
Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας 

περίοδο λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, που έχει δημιουργήσει πολλά οικονομικά 

αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Όμως, το έργο του ιατρού, τόσο το κλινικό όσο 

και το διδακτικό, προϋποθέτει ψυχική ηρεμία και υψηλό ηθικό. Η κατάκτηση αυτών 

των χαρακτηριστικών μπορεί να βοηθηθεί με την προσφυγή στους αρχαίους Έλληνες 

κλασικούς. Πιστεύω ότι ένα κείμενο που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο είναι τα 

Χρυσά Έπη του Πυθαγόρα.      

Τα Χρυσά Έπη αποτελούνται από εβδομήντα ένα στίχους, γραμμένους σε 

δακτυλικό εξάμετρο, που αποτελεί το ποιητικό μέτρο του Ομήρου. Συνιστούν μία 

σύντομη εισαγωγή στον τρόπο ζωής των Πυθαγορείων. Είναι άγνωστο ποιος έγραψε 

τα Χρυσά Έπη. Εντάσσονται στην παράδοση των Πυθαγορείων, δεν τα έγραψε όμως 

ο ίδιος ο Πυθαγόρας, δεδομένου ότι είναι γνωστό πώς δεν άφησε κανένα γραπτό 

κείμενο.    

Σύμφωνα με το σχολιασμό του Ιεροκλή, τα Έπη αυτά λέγονται "Χρυσά" για 

να τονισθεί ότι “περιέχουν τα τελειότερα στοιχεία της φιλοσοφίας των 

Πυθαγορείων". Ο χρυσός, σύμφωνα με τον Ιεροκλή, είναι το πιο καθαρό μέταλλο, 

είναι δε ανώτερο από τα υπόλοιπα, διότι δεν οξειδώνεται, ενώ τα υπόλοιπα 

αλλοιώνονται καθώς ενώνονται με ξένα και γήινα συστατικά. 

Το ποίημα μπορεί να χωριστεί σε δύο ενότητες. Η πρώτη, στίχος 1 ως 49α, 

περιέχει απλές γνώμες και έχει χαρακτήρα προστακτικό. Η δεύτερη, στίχος 49β ως 

71, περιέχει υποσχέσεις και υποδεικνύει τους έσχατους σκοπούς. Επομένως, αν 

κάποιος εφαρμόσει αυτά που του υποδεικνύονται στο πρώτο μέρος, τότε θα έχει τα 

πλεονεκτήματα που περιγράφονται στο δεύτερο.   

Το βασικό θέμα των Χρυσών Επών, είναι η βαθιά γνώση. Στην πρώτη 

ενότητα τίθεται σε επίπεδο ηθικό, ενώ στη δεύτερη σε επίπεδο μεταφυσικό. Όταν 



κάποιος κατορθώσει να αποκτήσει τη βαθιά γνώση, η ηθική και η μεταφυσική 

ενώνονται και γίνονται ένα. Αυτός είναι ο καρπός της φιλοσοφίας. Κατά τη φάση 

αυτή, σύμφωνα με τους δύο τελευταίους στίχους των Χρυσών Επών, ο άνθρωπος, 

αφού εγκαταλείψει το σώμα του, μετέρχεται στον ελεύθερο αιθέρα, γίνεται αθάνατος, 

Θεός άμβροτος και δεν είναι πια θνητός.  

 
 
 

Τους αθανάτους πρώτα θεούς να τιμάς, καθώς το διατάζει ο νόμος και τον όρκο 

να σέβεσαι. Έπειτα να τιμάς τους δοξασμένους ήρωες και του Άδη τις θεότητες, 

ακολουθώντας τα νόμιμα και τους γονείς και τους πλησιέστερους συγγενείς. Από τους 

άλλους ανθρώπους, φίλο σου να κάνεις εκείνον που κατά την αρετή είναι άριστος. 

Λόγια γλυκά να μεταχειρίζεσαι και να κάνεις έργα ωφέλιμα. Να μην εχθρεύεσαι τον 

φίλο σου για ένα μικρό σφάλμα του. Προσπάθησε όσο μπορείς, γιατί η δύναμη 

βρίσκεται πάντοτε κοντά στην προσπάθεια. 

 

Αυτά, μεν, έτσι να τα μάθεις. Συνήθιζε δε να κυριαρχείς επάνω στα ακόλουθα. 

Στην κοιλιά και στον ύπνο, στη λαγνεία και στο θυμό. Ποτέ να μη κάνεις κάτι αισχρό, 

ούτε μαζί με άλλους, ούτε μόνος σου. Από όλους πιο πολύ, τον εαυτό σου να ντρέπεσαι. 

 

Τη δικαιοσύνη να ασκείς με έργα και με λόγια και συνήθιζε, σε καμιά 

περίσταση, να μη φέρεσαι ασυλλόγιστα. Να γνωρίζεις ότι είναι πεπρωμένο όλοι οι 

άνθρωποι να πεθάνουν, τα χρήματα δε άλλοτε της μοίρας αρέσει να τα αποκτάς, άλλοτε 

να τα χάνεις. Από τα κακά που συμβαίνουν στους ανθρώπους, προερχόμενα από τους 

θεούς, όσα στη μοίρα σου πέφτουν, να τα υποφέρεις χωρίς να αγανακτείς. Και όσα 



μπορείς, να τα θεραπεύεις. Και να σκέπτεσαι: η μοίρα δε δίνει βέβαια το μεγαλύτερο 

μέρος από αυτά στους αγαθούς. 

 

Πολλοί ανάμεσα στους ανθρώπους προφέρονται λόγοι, άλλοι καλοί και άλλοι 

κακοί. Ούτε να τους δέχεσαι με θαυμασμό, ούτε να τους απορρίπτεις. Αν λέγεται κάτι 

σφαλερό, εσύ να το ακούς με πραότητα. Τούτο σου λέγω και να το εφαρμόζεις σε κάθε 

περίσταση: κανείς ποτέ να μη σε παρασύρει, ούτε με λόγια, ούτε με έργα, κάτι να 

πράξεις ή κάτι να πεις, που δεν είναι το άριστο. 

 

Να σκέπτεσαι πριν κάνεις κάτι, για να μην ενεργήσεις ανόητα. Είναι δυστυχής 

εκείνος που ενεργεί και λέγει ανόητα. Αλλά να κάνεις εκείνα, που δε θα σου φέρουν 

αργότερα λύπη. Να μη κάνεις τίποτε από εκείνα που αγνοείς, αλλά να διδάσκεσαι όσα 

έχεις καθήκον να γνωρίζεις. Και έτσι θα ζήσεις βίο ευτυχισμένο. 

 

Δεν πρέπει να παραμελείς την υγεία του σώματος. Αλλά να πίνεις και να τρως 

και να γυμνάζεσαι, με μέτρο. Ως μέτρο δε λέω εκείνο, για το οποίο δεν θα μετανιώσεις. 

Συνήθιζε σε δίαιτα καθαρή και λιτή και πρόσεξε να αποφεύγεις εκείνα που προκαλούν 

φθόνο. Μη σπαταλάς άσκοπα, όπως κάνουν όσοι δεν ξέρουν τα καλά, ούτε να 

στερείσαι, γιατί, το άριστο είναι το μέτρο σε όλα. Να κάνεις εκείνα που δε θα σε 

βλάψουν και σκέψου καλά πριν ενεργήσεις. 

 

Να μη δέχεσαι στα μαλακά σου βλέφαρα το γλυκό ύπνο, πριν εξετάσεις τρεις 

φορές κάθε σου έργο της ημέρας: ''Τι έκανα που δεν έπρεπε; Τι έκανα που έπρεπε; Τι 

έπρεπε να κάνω που δεν το έκανα;'' Αφού αρχίσεις από το πρώτο, να εξετάζεις όλα 

κατά σειρά. Έπειτα, για όσα μεν κακά έπραξες, να επιπλήττεις τον εαυτό σου και για τις 



καλές σου πράξεις να χαίρεσαι. Εργάσου γι αυτά. Μελέτησέ τα να τα μάθεις. Πρέπει να 

τα αγαπήσεις. Αυτά θα σε φέρουν στα ίχνη της θείας αρετής. Ναι, μα το όνομα εκείνου 

που παρέδωσε στη ψυχή μας την ''ιεράν τετρακτύν'', που είναι η πηγή της αιώνιας 

φύσης. 

 

Άρχιζε, λοιπόν, το έργο σου, αφού για την επιτυχία του προσευχηθείς στους 

θεούς. Όταν γίνεις κάτοχος όλων αυτών, τότε θα γνωρίσεις και των αθάνατων θεών 

και των θνητών ανθρώπων τη σύσταση. Μέχρι πού παρέρχονται έκαστα και μέχρι πού 

διατηρούνται. Θα γνωρίσεις επίσης, αν αυτό είναι δίκαιο, ότι η φύση είναι όμοια για 

όλους, ώστε ούτε τα ανέλπιστα να ελπίζεις, ούτε τίποτε να σου ξεφύγει. Και θα μάθεις 

ότι οι άνθρωποι παρασκευάζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους τη δυστυχία τους, οι 

ταλαίπωροι, που ενώ τα αγαθά είναι κοντά τους, ούτε τα βλέπουν, ούτε τα ακούνε και 

λίγοι γνωρίζουν να απαλλάσσονται από τα κακά. Τέτοια μοίρα ταράσσει τις φρένες 

τους. Μοιάζουν με κυλίνδρους, που κυλιούνται άλλοτε εδώ, άλλοτε εκεί, φορτωμένοι με 

κακά ατελεύτητα, γιατί τους συνοδεύει η προσκολλημένη σε αυτούς ολέθρια Έρις και 

τους καταθλίβει, χωρίς να το εννοούν. Δεν πρέπει να την προκαλούν, αλλά να την 

αποφεύγουν υποχωρώντας. 

 

Πατέρα Δία, θα μπορούσες ν' απαλλάξεις από πολλά δεινά όλους τους 

ανθρώπους, αν έδειχνες σε αυτούς πώς να μεταχειριστούν την ψυχή τους. 

 

Αλλά να είσαι θαρραλέος, επειδή θείον είναι το γένος των θνητών, στους 

οποίους η ιερή φύση αποκαλύπτει και δείχνει τα καθέκαστα. Αν μάθεις τα μυστικά της, 

θα νιώσεις τις εντολές μου. Και γιατρεύοντας την ψυχή σου, θα τη σώσεις από τους 

πόνους. 



 

Αλλά να απέχεις από τις τροφές, για τις οποίες μιλήσαμε, κρίνοντας και 

εκτελώντας όσα συντελούν στην κάθαρση και στη λύτρωση της ψυχής, έχοντας για 

άριστο οδηγό τη θεία έμπνευση που έρχεται από ψηλά. Και όταν εγκαταλείψεις το σώμα 

σου και έλθεις στον ελεύθερο αιθέρα, τότε πια θα είσαι αθάνατος, θεός άφθαρτος και 

όχι πλέον θνητός. 
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