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22η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η επιμέλεια του εαυτού 

 

     1ο  ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :  Μάρκου Αὐρηλίου, τὰ εἰς ἑαυτόν, 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἰδιωτικὸν (εδώ) : το άξεστο, το φαύλο, το γινόμενο χωρίς λογική. 

ἀπραγμόνως : χωρίς πολυπραγμοσύνη, ανενόχλητα, άκοπα.  

εὐμάρεια (εδώ) : ψυχική γαλήνη, ψυχική ανάπαυση.  

ἀπαντῶ : συναντώ. 

ἀποκλύζω : πλένω, καθαρίζω. 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν 

ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοὺς καὶ ὄρη, 

εἴωθας δὲ καὶ σὺ τὰ τοιαῦτα μάλιστα 

ποθεῖν. Ὅλον δὲ τοῦτο 

ἰδιωτικώτατόν ἐστιν, ἐξόν, ἧς ἂν 

ὥρας ἐθελήσῃς, εἰς ἑαυτὸν 

ἀναχωρεῖν. Οὐδαμοῦ γὰρ οὔτε 

ἡσυχιώτερον οὔτε ἀπραγμονέστερον 

ἄνθρωπος ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν ἑαυτοῦ 

ψυχήν, μάλισθ’ ὅστις ἔχει ἔνδον 

τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐγκύψας ἐν πάσῃ 

εὐμαρείᾳ εὐθὺς γίνεται· τὴν δὲ 

εὐμάρειαν οὐδὲν ἄλλο λέγω ἢ 

εὐκοσμίαν. Συνεχῶς οὖν δίδου 

σεαυτῷ ταύτην τὴν ἀναχώρησιν καὶ 

ἀνανέου σεαυτόν· βραχέα δὲ ἔστω 

καὶ στοιχειώδη ἃ εὐθὺς 

ἀπαντήσαντα ἀρκέσει εἰς τὸ πᾶσαν 

λύπην ἀποκλύσαι καὶ ἀποπέμψαι σε 

μὴ δυσχεραίνοντα ἐκείνοις ἐφ’ ἃ 

ἐπανέρχῃ. 

 

 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο κόσμος επιδιώκει να καταφύγει σε εξοχικά 

σπίτια και στις παραλίες και στα βουνά. Και σύ ο 

ίδιος έχεις συνηθίσει να αποζητάς αυτά, και 

μάλιστα αρκετά. Κι όμως, αυτό είναι ανόητο, 

διότι μπορείς όποια ώρα θες να καταφύγεις στον 

εαυτό σου. Γιατί, πουθενά αλλού ο άνθρωπος δεν 

μπορεί να καταφεύγει με ηρεμία και ανενόχλητα 

παρά μόνο στον εσωτερικό του κόσμο -κυρίως 

όποιος έχει μέσα του στοιχεία τέτοια που αν 

ενσκήψει σε αυτά, ευθύς βρίσκει εσωτερική 

γαλήνη· και λέγοντας γαλήνη δεν εννοώ άλλο 

από την αρμονία. Να προσφέρεις συνεχώς στον 

εαυτό σου τούτη την καταφυγή και να τόν 

ανανεώνεις· ας είναι μικρά και στοιχειώδη 

εκείνα που θα συναντήσεις στην ενδοσκόπησή 

σου, αλλά που θα είναι επαρκή να ξεπλύνουν την 

λύπη σου και να σέ στείλουν ξανά  ευδιάθετο σε 

εκείνα στα οποία είσαι υποχρεωμένος να 

επιστρέψεις. 
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Θέμα :  Η αυτογνωσία ως προϋπόθεση της ευδαιμονίας προϋποθέτει την 

εσωτερική αναζήτηση και την ηρεμία που αυτή η αναζήτηση προσφέρει. 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 

- Η αυτογνωσία προϋπόθεση της ευδαιμονίας.  

 

- Η αυτογνωσία προϋποθέτει την εσωτερική αναζήτηση και την ηρεμία που αυτή 

η αναζήτηση προσφέρει. 

 

- Ο Λόγος θεϊκό στοιχείο στον άνθρωπο. 
 


