνιοι δ’ Ἀετοὶ καὶ Ἱέρακες ἔχαιρον προσαγορευόμενοι, τὴν ἀπὸ τῆς βίας καὶ τῆς δυνάμεως 
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ηθικά, αλλά ακόµη και οι πολεµικές του αρετές µετριάζονται (Δημήτρ. 20.1). 

 Ο Πλούταρχος είναι πολύ σκληρός επικριτής του Δηµητρίου και τον 

χρησιµοποιεί ως αντιπαράδειγµα για το κοινό του, όπως έχει επισηµάνει ήδη στο 

προοίµιο του ζεύγους Δημητρίου-Αντωνίου120. Ο βιογράφος αναγνωρίζει βέβαια 

κάποιες αρετές στην ψυχή του Δηµητρίου: την φιλανθρωπία, την αγάπη για τους 

φίλους του, την επίδειξη επιείκειας (4.1: φιλάνθρωπον φύσει καὶ φιλεταῖρον γεγονέναι 

τὸν Δημήτριον, 17.1: τήν νίκην...ἔτι μᾶλλον ἐπικοσμῶν ὁ Δημήτριος εὐγνωμοσύνῃ καὶ 

φιλανθρωπίᾳ.). Εκεί που αποτυγχάνει ο ήρωας, κατά τον Πλούταρχο, είναι στην 

άσκηση της βασιλικής εξουσίας. 

 Στην παρουσίαση της συγκεκριµένης βιογραφίας τονίζεται έντονα πως ο 

ιδανικός πολιτικός, ο ιδανικός µονάρχης, δεν είναι ο κατακτητής, ο νικητής στον 

πόλεµο, αλλά εκείνος που έχει την ανώτερη αρετή, την δικαιοσύνη. Ο Πλούταρχος 

σηµειώνει ότι µόνο ο δίκαιος βασιλιάς µπορεί να αναγορευθεί σύντροφος και µαθητής 

του Δία:  

 

 

 καί τούς βασιλεῖς Ὅμηρός φησιν οὐχ ἑλεπόλεις οὐδὲ ναῦς χαλκήρεις, ἀλλὰ θέμιστας 

 παρὰ τοῦ Διὸς λαμβάνοντας ῥύεσθαι καὶ φυλάσσειν, καὶ τοῦ Διὸς οὐ τὸν πολεμικώτατον 

 οὐδὲ τὸν ἀδικώτατον καὶ φονικώτατον τῶν βασιλέων, ἀλλὰ τὸν δικαιότατον ὀαριστὴν καὶ 

 μαθητὴν προσηγόρευκεν (42.9).  

 

 

 Η παρέκβαση για την ελέπολιν, εποµένως, αφενός συνδέεται µε την 

δηµιουργική ικανότητα του Δηµητρίου, και, αφετέρου, µε την επικρατούσα ταυτότητα 

του ήρωα, η οποία συµπυκνώνεται στο παρανόµι του Πολιορκητής. Γιατί ο Δηµήτριος 

είναι ικανός να σχεδιάσει πολιορκητικές µηχανές, ενώ µε την βοήθεια αυτών των 

µηχανών (κάποιες φορές) επιδιώκει την πολιορκία πόλεων. Ο βιογράφος όµως δεν 

επαινεί τέτοιες ιδιότητες:  

                                                                                                                                                                  
ὡς ἔοικε μᾶλλον ἢ τὴν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς δόξαν ἀγαπῶντες.»  

120 Βλ. Δημήτρ. 1.6: «οὕτω μοι δοκοῦμεν καὶ ἡμεῖς προθυμότεροι τῶν βελτιόνων ἔσεσθαι καὶ θεαταὶ καὶ 

μιμηταὶ βίων εἰ μηδὲ τῶν φαύλων καὶ ψεγομένων ἀνιστορήτως ἔχοιμεν.» 
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 ἀλλὰ Δημήτριος ἔχαιρε τῷ βασιλεῖ τῶν θεῶν ἀνομοιοτάτην ἐπιγραφόμενος 

 προσωνυμίαν· [...] ὁ δὲ Πολιορκητὴς ἐπίκλησιν ἔσχεν. Οὕτως ἐπὶ τὴν τοῦ καλοῦ  χώραν τὸ 

 αἰσχρὸν ὑπὸ δυνάμεως ἀμαθοῦς ἐπελθὸν συνῳκείωσε τῇ δόξῃ τὴν ἀδικίαν. (42.10) 

 

 

 

 Η προσωνυµία του Δηµητρίου Πολιορκητής αντανακλά την άµετρη φιλοδοξία 

του, η οποία τον παρακινούσε στην συνεχή διεκδίκηση εδαφών. Κατά τον Πλούταρχο, 

η προσωνυµία του Δηµητρίου δεν είναι τιµητική, αλλά, όντας ἀνομοιοτάτην µε ηθικές 

και άρα θεϊκές ιδιότητες, υπενθυµίζει τις αδικίες του.  

 Τέλος, έµµεσα στην παρέκβαση αυτή (κυρίως όµως στην ακόλουθη) 

φανερώνονται οι ιδέες του Πλουτάρχου, πιθανόν και της εποχής του, για την 

τεχνολογία. Η ελέπολις ήταν αποτέλεσµα της τεχνολογικής ανάπτυξης της 

ελληνιστικής εποχής και αποτελεί απόδειξη της επιστηµονικής προόδου, η οποία 

συνοδεύει εποχές έντονων πολεµικών συγκρούσεων, όπως ήταν η εποχή των 

διαδόχων.  

 

 

Οι μηχανές του Αρχιμήδη 
 

 Σχετικά µε την εκτενή παρέκβαση για τον Αρχιµήδη και για τις πολεµικές του 

µηχανές ο Wardman δηλώνει ότι δεν σχετίζεται τόσο µε τον Μάρκελλο όσο  µε το 

προσωπικό ενδιαφέρον του Πλουτάρχου για την σχέση ανάµεσα στην γεωµετρία και 

την τεχνολογία121. Η Jaeger αποδεικνύει ότι υπάρχει στενότατη σχέση της παρέκβασης 

αυτής µε το ήθος και τον πολιτισµό του Μάρκελλου122 κι εµείς θα συµφωνήσουµε και 

µε τους δύο.  

 Πριν ξεκινήσουµε την πραγµάτευση, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ποια 

παρέκβαση ακριβώς θα πραγµατευτούµε. Κι αυτό γιατί η συζήτηση για τον Αρχιµήδη 

                                                 
121 Wardman (1971), σ. 254 . 

122 Jaeger (1998), σ. 151. 
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εκτείνεται σε τρία κεφάλαια (Μάρκ. 14-17) και ένα µεγάλο µέρος του κεφαλαίου 19, 

όπου ο Πλούταρχος µιλά για τον θάνατο του επιστήµονα. Θα µπορούσαµε όµως να 

διακρίνουµε την εγκιβωτισµένη ιστορία για τον Αρχιµήδη σε τρία µέρη: 1. οι 

πολιορκητικές του µηχανές, δηλαδή η µηχανική για χάρη του πολέµου 2. ο τρόπος 

ζωής και ο χαρακτήρας του Αρχιµήδη και 3. ο θάνατος του Αρχιµήδη. Κοντά σε αυτά 

ξεδιπλώνονται οι σκέψεις του Πλουτάρχου για την γεωµετρία και την µηχανική.  

 Η αφήγηση του Πλουτάρχου για τα τεκταινόµενα στην αυλή του Ιέρωνα την 

περίοδο της πολιορκίας των Συρακουσών από τους Ρωµαίους είναι αρκετά αναλυτική. 

Ο Αρχιµήδης, αφοσιωµένος στην επιστήµη του, κατέλυε στην αυλή του τυράννου των 

Συρακουσών. Ο  τελευταίος τον πείθει να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις του σε 

πρακτικό επίπεδο. Ο Αρχιµήδης εντυπωσιάζει τον τύραννο µε την µετακίνηση στην 

ξηρά ενός πολύ µεγάλου πλοίου µε µηχανικά µέσα και, έπειτα από έντονη 

παρακίνηση του τυράννου, αναλαµβάνει την υπεράσπιση της πόλης του µε την 

κατασκευή µηχανών. Οι µηχανές του ξεχωρίζουν, γιατί είναι κατά πολύ ανώτερες 

των ρωµαϊκών µε τις οποίες ο Μάρκελλος επιτίθεται στα τείχη των Συρακουσών∙ 

χαρακτηρίζονται αήττητες. Έτσι ο Αρχιµήδης ανάγεται σε υπέρτατο προστάτη των 

Συρακουσών. Ούτε η πολιτική εξουσία του τυράννου ούτε η τακτική των στρατηγών, 

µονάχα ο Αρχιµήδης µε την µηχανική του καταφέρνει να υπερασπίσει τα τείχη, 

δηλώνει ο Πλούταρχος εµφατικά:  

 

 

 Ἀρχιμήδης μὲν οὖν τοιοῦτος γενόμενος, ἀήττητον ἑαυτόν τε καὶ τὴν πόλιν ὅσον ἐφ’ 

 ἑαυτῷ διεφύλαξε. (18.1) 

 

 

 

  Οι µηχανές του παρουσιάζονται ως αποτέλεσµα παιγνιώδους ενασχόλησης  

του ίδιου του Αρχιµήδη µε την γεωµετρία (14.8: γεωμετρίας δὲ παιζούσης ἐγεγόνει 

πάρεργα), αφού η σοβαρή ενασχόληση µε την επιστήµη κινείται στη σφαίρα της 

θεωρίας και των εννοιών. Οι πολεµικές µηχανές, λοιπόν, δεν ήταν έργο σοβαρής 

επιστηµονικής δουλειάς, δεν προέκυψαν από το προσωπικό ερευνητικό ενδιαφέρον 
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του Αρχιµήδη ούτε αποτέλεσαν στόχο της µελέτης του, αντιθέτως ήταν το 

αποτέλεσµα εφαρµογών της άσκησης του επιστήµονα στην γεωµετρία.  

 Ο Πλούταρχος παρουσιάζει τον Αρχιµήδη να ακολουθεί την επιταγή του 

Ιέρωνα να υποτάξει την επιστηµονική του γνώση στις πραγµατικές ανάγκες της 

πόλης τους. Δεν ήταν εποµένως η επιστηµονική ή φιλοσοφική ανάγκη που τον 

οδήγησε να ασχοληθεί µε το πρακτικό σκέλος, αλλά καθαρά η πολιτική σκοπιµότητα. 

Ο ίδιος ο Αρχιµήδης, προφανώς, δεν χρησιµοποίησε ποτέ κάποια από τις πολεµικές 

µηχανές που κατασκεύασε (14.15: οἷς αὐτὸς μὲν οὐκ ἐχρήσατο, τοῦ βίου τὸ πλεῖστον 

ἀπόλεμον καὶ πανηγυρικὸν βιώσας), όπως δεν άφησε ούτε συγγράµµατα µε τα σχέδια 

αυτών των µηχανών, γιατί, όπως σηµειώνει ο βιογράφος, θεωρούσε πως οτιδήποτε 

είχε συνάφεια µε πρακτικές ανάγκες ήταν κατώτερη και βάναυση τέχνη (17.6: καὶ 

πᾶσαν ὅλως τέχνην χρείας ἐφαπτομένην ἀγεννῆ καὶ βάναυσον ἡγησάμενος). 

 Ο Ιέρωνας πάντως δικαιώνεται για την επιλογή του. Οι µηχανές του Αρχιµήδη 

περιγράφονται φοβερές και τα αποτελέσµατα της χρήσης τους ακόµη πιο φοβερά. 

Κρυµµένες µηχανές εκσφενδόνιζαν βέλη, άλλες ολόκληρους βράχους, ενώ τα 

σιδερένια χέρια άρπαζαν και σήκωναν καράβια, τα τίναζαν και τα κατακρήµνιζαν 

(15.1-4). Ο Πλούταρχος σχολιάζει ότι οι Ρωµαίοι ήταν σαν να πολεµούσαν µε τους 

θεούς, παρουσιάζει τη σύγκρουση να κινείται στη σφαίρα της φαντασίας (16.3: καὶ 

θεομαχοῦσιν ἐῴκεσαν οἱ Ῥωμαῖοι, μυρίων αὐτοῖς κακῶν ἐξ ἀφανοῦς ἐπιχεομένων.). Οι 

Ρωµαίοι δεν µπορούσαν να αντιµετωπίσουν την κατάσταση λόγω της υπεροχής των 

µηχανηµάτων του Αρχιµήδη, αλλά όσο φοβισµένοι κι αν ήταν (15.1: Ὡς οὖν 

προσέβαλον οἱ Ῥωμαῖοι διχόθεν, ἔκπληξις ἦν τῶν Συρακοσίων καὶ σιγὴ διὰ δέος) 

εµπιστεύτηκαν τον Μάρκελλο, ο οποίος δεν πτοήθηκε, αντίθετα διατήρησε την 

ψυχραιµία του και το σκωπτικό του πνεύµα (17.1-2). 

 Ο Πλούταρχος συνδυάζει πολλά στοιχεία της ιστορίας του Αρχιµήδη και των 

Συρακουσών που βρίσκονται διασκορπισµένα στους άλλους συγγραφείς123. Η 

παλαιότερη πηγή που σώζεται για τα όσα συνέβησαν στις Συρακούσες τότε είναι ο 

                                                 
123  Jaeger (1998), σ. 102. 
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Πολύβιος. Για την πολιορκία των Συρακουσών σηµειώνει:  «ἑτοιμασάμενοι δὲ γέρρα 

καὶ βέλη καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴν πολιορκίαν, ἐν ἡμέραις πέντε διὰ τὴν πολυχειρίαν 

ἤλπισαν καταταχήσειν τῇ παρασκευῇ τοὺς ὑπεναντίους, οὐ λογισάμενοι τὴν Ἀρχιμήδους 

δύναμιν, οὐδὲ προϊδόμενοι διότι μία ψυχὴ τῆς ἁπάσης ἐστὶ πολυχειρίας ἐν ἐνίοις καιροῖς 

ἀνυστικωτέρα» (8.3.3.). Η πολεµική υπεροχή, η πολυανδρία των Ρωµαίων, που 

δηλώνεται µεταφορικά µε την «πολυχειρία», δεν στάθηκε ικανή να αντιµετωπίσει µια 

ψυχή, αυτή του Αρχιµήδη. Έχουµε το σχήµα των πολλών και αδύναµων σε αντίθεση 

µε τον ένα και δυνατό. Οι αµυντικές µηχανές του Αρχιµήδη αναφέρονται στον 

Πολύβιο, οι καταπέλτες, οι σκορπιοί, τα δοκάρια και το χέρι, για το οποίο όµως δεν 

αφιερώνει πολύ χώρο, αντίθετα περιγράφει λεπτοµερώς την «σαμβύκη», πολεµική 

εφεύρεση των Ρωµαίων (8.4.2-11, 5.37.10). Η εικόνα που µας δηµιουργείται διαφέρει 

από εκείνη που µας δίνει  ο Πλούταρχος (Μάρκ. 15). Το κοινό σηµείο είναι η αντίδραση 

του Μάρκελλου µπροστά σε αυτό το τροµακτικό θέαµα της δράσης των µηχανών124.  

 Πουθενά δεν αποσυνδέονται οι ζωές των δύο ανδρών αλλά και πουθενά αλλού 

δεν συνδέονται µε αυτόν τον τρόπο. Σύµφωνα µε την Jaeger, η βασική διαφορά από τις 

άλλες αφηγήσεις του συγκεκριµένου γεγονότος είναι ότι στον Πλούταρχο ενώνονται 

µε τέτοιον τρόπο τα κοµµάτια του ρητορικού exemplum που ονοµάζεται “Ζωή του 

Αρχιµήδη”, ώστε να καταφανεί ο φιλελληνισµός του Μάρκελλου αλλά και η 

αδυναµία του να εναρµονίσει την ελληνική παιδεία µε τη ρωµαϊκή του φύση125.  

 Ο Μάρκελλος, για τον Πλούταρχο, µορφωµένος µε ελληνική παιδεία και 

λάτρης του ελληνικού πολιτισµού, είναι εκείνος που συγκεντρώνει στο ήθος του 

αρετές που θα ονοµάζαµε ρωµαϊκές, πολεµική ορµή, ανδρεία, αγάπη για την δράση. 

Ο Πλούταρχος, όπως και στην προηγούµενη παρέκβαση, έτσι και σε αυτήν επιχειρεί 

να µειώσει την µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα της χρήσης τεχνολογικών 

µέσων, και τελικά την εφαρµογή της επιστήµης για χάρη του πολέµου, προτάσσοντας 

                                                 
124 Ο Λίβιος, ο Σίλιος Ιταλικός και ο Τζέτζης, που αναφέρει ότι στηρίχτηκε στον Δίωνα Κάσσιο, τον 

Διόδωρο και τον Πάππο της Αλεξάνδρειας δεν συσχετίζουν τα κοµµάτια της ιστορίας του 

Αρχιµήδη µε την πολιορκία των Συρακουσών µε τον τρόπο που τα συνδέει ο Πλούταρχος. (Jaeger 

1998, σ. 103). 

125 Jaeger (1998), σ. 119. 
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την ανδρεία, την αποφασιστικότητα, την ευφυΐα των ανδρών που πολεµούν. Ο 

Μάρκελλος είναι καλός πολεµιστής στην µάχη σώµα µε σώµα, φέρει επάξια τον τίτλο 

του Ρωµαίου στρατηγού. Από την άλλη, διακρίνεται για την φιλανθρωπία, την 

πραότητα και την δικαιοσύνη του, αρετές σηµαντικές για έναν πολιτικό:  

 

 

 Τῶν δὲ Ῥωμαίων τοῖς ἐκτὸς ἀνθρώποις δεινῶν μὲν εἶναι πόλεμονμεταχειρίσασθαι καὶ 

 φοβερῶν εἰς χεῖρας ἐλθεῖν νομιζομένων, εὐγνωμοσύνης δὲ καὶ φιλανθρωπίας καὶ ὅλως 

 πολιτικῆς ἀρετῆς ὑποδείγματα μὴ δεδωκότων, πρῶτος δοκεῖ τότε Μάρκελλος ὑποδεῖξαι 

 τοῖς Ἕλλησι δικαιοτάτους Ῥωμαίους. (20.1)  

 

 

 

 Η αγάπη του Μάρκελλου για τον ελληνικό πολιτισµό εκφράζεται ρητά στην 

αρχή του Βίου (1.2), και έµµεσα µέσω της παρέκβασης για τον Αρχιµήδη. Ο ήρωας 

στέκεται µε θαυµασµό και δέος απέναντι στις µηχανές του Αρχιµήδη, δείγµα του 

σεβασµού του. Αισθάνεται µεγάλη ντροπή και θλίψη για τον θάνατο του Αρχιµήδη, 

ενώ πρόκειται για έναν σηµαντικό εχθρό. Είναι τότε ο Αρχιµήδης γέροντας και 

αδύναµος, δεν παύει όµως να αποτελεί σύµβολο της ελληνικής διανόησης. 

 Η αγάπη για τα ελληνικά γράµµατα είναι θεµελιώδες στοιχείο του χαρακτήρα 

του Μάρκελλου στον Πλούταρχο κοντά στις αρετές του πολεµικού τύπου. Αρετές που 

αποδεικνύονται από τον τρόπο που αντιµετωπίζει την χωρίς αποτέλεσµα µάχη 

ενάντια στις µηχανές του Αρχιµήδη. Ο Μάρκελλος χωρίς να χάνει το θάρρος του, 

ανακτά τις δυνάµεις του γρήγορα, κινητοποιεί τον νου του και βρίσκει τον τρόπο να 

αντιµετωπίσει την κατάσταση, δεν απορροφάται στην αδράνεια.  

 Ο θαυµασµός του Μάρκελλου για την ελληνική παιδεία και τον πολιτισµό έχει 

προσδώσει στο ήθος του ελληνικές αρετές, τη σωφροσύνη και την φιλανθρωπία, αλλά 

οι πολεµικές του υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, δεν τον άφησαν να 

ασχοληθεί όσο θα ήθελε µε τα διδάγµατα του ελληνικού πνεύµατος:  
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τῷ δ’ ἄλλῳ τρόπῳ σώφρων, φιλάνθρωπος, Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ λόγων ἄχρι 

τοῦ τιμᾶν καὶ θαυμάζειν τοὺς κατορθοῦντας ἐραστής, αὐτὸς δ’ ὑπ’ ἀσχολιῶν ἐφ’ 

ὅσον ἦν πρόθυμος ἀσκῆσαι καὶ μαθεῖν οὐκ ἐξικόμενος. (1.2.) 

 

 

 

 Ο εξαναγκασµός τίθεται στο προσκήνιο και στην παρέκβαση. Ο Αρχιµήδης 

ακούσια αποµακρύνεται από την επιστηµονική θεωρία και θέτει στην υπηρεσία του 

πολέµου την επιστήµη του. Ο καταναγκασµός, για την Jaeger, είναι ένας από τους 

πολλούς παραλληλισµούς στις ζωές των δύο ανδρών, Μάρκελλου και Αρχιµήδη126.  

 Αξιοσηµείωτες στην παρέκβαση είναι οι προβαλλόµενες απόψεις του 

βιογράφου για την τεχνολογική ανάπτυξη. Ο Πλούταρχος θεωρεί την µηχανική 

παραπαίδι της γεωµετρίας (14.11: οὕτω διεκρίθη γεωμετρίας ἐκπεσοῦσα μηχανική). 

Κρίνει ότι η εφαρµοσµένη γεωµετρία για εξυπηρέτηση πρακτικών σκοπών και δη 

πολεµικών διαφθείρει την επιστήµη της γεωµετρίας. Η αποτίµηση των επιστηµών 

φαίνεται να γίνεται µε καθαρά πλατωνικούς όρους. Ο Πλούταρχος κάνει λόγο για τον 

κόσµο των νοητών και εκείνο των αισθητών πραγµάτων, όπου στον ένα πόλο 

βρίσκεται η γεωµετρία, η αγνή, καθαρή επιστήµη, ενώ στον άλλο η µηχανική ως 

βάναυση τέχνη:  

 

 

 τὰ πλεῖστα  τρέψαι τι τῆς τέχνης ἀπὸ τῶν νοητῶν ἐπὶ τὰ σωματικά, καὶ τὸν λόγον ἁμῶς 

 γέ πως δι’ αἰσθήσεως μείξαντα ταῖς χρείαις ἐμφανέστερον καταστῆσαι τοῖς πολλοῖς.

 (Μάρκ. 14.8) 

 

 

 

 Με την προηγούµενη παρέκβαση στον Δημήτριο υπάρχει ένα κοινό σηµείο 

αναφοράς: η εφαρµοσµένη επιστήµη στην υπηρεσία του πολέµου, εκεί για 

επιθετικούς σκοπούς εδώ για αµυντικούς. Ένας άνθρωπος σαν τον Πλούταρχο, που 

ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το παρελθόν, τη γνώση, την ιστορία, δεν είναι δυνατόν να 

µείνει απαθής µπροστά στην επιστηµονική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε κατά τα 

                                                 
126 Jaeger (1998), σ. 117. 
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ελληνιστικά χρόνια. Εκείνη την εποχή η επιστήµη παύει να κινείται σε θεωρητικό 

επίπεδο και εφαρµόζεται εξυπηρετώντας κυρίως στρατιωτικούς σκοπούς.  

 Ο βιογράφος χρησιµοποιεί για την δηµιουργική απασχόληση, τον σχεδιασµό 

πολιορκητικών µηχανών στον Δημήτριο, το επίθετο «βάναυσος», όπως ακριβώς και 

εδώ (17.6). Η βαναυσότητα, το ευτελές και τιποτένιο στοιχείο χαρακτηρίζει την 

πρακτική και χειρωνακτική απασχόληση, όπως φαίνεται από την χρήση του επιθέτου 

αλλού:  

 

 

 [...] πολλάκις δὲ καὶ τοὐναντίον χαίροντες τῷ ἔργῳ τοῦ δημιουργοῦ καταφρονοῦμεν, ὡς 

 ἐπὶ τῶν μύρων καὶ τῶν ἁλουργῶν τούτοις μὲν ἡδόμεθα, τοὺς δὲ βαφεῖς καὶ μυρεψοὺς 

 ἀνελευθέρους ἡγούμεθα καὶ βαναύσους. (Περ. 1.5)  

 

 

 

 Η τεχνολογία για τον Πλούταρχο είναι η πρακτική έκφραση της επιστήµης, 

που δεν προάγει το πνεύµα των ανθρώπων και την επιστηµονική γνώση. Κατά 

συνέπεια, η µηχανική για τον Πλούταρχο είναι βάναυση. Αναµφισβήτητα υιοθετεί 

την κλασική αντίληψη περί χειρωνακτικής εργασίας, ενδεχοµένως διότι αποσπά από 

τις πνευµατικές ενασχολήσεις και την άσκηση της αρετής, όπως δίδασκε ο 

Αριστοτέλης127. 

 Φαίνεται ότι ο Πλούταρχος δεν αναγνωρίζει στην τεχνολογία την αξία που της 

αναλογεί. Η διαπίστωση αυτή δεν πρέπει να µας εκπλήσσει, διότι στον αρχαίο κόσµο 

γενικά οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι λόγιοι δεν έδειχναν ιδιαίτερη εκτίµηση στην 

τεχνολογική ανάπτυξη128. H περιφρονητική στάση, ωστόσο, που ο Πλούταρχος τηρεί 

επί του θέµατος στους προαναφερόµενους Βίους είναι ενδεικτική, δεν είναι βέβαιο ότι 

αντιπροσωπεύει την γνώµη περί τεχνολογίας συνολικά των λογίων της εποχής του.  

 

                                                 
127 Πολιτικά, 8.1337b: “βάναυσον δ᾽ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι 

πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τό σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ 

τὴν ψυχὴν ἢ τὴν διάνοιαν.” 

128 Mossé, σ. 455. 
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 Η πανοπλία του Μ. Αλεξάνδρου 
 

 Μένοντας στις παρεκβάσεις πολεµικού χαρακτήρα προχωράµε στην 

παρέκβαση στον Βίο του Αλεξάνδρου (32.8-12). Για να προλάβουµε τυχόν αντιρρήσεις 

για το κατά πόσο είναι ή δεν είναι παρέκβαση το συγκεκριµένο χωρίο, επισηµαίνουµε 

ότι η περιγραφή της πανοπλίας του Αλεξάνδρου αποτελεί παρέκβαση, γιατί αν και  

ενσωµατώνεται στα εξιστορούµενα γεγονότα, ωστόσο διακόπτεται η ροή της 

αφήγησης, προκειµένου ο βιογράφος να δώσει µια σωµατική περιγραφή. Το 

αντικείµενο της συγκεκριµένης παρέκβασης, η περιγραφή της πανοπλίας του 

Αλεξάνδρου, αποτελεί παρέκβαση τύπου έκφρασης. 

 Η αφήγηση µας τοποθετεί στα Άρβηλα ή στα Γαυγάµηλα, λίγο πριν από την 

αποφασιστική µάχη της Δύσης ενάντια στην Ανατολή, του Αλεξάνδρου ενάντια στον 

Δαρείο. Ο Αλέξανδρος απολαµβάνει έναν ήρεµο ύπνο, που κάνει τον ανήσυχο 

Παρµενίωνα να απορεί µε την παντελή έλλειψη ανησυχίας του στρατηγού-βασιλιά. Ο 

Πλούταρχος παρουσιάζει έναν Αλέξανδρο γεµάτο αυτοπεποίθηση να απαντά µε 

πνευµατώδη διάθεση στην απορία του Παρµενίωνα ότι και µόνο η απόφαση του 

Δαρείου να τους αντιµετωπίσει σε µάχη ισοδυναµεί µε νίκη (Αλέξ. 32.1-3). Στον 

Αρριανό αναφέρεται ότι έµειναν τέσσερεις ηµέρες στο στρατόπεδο για ξεκούραση 

κοντά στο σηµείο που είχε στρατοπεδεύσει ο Δαρείος, αλλά παρουσιάζει τις 

προετοιµασίες που έκαναν τόσο οι Έλληνες όσο και οι Πέρσες πριν από την µάχη 

(Αλεξ. Αν. 3.9.). Η γαλήνια ηρεµία που χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο στον Πλούταρχο 

δεν υπάρχει ούτε στον Διόδωρο (17.56) ούτε στον Κούρτιο (4.13.2.) ούτε στον Ιουστίνο 

(11.13.1.). Ο Πλούταρχος επιλέγει ανεκδοτολογικό υλικό για να παρουσιάσει την 

ηρεµία του Αλεξάνδρου, που οφείλεται στην πίστη στις δυνατότητές του.  

 Η αφήγηση της προετοιµασίας για την µάχη διακόπτεται ανεπαίσθητα µε µια 

παρέκβαση κινηµατογραφική, ένα κοντινό πλάνο στην εξωτερική εµφάνιση του 

στρατηγού: 
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 τὸ κράνος περιέθετο, τὸν δ’ ἄλλον ὁπλισµὸν εὐθὺς ἀπὸ σκηνῆς εἶχεν, ὑπένδυµα τῶν 

 Σικελικῶν ζωστόν, ἐπὶ δὲ τούτῳ θώρακα διπλοῦν (9.) λινοῦν ἐκ τῶν ληφθέντων ἐν 

 Ἰσσῷ...συνήρµοστο δ’ αὐτῷ περιτραχήλιον ὁµοίως (10.) σιδηροῦν, λιθοκόλλητον∙ 

 µάχαιραν δὲ θαυµαστὴν βαφῇ καὶ κουφότητι,...ἐπιπόρπωµα δ’ ἐφόρει τῇ µὲν ἐργασίᾳ 

 σοβαρώτερον ἢ κατὰ τὸν ἄλλον ὁπλισµόν∙  

 

 

 

Η σκηνή µας παρουσιάζει κοµµάτι-κοµµάτι τον οπλισµό του Μακεδόνα βασιλιά. Η 

περιγραφή κινείται από πάνω προς τα κάτω, αφού µόλις βγαίνει από την σκηνή 

τοποθετεί στο κεφάλι του το σιδερένιο κράνος του. Φορά δεµένο στο κορµί του 

εσώρουχο, από πάνω διπλό, λινό θώρακα, ο λαιµός του είναι καλυµµένος µε σιδερένιο 

περιτραχήλιο διακοσµηµένο µε πολύτιµους λίθους, κρατά σπαθί ελαφρύ, αλλά 

σκληρό, τέλος φέρει ζώνη που είναι λεπτοδουλεµένη. Πρόκειται για την περιγραφή 

της πανοπλίας του, ενώ ο Πλούταρχος όσον αφορά στον οπλισµό που έφερε ο 

Αλέξανδρος, αναφέρεται µόνο στο σπαθί.  

 Στην αφήγηση της µάχης του Γρανικού ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο ήρωας 

έφερε δόρυ (Αλέξ. 15.6), αλλά, ενώ εκεί ο οπλισµός του συµπληρωνόταν µε ασπίδα 

(16.7: πέλτη), όπως υπάρχει και στον Διόδωρο (17.20.3), εδώ παραλείπεται η ασπίδα. 

Πιστεύουµε ότι η παράλειψη των άλλων όπλων, ιδιαίτερα της ασπίδας, στην 

απεικόνιση του Αλεξάνδρου, πριν από την µάχη στα Γαυγάµηλα, αποσκοπεί στο να 

υπογραµµιστεί ακόµη περισσότερο το προφίλ του ατρόµητου, γεµάτου 

αυτοπεποίθηση στρατηγού, που θέλει να παρουσιάσει. Ρητά τον χαρακτηρίζει 

µεγάλο, αποφασιστικό, φρόνιµο και γεµάτο θάρρος, έτσι ώστε η εικόνα που 

φιλοτεχνεί για αυτόν να επιβεβαιώνει αυτούς τους χαρακτηρισµούς:   

 

 

 ἀλλὰ καὶ παρ’ αὐτὸν τὸν κίνδυνον ἐπεδείξατο μέγαν καὶ συνεστηκότα τῷ 

 λογίζεσθαι καὶ θαρρεῖν ἑαυτόν (Αλέξ. 32.2.)  

 

 

 Η µορφή της πανοπλίας του Αλεξάνδρου, έτσι όπως αυτή περιγράφεται από 

τον Πλούταρχο, πιστοποιείται τόσο από κειµενικές όσο και από εικαστικές 
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µαρτυρίες. Ο µακεδονικός οπλισµός129 γενικότερα µας είναι γνωστός µέσα από τις 

αφηγήσεις των µαχών στις οποίες πήραν µέρος οπλίτες και ιππείς του µακεδονικού 

στρατού αλλά και από απεικονίσεις αυτών των µαχών ή των στρατιωτών σε 

πίνακες, νοµίσµατα και αγάλµατα που η αρχαιολογία έφερε στο φως. Ειδικότερα, ο 

Μέγας Αλέξανδρος µε το αξεπέραστο έργο του είχε εντυπωσιάσει σύγχρονους και 

µεταγενέστερους καλλιτέχνες, οι οποίοι απέδωσαν την µορφή του πλαστικά και 

εικαστικά, πέρα των όσων γράφτηκαν γι' αυτόν. Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις 

διέσωσαν ένα απειροελάχιστο προφανώς µέρος των εικαστικών µαρτυριών που 

υπήρχαν. Σήµερα σώζονται απεικονίσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως 

στρατηλάτη σε αρχαιολογικά ευρήµατα: στο «µωσαϊκό του Αλεξάνδρου», στην 

«σαρκοφάγο του Αλεξάνδρου», στο «µνηµείο του Αιµίλιου Παύλου» στους Δελφούς 

και στον «τάφο των Λευκαδίων»130.  

 Πιστεύουµε ότι περισσότερο µέτρησαν για την απεικόνιση του Αλεξάνδρου 

στην συγκεκριµένη σκηνή οι οπτικές προσλαµβάνουσες παρά οι κειµενικές του 

Πλουτάρχου. Ο Hammond παρατηρεί ότι έχουµε εδώ µια αληθινή περιγραφή, που 

πιθανόν βασίζεται σε µαρτυρίες συγχρόνων του Μ. Αλεξάνδρου µε κοντινή σχέση 

µε τον ίδιο, όπως για παράδειγµα ήταν ο Χάρης131. Τίποτα όµως δεν µπορεί να είναι 

πιο παραστατικό από µια εικόνα, και αναµφίβολα ο Πλούταρχος, ο ιερέας των 

Δελφών, θα είχε την ευκαιρία να απολαµβάνει απεικονίσεις της ιστορίας που τόσο 

αγαπούσε στα καλλιτεχνήµατα-αφιερώµατα του µαντείου από διάφορες εποχές. 

Δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η περιγραφή του βασίζεται στο τάδε ή δείνα 

καλλιτέχνηµα, αλλά µπορούµε εύλογα να υποθέσουµε πως κάποια απεικόνιση του 

Αλεξάνδρου τον εντυπωσίασε τόσο πολύ, ώστε να τον οδηγήσει να παραστήσει και 

µε τον λόγο του τον ήρωα.  

 Στο προοίµιο του Βίου του Αλεξάνδρου ο Πλούταρχος επισηµαίνει την πρόθεσή 

του να ασχοληθεί µε τα λιγότερο σηµαντικά περιστατικά της ζωής του, γιατί αυτά 

                                                 
129 Για τον µακεδονικό οπλισµό βλ. Markle (1977). 

130 Βλ. Markle, σσ. 334 κ.εξ. 

131 Hammond, σ. 41. 
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ψυχογραφούν τον ήρωα. Η παρέκβαση που εξετάζουµε, ωστόσο, µας οδηγεί στα 

σπουδαία γεγονότα αυτού του Βίου. Ο Πλούταρχος αναφέρεται, όπως είδαµε, εκτενώς 

στην ενδυµασία του Αλεξάνδρου κατά τη µάχη των Γαυγαµήλων, την πιο σηµαντική 

µάχη, αφού µε την νίκη του ο Αλέξανδρος εξουδετέρωσε τον Δαρείο. Έχει προηγηθεί 

η περιγραφή του οπλισµού του στη µάχη του Γρανικού, καθοριστική µάχη για την 

είσοδο στο εχθρικό πεδίο της Ανατολής (Αλέξ. 16.4-12), ενώ, τέλος, ο Πλούταρχος 

εστιάζει στο ένδυµα, όταν ο Αλέξανδρος είναι κυρίαρχος πια της Ασίας και ντύνεται 

την περσική βασιλική στολή (Αλέξ. 73.7). Η περιγραφή της ενδυµασίας του 

Αλεξάνδρου στον Βίο αναµφισβήτητα, λοιπόν, έχει εξέχουσα θέση. Το ένδυµα είναι 

σύµβολο που αφενός απηχεί την στρατιωτική και βασιλική ιδιότητα του ήρωα, 

αφετέρου την δύναµη που ασκεί στους άλλους µέσω της εικόνας του.  

 Επιπλέον, ο τρόπος περιγραφής του Αλεξάνδρου στην εξεταζόµενη παρέκβαση 

θυµίζει τον Όµηρο. Η επική διάσταση του Βίου του Αλεξάνδρου  αποκαλύπτεται από 

τις πολλές οµηρικές αναφορές του Πλουτάρχου, αλλά κυρίως στην απεικόνιση του 

Αλεξάνδρου ως Αχιλλέα132. Τα κατορθώµατα του ήρωα χρωµατίζονται επικά, µε την 

εµφάνιση του Αλεξάνδρου ηρωικού και λαµπερού µέσα στην πανοπλία του. Έτσι, η 

έµφαση στην λάµψη που προκαλούν τα όπλα του στην µάχη στην χώρα των Μαλλών 

(63.4) και ο εντυπωσιακός οπλισµός του στην µάχη του Γρανικού και στην µάχη των 

Γαυγαµήλων έχουν το παράλληλό τους στην Ιλιάδα του  Οµήρου (11.21-36, 19.375 κ.ε.). 

 Πράγµατι, ο Αλέξανδρος µας επιβάλλεται µέσα στον Βίο ως ιλιαδικός ήρωας, 

Αχιλλέας και πανελλήνιος βασιλιάς. Η παρουσία ενός ήρωα µε τον φανταχτερό 

οπλισµό του σε κρίσιµες στιγµές, αποτελεί τυπική σκηνή στην Ιλιάδα. Στην 

παρέκβασή µας ταιριάζουν απόλυτα οι ακόλουθες δύο. Η πρώτη αφορά στον Αχιλλέα 

που ετοιµάζεται για την πλέον σηµαντική µάχη, όταν µπαίνει στον πόλεµο για να 

εκδικηθεί τον θάνατο του Πατρόκλου:  

 

 

 ........................................ὃ δ᾽ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων 

                                                 
 132  Mossman (1988), σ. 84. 
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 δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων. 

 κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε 

 καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας: 

 δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν. 

 ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 

 χάλκεον: αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε 

 εἵλετο, τοῦ δ᾽ ἀπάνευθε σέλας γένετ᾽ ἠΰτε μήνης. 

375 ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ 

 καιομένοιο πυρός, ... 
 ὣς ἀπ᾽ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ᾽ ἵκανε 

 καλοῦ δαιδαλέου: περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας 

 κρατὶ θέτο βριαρήν: ἣ δ᾽ ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν 

 ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ᾽ ἔθειραι 

 χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς. 

 (Ιλ.19.364-383) 

 

 

 

Η δεύτερη σκηνή από την Ιλιάδα αφορά στον Αγαµέµνονα. Ο βασιλιάς κι 

αρχιστράτηγος ντύνεται τον οπλισµό του µε µια σηµαντική λεπτοµέρεια: µέρη αυτού 

αποτελούν δώρα τιµητικά προς το πρόσωπο και την εξουσία του:  

 

 

     [...]ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. 

κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε 

καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· 

δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε, 

τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι. 

[...]τοῦ δ’ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, 

δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο· 

κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν 

τρεῖς ἑκάτερθ’ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων 

ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων. 

ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι 

χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἦεν 

ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. 

ἂν δ’ ἕλετ’ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν 

καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, 

ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο 

λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο. 

τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο 

     δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε[...]  

     (Ιλ.11.15-36)  
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 Η παραπάνω λεπτοµέρεια βρίσκει την σηµασία της, αν συνδυαστεί µε την 

παρέκβασή µας. Ο Μακεδόνας βασιλιάς Αλέξανδρος στην σκηνή που µας ενδιαφέρει 

ετοιµάζεται να πολεµήσει ντυµένος µε τιµητικά δώρα, σπαθί από τον βασιλιά του 

Κιτίου της Κύπρου (μάχαιραν δὲ θαυμαστὴν) και ζώνη  από τους Ροδίους 

(Ἐπιπόρπωμα133). Γνωρίζουµε ότι µετά την πολιορκία της Τύρου η Κύπρος και η Ρόδος 

συµµάχησαν µε τον Αλέξανδρο.  

 Εκτός από την Κύπρο και την Ρόδο η πανοπλία του Αλεξάνδρου συντίθεται µε 

στοιχεία κι από άλλα σηµεία, που είτε αντιπροσωπεύουν τον ευρύτερο ελληνισµό, 

όπως την Σικελία, ή τις πρόσφατες κατακτήσεις του ήρωα, όπως την Ισσό (Αλέξ. 32.8: 

ὑπένδυμα τῶν Σικελικῶν ζωστόν, θώρακα διπλοῦν λινοῦν ἐκ τῶν ληφθέντων ἐν Ἰσσῷ). 

Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται η κυριαρχία του ήρωα σε όλα τα σηµεία του γνωστού 

κόσµου σε Δύση και Ανατολή134. Παρουσιάζεται έτσι ως εκπρόσωπος και µαχητής 

υπέρ του ελληνισµού. Το ένδυµα εποµένως έχει µια επική και συµβολική διάσταση, 

ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως επιβλητικό µέσο επίδειξης της δύναµής του 

Αλεξάνδρου.  

 Σε σχέση µε τις άλλες παρεκβάσεις το ενδιαφέρον στρέφεται εδώ περισσότερο 

στο άτοµο, την ηρωικότητά του και την συµβολική του διάσταση. Ο Αλέξανδρος 

υποβάλλεται ως φορέας του ελληνικού πολιτισµού από την σύνδεσή του µε τον 

Αχιλλέα µέχρι την εκπροσώπηση των άλλων ελληνικών πόλεων ακόµη και των 

κατεκτηµένων. Υπήρξε σύµβολο ακόµη και την εποχή του Πλουτάρχου135, ενώ µέχρι 

σήµερα διατηρεί µια θρυλική διάσταση.   

 Συνακόλουθα, σε αυτήν την παρέκβαση διαφαίνεται η αγάπη του βιογράφου 

για την εικαστική τέχνη. Μέσω αυτής ο βιογράφος απέκτησε αισθητική άποψη για 

την πανοπλία του ήρωά του. Συµπεριέλαβε λοιπόν στον Βίο µια περιγραφή, όπως 

αυτές που χρησιµοποιούνταν στις ρητορικές σχολές της εποχής του, µε την διαφορά 

                                                 
 133  Κατά τον Hamilton (σ. 86) είναι ο µανδύας. 

 134  Για την Δύση συµβολική κυριαρχία, ενώ για την Ανατολή πραγµατική. 

 135  Βλ., για παράδειγµα, το ρητορικό του δοκίµιο Περί τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης ἤ ἀρετῆς. 
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ότι κάθε µέρος της στηρίζεται σε πραγµατικά στοιχεία. Το σηµαντικότερο όµως είναι 

ότι η συγκεκριµένη παρέκβαση αποδεικνύει ότι ο Πλούταρχος χρησιµοποιεί τα 

εικαστικά έργα ως πηγές για το έργο του136.  

 Είναι γνωστό ότι την εποχή του ο εικονισμός ήταν σταθερή ρητορική τεχνική, 

όπως και οι εκφράσεις, εξίσου χρήσιµη σε εγκώµια και στο αντίθετό τους137. O Tatum 

παρατήρησε ότι εκτός των Βίων του Νουµά, του Κλεοµένη και του Αρταξέρξη, σε 

όλους τους άλλους Βίους βασιλέων υπάρχουν σωµατικές περιγραφές, οι οποίες έχουν 

ενσωµατωθεί στην δράση, τα θέµατα και το µήνυµα-µάθηµα του Βίου138, όπως 

ακριβώς συµβαίνει και στην περιγραφή της πανοπλίας του Αλεξάνδρου. 

 

 

Βασανιστήρια-Ποινές: Ο σκαφισμός 
 

 Ο Βίος του Αρταξέρξη, η µόνη βιογραφία Πέρση πολιτικού άνδρα, θα µας 

απασχολήσει λόγω µιας παρέκβασης µε τιµωρητικό χαρακτήρα, την οποία 

εντάσσουµε στις πολεµικές ως υποκατηγορία τους. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη 

παρέκβαση στον Βίο, την περιγραφή του θανατηφόρου βασανιστηρίου του 

«σκαφισµού».  

 Για την εκτέλεση του σκαφισµού απαραίτητες ήταν δύο σκάφες. Τοποθετούσαν 

τον τιµωρηµένο σε µια σκάφη και τον σκέπαζαν µε µια άλλη, έτσι ώστε να µένουν 

ακάλυπτα µόνο το κεφάλι και τα χέρια (16.3-7). Έπειτα, τον τάιζαν µε το ζόρι κυρίως 

µέλι και γάλα, µε τα οποία περιέχυναν τα εκτός της σκάφης µέρη του σώµατός του. 

Έτσι, µαζεύονταν πάνω του µύγες τόσο πολλές, ώστε δεν φαινόταν το πρόσωπό του. 

Περνώντας βέβαια οι ώρες και οι µέρες, τα περιττώµατα του ανθρώπου γεννούσαν 

µέσα στην σκάφη ζωύφια, τα οποία τρέφονταν από τα περιττώµατα αρχικά και στην 

                                                 
 136 Πβ. το προοίµιο του Λυσάνδρου: «[...] λίθινον ἀνδριάντα Βρασίδου νομίζουσιν εἶναι. Λυσάνδρου δέ 

ἐστιν εἰκονικός, εὖ μάλα κομῶντος ἔθει τῷ παλαιῷ καὶ πώγωνα καθειμένου γενναῖον. [...]ἀλλὰ καὶ 

τοῦτο Λυκούργειόν ἐστι. καί φασιν αὐτὸν εἰπεῖν ὡς ἡ κόμη τοὺς μὲν καλοὺς εὐπρεπεστέρους ὁρᾶσθαι 

ποιεῖ, τοὺς δὲ αἰσχροὺς φοβερωτέρους.» (Λύσ. 1.1-2) 

 137  Tatum (1996), σ. 135. 

 138  ό.π., σ. 139. 
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συνέχεια µε την ανθρώπινη σάρκα. Ο Μιθριδάτης, παραδίδει ο Πλούταρχος, κατέληξε 

µετά από δεκαεπτά µέρες. Πρόκειται για έναν φρικιαστικό και αηδιαστικό τρόπο 

εκτέλεσης θανατικής ποινής µε κυρίαρχο στοιχείο τον βασανισµό του τιµωρηµένου.     

 Το βασανιστήριο αυτό είναι γνωστό κι από άλλες πηγές. Ο Φώτιος διασώζει 

απόσπασµα από το ιστορικό έργο του Κτησία από την Κνίδο που κάνει λόγο για την  

ύπαρξη του σκαφισµού ήδη στην αρχή της δυναστείας των Αχαιµενιδών139. Στον 

Πλούταρχο διαβάζουµε ότι χρησιµοποιήθηκε για να τιµωρηθεί ο ευνούχος 

Μιθριδάτης, επειδή διέδιδε ότι ο ίδιος κατάφερε το τελικό χτύπηµα εναντίον του 

Κύρου, ενώ ο Αρταξέρξης ήθελε το κατόρθωµα να αποδίδεται στον ίδιο.  

 Εποµένως, η επιβολή της φρικιαστικής και απάνθρωπης τιµωρίας έγινε µε έναν 

εντελώς αυθαίρετο τρόπο. Ο Αρταξέρξης αφήνει τον θυµό του να ξεσπάσει, χωρίς να 

διέπεται από δικαιοσύνη η κρίση του ή να απηχεί τον σεβασµό σε κάποιον νόµο ή 

έθιµο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε πολλά σηµεία του Βίου του Αρταξέρξη, υπερβολικά 

πολλά σε σχέση µε τα τριάντα κεφάλαια στα οποία εκτείνεται η αφήγηση της ζωής 

του Πέρση βασιλιά, ο Πλούταρχος αναφέρεται σε νοµοθετηµένες κυρώσεις πολύ 

σκληρές ή περσικές πρακτικές εκδικητικού µένους:  η αποκοπή του κεφαλιού και του 

δεξιού χεριού από το νεκρό σώµα του Κύρου σύµφωνα µε περσικό νόµο (13.2.), ο 

Αρταξέρξης ανάγκασε τον λιποτάκτη Αρβάκη να κυκλοφορεί δηµόσια για µια ηµέρα 

κουβαλώντας στους ώµους του µια γυµνή πόρνη (14.4.), σε έναν άλλο που είπε 

ψέµατα διέταξε να του τρυπήσουν τη γλώσσα µε βελόνες (14.5.), ενώ για τον Κάρα, 

επειδή διαµαρτυρήθηκε ότι έλαβε λίγες τιµές, παρόλο που ο ίδιος σκότωσε τον Κύρο, ο 

Πέρσης βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισµό του, αλλά τελικά εφαρµόζεται µια 

περισσότερο φρικιαστική τιµωρία. Η Παρυσάτις τον βασάνισε δέκα ηµέρες και, αφού 

του έβγαλε τα µάτια, έχυσε στα κοιλώµατα λιωµένο, καυτό χαλκό µέχρι να πεθάνει 

(14.10.). Ο Πλούταρχος περιγράφει επίσης το γδάρσιµο ενός ανθρώπου εν ζωή (17.7), 

ενώ αναφέρεται και στην ποινή που επιβάλλεται σε εκείνους που αποπειρώνται να 

                                                 

 139  Κτησίας, απ. 14 (34)Jacoby 688 (τόµ. III, σ. 464). 
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φαρµακώσουν κάποιον, δηλαδή στη σύνθλιψη του κεφαλιού τους µε πέτρες (19.9).  

 Εποµένως, εκτελέσεις, βασανισµοί, ακρωτηριασµοί, εξορίες, ανασκολοπισµοί 

ήταν συνήθεις πρακτικές στο βασίλειο των Αχαιµενιδών. Οι αναφορές στις πρακτικές 

αυτές δεν λείπουν φυσικά από το έργο του Ηροδότου, του ιστορικού των περσικών 

πολέµων, ο οποίος ασχολήθηκε αρκετά µε τα περσικά έθιµα και τον τρόπο ζωής τους, 

εκτός από τις περιγραφές των µαχών µεταξύ αυτών και των Ελλήνων. Ο ιστορικός 

αναφέρει την αφαίρεση του δέρµατος από το σώµα δικαστή που χρηµατίστηκε (5.25.1) 

ή για ανάλογο αδίκηµα την τιµωρία µε σταύρωση (7.194.1-2), τέλος αναφέρεται στον 

ανασκολοπισµό (δηµοφιλή περσική πρακτική) ενός βιαστή (4.43.2.).  

 Κατανοούµε λοιπόν ότι ο σκαφισµός ανήκει σε ένα σύνολο από µεθόδους 

βασανισµού µε σκοπό την τιµωρία. Ο Πλούταρχος, ενώ αναφέρεται σε πλήθος 

τέτοιων πρακτικών, όπως καταστήσαµε σαφές στις προηγούµενες παραγράφους, δεν 

διακόπτει την αφήγησή του για να τις παρουσιάσει, όπως συµβαίνει µε τον σκαφισµό. 

Προφανώς, η ασύγκριτη φρικαλεότητα του συγκεκριµένου βασανιστηρίου έκανε 

εντύπωση στον συγγραφέα και πίστευε ότι θα προξενούσε το ενδιαφέρον του κοινού 

του.   

 Δεν είναι εύκολη η σύνδεση της συγκεκριµένης παρέκβασης µε την 

βιογραφούµενη προσωπικότητα. Ο Αρταξέρξης σε αυτόν τον Βίο απεικονίζεται 

κυρίως µέσω της σχέσης του µε τα µέλη της οικογένειάς του. Στα πρώτα κεφάλαια 

δεσπόζουσα θέση έχει ο Κύρος και η µητέρα του Παρυσάτις, η οποία κινεί τα νήµατα 

στο βασίλειο µε την πανουργία της, και µετά τον θάνατο του Δαρείου είναι βασική 

πρωταγωνίστρια, αφήνοντας στον Αρταξέρξη δευτερεύοντα ρόλο. Έπειτα, η αφήγηση 

και τα σχόλια του βιογράφου εστιάζουν στους Έλληνες που έλαβαν µέρος στην 

διαµάχη των αδερφών υπερασπιζόµενοι τον Κύρο αλλά και µετά τον θάνατο εκείνου 

η σχέση των Ελλήνων µε το περσικό βασίλειο καταλαµβάνει αρκετό χώρο στον Βίο. 

Στα τελευταία κεφάλαια κυριαρχεί η διαµάχη ανάµεσα στους γιους του Αρταξέρξη 

για την διαδοχή στον θρόνο. Η προσωπικότητα, εποµένως, του ήρωα διαγράφεται 

έµµεσα από την στάση του απέναντι στους οικείους του, στους οποίους ο Πλούταρχος 

έχει δώσει πιο ενεργό ρόλο.  
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 Ο Πλούταρχος παρουσιάζει τον Αρταξέρξη δειλό και µαλθακό. Στις µάχες 

µένει πίσω εξαντληµένος σωµατικά και ηθικά (Αρταξ. 10.2), υποβοηθείται πάντοτε 

από τους πιστούς στρατιώτες του (Αρταξ. 12.2-6), ενώ ο χρηµατισµός των αντιπάλων 

προτιµάται από την αντιµετώπισή τους σε µάχη (Αρταξ. 20.4-6). Συγχρόνως, δεν 

αντιλαµβάνεται τον κακόβουλο ρόλο της µητέρας του, η οποία πετυχαίνει να τον 

κατευθύνει απόλυτα. 

 Από την άλλη, η φιλανθρωπία του και η πραότητά του ούτε σταθερές ούτε 

πραγµατικές είναι. Περισσότερο φαίνεται να τις έχει παρά τις έχει όντως στην φύση 

του. Ο Πλούταρχος τονίζει ότι από ζήλια για την µεγαλοψυχία και την πραότητα του 

παππού του Αρταξέρξη του Α' συµπεριφερόταν στους υπηκόους του µε φαινοµενική 

µεγαλοψυχία (Αρταξ. 4.4: Ἦν δέ τις καὶ μέλλησις ἐν τῇ φύσει τοῦ βασιλέως, ἐπιείκεια 

φαινομένη τοῖς πολλοῖς. ἐν ἀρχῇ δὲ καὶ πάνυ ζηλοῦν ἔδοξε τὴν Ἀρτοξέρξου τοῦ 

ὁμωνύμου πραότητα). Ποτέ οι αρετές αυτές δεν αποτέλεσαν σταθερά στοιχεία στον 

χαρακτήρα του. Αντίθετα, στην επιβολή και εκτέλεση ποινών, στην εφαρµογή 

απάνθρωπων πρακτικών µένει σταθερός εκπροσωπώντας εύγλωττα το πρότυπο του 

βάρβαρου απολίτιστου ηγέτη140. 

 Ο Πλούταρχος γενικά υπερτονίζει στον Αρταξέρξη την σκοτεινή πλευρά της 

περσικής αυτοκρατορίας. Υιοθετεί την αντιπαλότητα Ανατολής Δύσης από τους 

κλασικούς συγγραφείς και υπερτονίζει την ωµότητα της αυταρχικής εξουσίας των 

Περσών, καταδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο την πολιτισµική κατωτερότητα της 

βάρβαρης Ανατολής σε σχέση µε τον εκπολιτισµένο πολιτικά και κοινωνικά δυτικό 

κόσµο, ο οποίος στην εποχή του αφορά τόσο τους Έλληνες όσο και τους Ρωµαίους. Ο 

Jacoby πάντως σηµειώνει πως ο Πλούταρχος δεν είχε την πρόθεση να αποδείξει την 

ιστορικότητα των µεθόδων βασανισµού, αλλά τονίζοντας µε την φαντασία του την 

εικόνα του βίαιου δεσπότη στηρίζει το επιχείρηµα της αντίθεσης ανάµεσα στα 

πολιτικά συστήµατα Ανατολής και Δύσης, της απολυταρχίας και της ελευθερίας141. 

 

                                                 
 140  Κατά τον Almagor (2009), σ. 141, δεν δίνεται µια ξεκάθαρη άποψη για το ήθος του ήρωα.  

 141  Βλ. Binder, σ. 251. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαµε να αποµονώσουµε τις παρεκβάσεις από 

το σύνολο των Παράλληλων Βίων, ώστε να εξετάσουµε τι ακριβώς είναι αυτά τα 

κοµµάτια λόγου (από ρητορική άποψη), πώς λειτουργούν µέσα στο έργο, τι 

εξυπηρετούν και τελικά σε τι κερδίζει το βιογραφικό έργο του Πλουτάρχου µε την 

παρουσία τους.  

 Το απολογητικό ύφος του Πλουτάρχου στο κλείσιµο κάποιων παρεκβάσεων 

στους Παράλληλους Βίους δεν µας πείθει για την ειλικρινή διάθεση απολογίας του 

συγγραφέα. Τόσο η συχνότητα της εµφάνισης των παρεκβάσεων σε κάποιους Βίους 

όσο και το πλήθος αυτών συνολικά θα καθιστούσαν πειστικότερη τη θέση ότι ο 

βιογράφος επιλέγει συνειδητά να παρεκβαίνει, πιστεύοντας πως η παρέκβαση 

συνάδει µε το βιογραφικό είδος.  

 Η τεχνοτροπία του Πλουτάρχου στηρίζεται στη χρήση διάφορων τρόπων 

έκφρασης µε στόχο την καλλιτεχνική ανάδειξη του κειµένου. Φαίνεται έτσι ότι 

ενδιαφέρεται πολύ να δηµιουργήσει ένα ευχάριστο όσο και επωφελές ανάγνωσµα. Τα 

ηθικά µηνύµατα που θέλει να περάσει στο κοινό του αποτελούν βέβαια την ουσία του 

έργου του, αλλά εξίσου σηµαντικό για τον βιογράφο είναι να καταστήσει ελκυστικές 

τις βιογραφίες του.  

 Γι΄ αυτό ο Πλούταρχος φροντίζει να διανθίζει τον λόγο του µε ανέκδοτα είτε 

από την καθηµερινότητα των ηρώων του είτε από τον χώρο δράσης τους. Σε πάρα 

πολλά σηµεία χρησιµοποιεί ρήσεις ή στίχους γνωστών ποιητών σχετικά µε τα όσα 

εξιστορεί. Οι παρεκβάσεις στους Παράλληλους Βίους λοιπόν, κοντά στα παραπάνω 

εξυπηρετούν εκ πρώτης όψεως έναν τέτοιον καλλιτεχνικό σκοπό.  

 Οι παρεκβάσεις διακόπτουν την ροή της αφήγησης προσφέροντας κατά κύριο 

λόγο υλικό ασύνδετο, ως έναν βαθµό, µε τα εξιστορούµενα. Η ποικιλία των 

παρεκβάσεων είναι µεγάλη στη µορφή και στο περιεχόµενο. Υπάρχουν παρεκβάσεις 

στις οποίες ο Πλούταρχος διηγείται µια ιστορία, άλλες όπου περιγράφει πρόσωπα ή 

αντικείµενα. Σε αρκετές συναντούµε σχόλια ή κρίσεις του βιογράφου, ενώ στις 
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περισσότερες ο συγγραφέας δίνει επεξηγήσεις ή πληροφορίες για να ενηµερώσει το 

κοινό του.  

 Ένας κυρίαρχος καλλιτεχνικός σκοπός είναι η τέρψη του αναγνωστικού κοινού. 

Πιστεύουµε ότι οι περισσότερες παρεκβάσεις υπηρετούν αυτόν τον υψηλό στόχο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει τόσο µεγάλη θεµατική ποικιλία 

παρεκβάσεων. Γι' αυτό επίσης ο Πλούταρχος προσέχει πολύ σε ποιο σηµείο του Βίου 

θα χρησιµοποιήσει τις παρεκβάσεις του.  

 Έτσι, κάποτε οι παρεκβάσεις διακόπτουν ή καθυστερούν απλά την αφήγηση, 

ώστε να προκληθεί αύξηση της αγωνίας και του ενδιαφέροντος για την εξέλιξη της 

δράσης (Πελ. 16.5-7, Αιμ. 14.4-11, Κορ. 32.7-8). Αυτό είναι σηµαντικό για την 

ευχαρίστηση του κοινού του, αφού τα όσα ο Πλούταρχος ιστορεί είναι σε µεγάλο 

βαθµό γνωστά στους µορφωµένους αναγνώστες του. Άλλοτε πάλι οι παρεκβάσεις 

τίθενται µετά από την αφήγηση κορυφαίων γεγονότων στη ζωή των ηρώων, ώστε να 

µειώσουν την ένταση και να ξεκουράσουν τον αναγνώστη (Λύσ. 12.2-7) ή να 

εξοµαλύνουν την αφήγηση, όταν αυτή καταντά άχαρη µε τη συσσώρευση αρνητικών 

περιστατικών (Δημήτρ. 38).  

 Αρκετές παρεκβάσεις συνδέονται κυρίως µε συγκεκριµένα γεγονότα της ζωής 

του βιογραφούµενου. Στοχεύουν είτε στο να προετοιµάσουν τους αναγνώστες για 

κάποιο σηµαντικό γεγονός (Πύρ. 32.9-10, Κάμ. 3-4) είτε στο να φωτίσουν κάποιες 

στιγµές της ζωής των ηρώων (Κορ. 32.7-8, Λύσ. 28.4-5). Τέλος, υπάρχουν παρεκβάσεις 

οι οποίες λειτουργούν ως µεταβατικές δίοδοι προς ένα γεγονός, προσφέροντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την βαθύτερη κατανόηση του γεγονότος αυτού (Καίσ. 

9.4-8, Θεμ. 26.4-6).  

 Οι περισσότερο συναφείς προς τον εκάστοτε βιογραφούµενο παρεκβάσεις είναι 

οι προσωπογραφικές. Σε αυτές ο Πλούταρχος ασχολείται µε προσωπικότητες που 

έχουν παίξει κάποιο ρόλο στη ζωή των ηρώων άλλοτε άµεσο άλλοτε έµµεσο. Σε 

άµεση σχέση µε τους κεντρικούς ήρωες των Βίων βρίσκονται η Ασπασία στον Περικλή 

(24.2-12), ο Περσέας στον Αιμίλιο Παύλο (8-9), η Σερβίλια στον Βρούτο (5.2-4), η Λάµια 

στον Δημήτριο (27). Η αναφορά του Πλουτάρχου στις προσωπικότητες αυτές στοχεύει 
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στην υπογράµµιση στοιχείων του ήθους των ηρώων. Αυτό συµβαίνει πολύ 

περισσότερο σε εκείνες τις προσωπογραφικές παρεκβάσεις όπου ο ήρωας συγκρίνεται 

ως προς την συµπεριφορά του µε το πρόσωπο ή τα πρόσωπα της παρέκβασης (Σύλλ. 

6.3-5, Δημήτρ. 11, Δίων 21.1-9, Άρατ.29.1-5, Τιμ.14-15, Βρ. 9.1-4). 

 Ο Πλούταρχος επιδιώκει επίµονα σε όλο το έργο του την κατανόηση του 

ανθρώπινου χαρακτήρα. Οι προσωπογραφικές παρεκβάσεις προσφέρονται στους 

αναγνώστες των Βίων συµπληρωµατικά ως ζωντανά παραδείγµατα ποικίλων 

ανθρώπινων τύπων προς εξέταση. Έτσι, καταφέρνει ο βιογράφος να φωτίσει 

πολύπλευρα τους ήρωές του, εφόσον οι παρεκβάσεις αυτού του είδους εµφανίζονται 

είτε για να τονίσουν κάποιο βασικό χαρακτηριστικό του βιογραφούµενου είτε για να 

αναδείξουν µια άλλη διάσταση της προσωπικότητάς του. Ο βιογράφος, από την µεριά 

του, στις παρεκβάσεις αυτές αναδεικνύει τα θετικά, ως επί το πλείστον,  γνωρίσµατα 

της συµπεριφοράς των ανθρώπων γενικά, ανδρών και γυναικών: την γενναιότητα 

(Κλ. 38.5-8, Δίων, 21.1-9), την επιείκεια (Βρ. 5.2-4), την αγάπη (Δημήτρ. 38) και την 

αντίσταση στην τυραννία (Πελ. 35.5-12, Άρατ. 26.1-5) ή στην κολακεία (Δημήτρ. 11.1-5, 

12.6-9)142.  

 Παρόµοιους, ωστόσο στόχους εξυπηρετούν παρεκβάσεις και άλλης θεµατικής, 

οι οποίες ενδέχεται να χρησιµοποιούνται, προκειµένου να ανοιχθεί µια νέα οπτική 

εξέτασης του ήθους του ήρωα (Περ. 39.2) ή για να τεθούν ηθικά ζητήµατα (π.χ. η 

ρωµαϊκή ευσέβεια στον Κορ. 25). Τον δεύτερο στόχο ειδικότερα εξυπηρετούν οι 

ηθικοπολιτικές παρεκβάσεις, δηλαδή εκείνες που περιέχουν τις κρίσεις του 

Πλουτάρχου για διάφορους ηθικούς προβληµατισµούς ή πολιτικές επιλογές και 

πρακτικές. Παρόλο που δεν εξετάστηκαν διεξοδικά, κατέστη φανερό ότι οι εν λόγω 

παρεκβάσεις συζητούν ηθικά χαρακτηριστικά (δικαιοσύνη, ευσέβεια, γενναιότητα, 

λοιπές αρετές) και ιδιαίτερα σε σχέση µε την συµπεριφορά του πολιτικού άνδρα 

(πραότης, φιλανθρωπία, φιλοτιµία, φιλονεικία, φιλοδοξία)143. 

 Από την άλλη, εξετάσαµε αναλυτικά τις πολεµικές παρεκβάσεις (Πελ. 18-19, 

                                                 
 142 Τις προσωπογραφικές παρεκβάσεις εξετάσαµε σσ. 28-34. 

 143 Βλ. παραπάνω σσ. 56-60. 
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Δημήτρ. 21.1-6, Μαρκ. 14.8-15, Αλέξ. 32.8-12, Αρταξ. 16.3-7), όπου επιχειρήσαµε να 

αναδείξουµε την ερµηνευτική δύναµη της παρέκβασης όσον αφορά στην απεικόνιση 

του χαρακτήρα των ηρώων. Ο ιερός λόχος υποβάλλει συµβολικά το έντονο θυµικό 

στοιχείο του Πελοπίδα και αναδεικνύει την αρµονική συνεργασία του ήρωα µε τον 

Επαµεινώνδα. Στον Δημήτριο η ελέπολις αποκαλύπτει τις δηµιουργικές δυνάµεις του 

ήρωα, ενώ στον Μάρκελλο η επιστηµονική παρέκβαση για τις µηχανές του Αρχιµήδη 

υπογραµµίζει την ελληνική παιδεία του βιογραφούµενου η οποία αντιδιαστέλλεται 

προς την στρατιωτική εκπαίδευσή του. Στον Αλέξανδρο η πανοπλία του βασιλιά, έτσι 

όπως περιγράφεται από τον βιογράφο, καθρεφτίζει το µέγεθος της δόξας που 

απέκτησε µε τις πράξεις του και το µεγαλείο της προσωπικότητάς του. Τέλος, η ποινή 

του σκαφισµού σε παρέκβαση στον Αρταξέρξη συντονίζεται πλήρως µε την βίαιη 

εικόνα του βάρβαρου µονάρχη. 

 Η πραγµάτευση των πολεµικών παρεκβάσεων συνεισέφερε επίσης στην 

κατανόηση του Πλουτάρχου ως στοχαστή και µελετητή. Διαβάσαµε µε τέτοιον τρόπο 

τις πολεµικές παρεκβάσεις, ώστε να διαφανεί ακριβώς η πλουταρχική σκέψη. Σε 

αυτές αναδύονται εν πολλοίς οι απόψεις του για την επιστήµη και την χρήση της για 

πολεµικούς σκοπούς, σε αυτές η γνώµη του για τον έρωτα προς γυναίκες ή προς 

άνδρες, σε αυτές οι σκέψεις του για την βαρβαρότητα της Ανατολής. Το κοινό σηµείο 

σε αυτές τις απόψεις, τις κατά τα άλλα εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους, είναι η 

έντονη παρουσία της έννοιας του µέτρου.  

 Το περιεχόµενο των παρεκβάσεων144 γενικά φανερώνει σε µεγάλο βαθµό τις 

προσωπικές προτιµήσεις του βιογράφου, τα αναγνώσµατά του, τα ενδιαφέροντά του, 

τις γνώσεις του. Περιέχουν πλούσιο υλικό ποικίλης φύσεως και θεµατικής το οποίο ο 

Πλούταρχος επιθυµεί να µοιραστεί µε το κοινό του. Ενδεχοµένως, µια επισταµένη 

µεθοδολογική αλλά και θεµατολογική προσέγγιση των υπολοίπων -πέραν των 

πολεµικών- να αναδείκνυε καλύτερα τον ρόλο τους. Ήδη πάντως µε την πρώτη 

                                                 
 144  Διακρίνουµε τις παρεκβάσεις βάσει θέµατος σε: προσωπογραφικές, επιστηµονικές, θρησκευτικές,    

λαογραφικές, περί ονοµατολογίας, γεωγραφικές, ηθικοπολιτικές, πολεµικές, κρίσεις, 

λογοτεχνικής κριτικής, αυτοαναφορικές. 
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προσέγγιση διαπιστώνουµε τους προφανείς στόχους της επιλογής κάποιων εξ αυτών. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να ανιχνεύσουµε την πρόθεση του Πλουτάρχου για το σύνολο 

των παρεκβάσεων. Υπάρχουν όµως βάσιµες ενδείξεις ότι προσφέρουν κάτι 

περισσότερο στον σχεδιασµό της εκάστοτε βιογραφίας από την επίταση και µόνο της 

καλλιτεχνικής αξίας του έργου.       

 Από την ενδεικτική θεµατική προσέγγιση των παρεκβάσεων, φαίνεται, λοιπόν, 

ότι, κατά τον Πλούταρχο, είναι σηµαντικές οι επιστηµονικές γνώσεις και γι' αυτό 

ενδιαφέρεται τόσο για την εξέλιξη της επιστήµης όσο και για τις πιθανές εφαρµογές 

της. Εξίσου σηµαντικές φαίνεται να είναι οι γνώσεις πάνω στην ετυµολογία. Τέλος, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει ο βιογράφος στις θρησκευτικές εκδηλώσεις των 

ανθρώπων, όπως και στα ήθη και τα έθιµα διάφορων εθνών. Έτσι, εποµένως, µέσω 

των παρεκβάσεών του, εκεί όπου οι σκέψεις του συγγραφέα µεταφέρονται ατόφιες 

χωρίς την επίδραση των πηγών του,  ο Πλούταρχος επικοινωνεί µε το αναγνωστικό 

κοινό. 

 Οι πληροφορίες µας για το κοινό του είναι ελλιπέστατες, ώστε να αρκούµαστε 

σε εικασίες για το είδος του. Χωρίς ίσως µεγάλη επιφύλαξη µπορούµε να 

υποστηρίξουµε  ότι το έργο του απευθυνόταν τόσο σε Έλληνες όσο και σε Ρωµαίους 

της ανώτερης κοινωνικής τάξης145. Η υψηλή καταγωγή των αναγνωστών του δηλώνει 

την καλλιεργηµένη φύση τους, την εκπαιδευµένη στην ρητορική και την φιλοσοφία.  

 Η καταγωγή και η κοινωνική τάξη των αναγνωστών του, που καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό την µορφή και την ποιότητα του έργου του, καθορίζει παροµοίως και 

το είδος της παρέκβασης. Εικάζουµε ότι ο Πλούταρχος ακολουθεί τα αισθητικά 

πρότυπα της εποχής του, αφενός, και του κοινού του, αφετέρου, εποµένως δεν 

αυθαιρετεί, όταν χρησιµοποιεί τις παρεκβάσεις. Αντίθετα, η παρέκβαση ως 

καλλιτεχνική επιλογή συµµορφώνεται πλήρως µε την αισθητική των αναγνωστών 

του.  

 Οι αναγνώστες του καλούνται να µελετήσουν τους Παράλληλους Βίους κριτικά. 

                                                 
 145 Για το κοινό του Πλούταρχου βλ. Wardman (1974), σσ. 37-48∙ ιδιαίτερα για τους φίλους του 

βιογράφου Russell (1972), σσ. 5-17. 
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Ο βιογράφος δεν επιβάλλει τις ιδέες του ή τα συµπεράσµατά του, αντιθέτως, τα 

παραθέτει ως άξια προς εξέταση από τους αναγνώστες του. Έτσι, οι παρεκβάσεις 

εµπεριέχουν την πραγµάτευση του Πλουτάρχου πάνω σε διάφορα θέµατα, όχι για να 

υιοθετήσει το κοινό του τις απόψεις του βιογράφου, αλλά για να κινητοποιηθεί το 

ενδιαφέρον του προς αυτά τα ζητήµατα146. Επιπλέον, ο Πλούταρχος απευθυνόµενος 

σε ένα τόσο απαιτητικό όσο και σχολαστικό αναγνωστικό κοινό, αναµένει από εκείνο 

να µεταχειριστεί τους Βίους ανάλογα µε την µόρφωση και την αναγνωστική του 

ικανότητα147.  

  Η πολιτική βιογραφία που συντάσσει ο Πλούταρχος διαθέτει δύο βασικά 

γνωρίσµατα, την ιστορική και ηθική διάσταση148. Με τις παρεκβάσεις ο Πλούταρχος 

παρασκηνιακά µεν, ικανοποιητικά δε, κατατείνει στην περαιτέρω ανάδειξη των 

διαστάσεων αυτών. Στις παρεκβάσεις του ο βιογράφος µοιάζει να αποµακρύνεται 

από την επιστηµονικότητα και την ιστορικότητα που συνέχει τους Βίους, ωστόσο 

παραµένει ορθολογιστής και συνεπής στον διδακτικό του ρόλο, δηλαδή να παραινεί 

προβάλλοντας αρκετές φορές ηθικά διδάγµατα149.  

 Το µικρό αυτό πόνηµα δεν εξαντλεί την εξέταση των παρεκβάσεων στους 

Παράλληλους Βίους. Επιχειρεί µια ανάγνωση περισσότερο εστιασµένη στην 

παρέκβαση ως καλλιτεχνικό και µεθοδολογικό εργαλείο. Στην παρούσα εργασία, 

διατρέχοντας τους πλουταρχικούς Βίους και αποµονώνοντας τα κοµµάτια όπου ο 

συγγραφέας ξεφεύγει από την κεντρική αφήγηση, επιδιώξαµε να κάνουµε σαφές ότι 

η παρέκβαση είναι σηµαντικό µέρος αυτού του έργου. Οι παρεκβάσεις είναι κοµµάτια 

λόγου µε αυτοτελή αξία, ενώ παράλληλα έχουν την δυναµική να συµβάλλουν στη 

στήριξη της βάσης των Βίων, δηλαδή τους ήρωες, τη δράση τους και το ηθικό δίδαγµα.  

                                                 
146 «(Ο Πλούταρχος) αποζητά έναν ενεργό αναγνώστη. Το κέρδος από την ανάγνωση δεν προκύπτει  

αυτόµατα, αλλά απαιτείται η αναζήτηση του αναγνώστη.» (Zadorojnyi, σ. 183.) 

147 «ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἀλλότρια τῆς τῶν βίων ἀναγραφῆς οὐδ’ ἄχρηστα δόξειν οἰόμεθα μὴ σπεύδουσι  

μηδ’   ἀσχολουμένοις ἀκροαταῖς» (Τιμ. 15.11.) 

148 «Κοιτάζει τα ιστορικά γεγονότα µε ηθικοφιλοσοφικό ενδιαφέρον.» (Σταµατάκος, σ. 50.) 

149  Nikolaidis (1997), σ. 340. 
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