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From  Wikipedia,  A  section  of  Metempsychosis (1923)  by
Yokoyama  Taikan;  a  drop  of  water  from  the  vapours  in  the  sky
transforms into a mountain stream, which flows into a great river and on
into the sea, whence rises a dragon (pictured) that turns back to vapour;
National Museum of Modern Art, Tokyo (Important Cultural Property)
Metempsychosis (Greek:  μετεμψύχωσις)  is  a  philosophical  term
referring to  the transmigration  of  the  soul,  especially  its  reincarnation
after death. Generally, the term is derived from the context of  ancient
Greek philosophy, and has been recontextualised by modern philosophers

https://en.wikipedia.org/wiki/Yokoyama_Taikan
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation
https://en.wikipedia.org/wiki/Soul
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Important_Cultural_Property_(Japan)
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Modern_Art,_Tokyo
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such as  Arthur  Schopenhauer[2] and  Kurt  Gödel;[3] otherwise,  the term
"transmigration" is more appropriate. The word plays a prominent role in
James Joyce's  Ulysses and is also associated with  Nietzsche.[4] Another
term sometimes used synonymously is palingenesis. 

«Περί ψυχής» στην Αρχαία Ελλάδα. Α λ τ ά ν η, Π. Φ., ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2005

Ο αρχαίος όρος μετεμψύχωσις ήτο γενικός όρος μεταβάσεως της ψυχής 
είτε εις σώμα ανθρώπου, είτε εις σώμα ζώου. Η μετάβασις της ψυχής εις 
σώμα ανθρώπου ορίζεται σήμερον ως μετενσάρκωσις, ενώ εις σώμα 
ζώου ως μετεμψύχωσις. 

Υπάρχει ανάγκη όπως δοθή μία γενικωτέρα απάντησις επί του θέματος, 
διότι είναι πολλοί οι τηλεθεαταί, αναγνώσται και ακροαταί, οι οποίοι 
ζητούν να μάθουν εάν το θέμα της μετεμψυχώσεως υπεισέρχετο εις την 
αρχαίαν λατρείαν. 

Το θέμα όχι μόνον της μετεμψυχώσεως, αλλά κυρίως της 
μετενσαρκώσεως, είναι θεμελιώδης όρος της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας και Θεολογίας και άνευ αυτής δεν εδραιώνεται το ενιαίον 
της αλύσου της Ελληνικής Γραμμής. 

Η μετενσάρκωσις και η μετεμψύχωσις αρχήν έχουν εις τον Ορφισμόν. Η 
θεολογική αύτη θέσις ενεφανίσθη εις αρχαιοτάτους χρόνους. Η σχετική 
μελέτη του αστρονόμου Κων. Χασάπη, σχετικώς με την αρχαιότητα και 
την χρονολόγησιν των Ορφικών κειμένων, ευρίσκεται εις τα "ΟΡΦΙΚΑ", 
Ιωάννου Δ. Πασσά, κεφ. Θ'. Η ηλικία των Ορφικών Ύμνων, σελ. 101 - 
110, εκδ. ΗΛΙΟΣ. 

Εις τα Orphicorum Fragmenta (229) του Otto Kern αναφέρεται η 
ακόλουθος ευχή μεταξύ των μεμυημένων ακολούθων του Ορφέως: 

"... κύκλου τ' αν λήξαι και αναπνεύσαι κακότητος". 

(.... ν' απαλλαγούν από του κύκλου των γεννήσεων και να αναπνεύσουν 
ελεύθεροι πάσης κακότητος). 

Ο κύκλος, εις τον οποίον αναφέρεται το απόσπασμα, είναι ο κύκλος των 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ulysses_(novel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Metempsychosis#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Metempsychosis#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Metempsychosis#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Palingenesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
https://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation#Conceptual_definitions
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer
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επανενσαρκώσεων, του οποίου την λήξιν εύχεται ο εις μεμυημένος εις 
τον έτερον. 

Αι Ορφικαί Πινακίδες των Ελευθερνών της Κρήτης, της Κατω Ιταλίας, 
και αι συνεχώς ανακαλυπτόμεναι νέαι εις διάφορα μέρη της Ελλάδος, 
είναι αποκαλυπτικαί, ως προς την παλινδρομικήν κίνησιν της αθανάτου 
ψυχής, μεταξύ ζωής και θανάτου δια του "τάφου"/σήματος/σώματος 
(Πλάτωνος "Κρατύλος" 400c). 

Αι κρήναι της Λήθης και της Μνημοσύνης τροφοδοτούν τας ψυχάς με το 
απαραίτητον ύδωρ, συμβολικήν επιθυμίαν ενσαρκώσεως και 
απαραίτητον συστατικόν στοιχείον ψυχής και σώματος κατά τον γήινον 
βίον. 

Ο Όμηρος και ο Ησίοδος δεν προσεγγίζουν το θέμα. 

Εν συνεχεία οι προσωκρατικοί, δηλαδή ο Ηράκλειτος (απ. 12, 21, 26, 
49a, 62, 76, 77), έχει σκοτεινάς αναφοράς εις την μετενσάρκωσιν, 
συσχετιζομένην πάντοτε μετά των μεταστοιχειώσεων και του στοιχείου 
του ύδατος. Ο δε Εμπεδοκλής αναφέρεται εις την μετενσάρκωσιν και την
μετεμψύχωσιν (απ. 117, 120, 136 - 137) με ύφος εντονώτατον και 
προστακτικόν. Ως προς δε τον Πυθαγόραν, ο νεοπλατωνικός Ιάμβλιχος 
(Πυθαγορικός Βίος, "περί μετενσαρκώσεως" 63 και 67 και "περί 
μετεμψυχώσεως" 85) και ο Πορφύριος (Η ζωή του Πυθαγόρου 19, 30, 
45) δίδουν πληροφορίας, τόσον περί μετενσαρκώσεως, όσον και περί 
μετεμψυχώσεως. 

Αι περιγραφαί αμφοτέρων, Ιαμβλίχου και Πορφυρίου, είναι μία φυσική 
και αυτονόητος κοινή αποδοχή των θεολογικών εν λόγω πεποιθήσεων με 
παράδειγμα τον ίδιον τον Πυθαγόρα. Ο Απολλώνιος αυτός νους 
ενεθυμείτο και κατωνόμαζε τας προηγουμένας του ενσαρκώσεις. 
Διέκρινε δε και εις τούς άλλους τούς προτέρους των βίους. 

Εις τον Διογένην τον Λαέρτιον, ("Βίοι Φιλοσόφων" 4 - 5), διαβάζομεν 
ότι ο Πυθαγόρας ενεθυμείτο τούς εξής προγενεστέρους βίους του: ως 
Αιθαλίδης, ως Εύφορβος, ως Ερμότιμος και ως Πύρρος. 

Η Ορφικοπυθαγόρειος θεωρία των μετενσαρκώσεων και μετεμψυχώσεων
εκ του σύνεγγυς ακολουθείται υπό του Πλάτωνος. Αι απόψεις του 
Πλάτωνος, αι οποίαι εκφράζονται δια στόματος Σωκράτους, είναι 
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συντριπτικαί. 

Ως γνωστόν, ο Σωκράτης ουδέν γραπτόν κείμενον άφησεν, συνεπώς 
γνωρίζομεν την διδασκαλίαν του μέσω του Πλάτωνος. 

Ο χώρος δεν επιτρέπει μία πλήρη απαρίθμησιν των σχετικών κειμένων 
του Πλάτωνος. Οι αναγνώσται θα ανεύρουν ολίγας μόνον εκ των 
αναγκαίων φιλοσοφικών αναλύσεων επί του θέματος εις τα κάτωθι 
ένδεκα κείμενα του Πλάτωνος: 

Μετενσάρκωσις. Μένων, 81C: "Άτε ουν η ψυχή αθάνατός τε ούσα και
πολλάκις γεγονυία, και εωρακυία και τα ενθάδε και τα εν Άδου και 
πάντα χρήματα, ουκ έστιν ο τι ου μεμάθηκεν.... το γαρ ζητείν άρα και
το μανθάνειν ανάμνησις όλον εστίν". 

Οι λόγοι είναι του Σωκράτους προς τον φίλον του Μένωνα. 
Εξυπακούεται ότι η ανάμνησις είναι η ενθύμησις των προτέρων βίων της 
ψυχής. Ο νεαρός δούλος του Μένωνος ενεθυμήθη, δια της μαιευτικής του
Σωκράτους, την λύσιν του Δηλίου γεωμετρικού προβλήματος του ναού 
του Απόλλωνος, αν και ήτο τελείως απαίδευτος. 

Φαίδων 70D: "ουδαμόθεν άλλοθεν γίγνονται οι ζώντες η εκ των 
τεθνεώτων". 

Φαίδων 72: "Ομολογείν άρα ημίν και ταύτη τούς ζώντας εκ των 
τεθνεώτων γεγονέναι ουδέν ήττον η τούς τεθνεώτας εκ των ζώντων" 
(Συμφωνούμεν λοιπόν, ότι και κατά τούτον τον τρόπον, ότι οι ζώντες εκ 
των τεθνεώτων έχουν προέλθει, όπως οι τεθνεώτες εκ των ζώντων). 

Φαίδων 72Ε - 76Ε: Η πλήρης θεωρία της αναμνήσεως βασίζεται επί των 
επανενσαρκώσεων. 

Φαίδων 77Β: Δια των επιχειρημάτων σχετικώς με την αθανασίαν της 
ψυχής και της θεωρίας της μετεμψυχώσεως του Σωκράτους, Κέβης και 
Σιμμίας "ομολογούν" ότι έχουν επαρκώς πεισθή περί τούτων. 

Φαίδων 84: Εις την πρότασιν αυτήν (84) ο Πλάτων, δια στόματος 
πάντοτε Σωκράτους, ομιλεί περί "του ανηνύτου έργου της 
Πηνελόπης", παρομοιάζων την ύφανσιν και την διάλυσιν του 
υφάσματος με το σάβανον του Λαέρτου, το οποίον επί τρία έτη αύτη το 
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εξύφαινε την ημέραν και την νύκτα το διέλυε (εξήλωνε). 

Ομοία με το ανήνυτον έργον της Πηνελόπης η ψυχή επανέρχεται εις το 
σκότος των παθών του σώματος και απέρχεται δια του θανάτου του. 

Φαίδων 91D - 93: Ο Σωκράτης αναπτύσσει την σχέσιν της προϋπάρξεως 
των ιδεών μετά της αθανάτου ψυχής. 

Πολιτεία 498D: Εις την σημαντικήν αυτήν περικοπήν ο Σωκράτης 
αναφέρεται εις μελλοντικήν συνάντησιν των παρευρισκομένων, οι οποίοι
τώρα μεν δεν εννοούν την διδασκαλίαν του, όμως υπάρχει το 
ενδεχόμενον όπως την κατανοήσουν εις μελλοντικήν των ενσάρκωσιν. Ο 
μεταγενέστερος αυτός χρόνος των εκ νέου ενσαρκωθεισών επί της γης 
ψυχών δεν είναι τίποτα συγκρινόμενος με την αιωνιότητα, λέγει ο 
Σωκράτης εις τον ακροατήν του, ο οποίος θεωρεί μακρυνόν τον χρόνον 
της επομένης ενσαρκώσεως. 

Φαίδρος 248D - 249C: Αναλόγως της ποιότητος της ψυχής και της 
συνακολούθου πορείας της η εμφύτευσίς της γίνεται εις αντίστοιχον 
σώμα. Ο Πλάτων απαριθμεί δια του Σωκράτους οκτώ τάξεις. Υπάρχει 
συσχετισμός μεταξύ του ανωτέρω κειμένου και του αποσπάσματος 140 
του Εμπεδοκλέους. 

Μετεμψύχωσις. Φαίδων 82: Σωκράτης: "Εκείνοι δε οι οποίοι είχαν 
προτιμήσει αδικίας ή βιαιότητας και αρπαγάς, εύλογον είναι να 
μεταμορφώνωνται εις τα γένη των λύκων, των ιεράκων, των 
περδικογεράκων....". Υπάρχει συσχετισμός του κειμένου του Πλάτωνος 
μετά του αποσπάσματος 127 του Εμπεδοκλέους. 

Πολιτεία 620: ο Μύθος του Ηρός είναι η μυθοπλασία της 
μετενσαρκώσεως και της μετεμψυχώσεως. Η Πολιτεία, το κορυφαίον 
αυτό "περί δικαιοσύνης" έργον του Πλάτωνος, έχει ως κατάληξιν την 
θεωρίαν των πολλαπλών ενσάρκων βίων, μέσω ενός μύθου. 

Στόχος του φιλοσόφου είναι να μείνη ανεξίτηλος η ανάμνησις των 
πολλαπλών βίων εις την ψυχήν του αναγνώστου της Πολιτείας. Ο 
Πλάτων φέρει την ηρεμίαν εις την ψυχήν, εις την οποίαν δίδεται η 
ευκαιρία δια της αυτοβελτιώσεως να επιστρέψη εις τον κύκλον του 
"ταυτού", εκ του οποίου προήλθεν. 
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Τίμαιος 41D - 42D: Ο κύκλος του "ταυτού" ορίζει την προέλευσίν μας εκ
των άστρων και ο κύκλος του "Θατέρου" την άφιξίν μας εις τας 
ενσαρκώσεις. Μετά την εξελικτικήν πορείαν της ψυχής δια των 
επανενσαρκώσεων και μετεμψυχώσεων, επέρχεται η ανελικτική μας 
επιστροφή εις τούς αστέρας. Προ της επιστροφής όμως αι 
επανενσαρκώσεις/μετεμψυχώσεις εμφανίζονται και εις τον Τίμαιον (42Β 
- D). 

Την θεωρίαν της δημιουργίας του κόσμου αναπτύσσει ο Τίμαιος, 
πυθαγόρειος φιλόσοφος. Ο Πλάτων δεν θέτει την θεωρίαν της καθολικής 
δημιουργίας εις το στόμα του Σωκράτους, αλλά ανάγει αυτήν εις τον 
Πυθαγορισμόν, συνδέων τας πεποιθήσεις του Σωκράτους και του ιδίου 
μετά των Πυθαγορείων. Η άλυσος είναι αρραγής. 

Εν συνεχεία νεοπυθαγόρειοι και νεοπλατωνικοί ασπάζονται το θέμα της 
μετενσαρκώσεως με κατάληξιν τον Πρόκλον, ο οποίος (εν Τιμαίω ΙΙΙ 
297) επιδίδεται εις την ανάγκην της λυτρώσεως της ψυχής, βασικόν 
αίτημα πάσης μυήσεως. Ο Πρόκλος εις τον Ύμνον των Μουσών 
αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

Προΰπαρξις δε και κορύφωσις όλων των ανωτέρω κειμένων ήσαν τα 
Ελευσίνια Μυστήρια και όχι μόνον. Αν και ελάχιστα γνωρίζομεν επί της 
ουσίας των δρωμένων των Μυστηρίων, εν τούτοις είναι βέβαιον ότι άνευ 
της θεωρίας της μετενσαρκώσεως δεν θα υπήρχαν τα Άρχαία Ελληνικά 
Μυστήρια. 

Τα ανωτέρω αποσπάσματα εκ της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 
αποτελούν ελάχιστον δείγμα του όλου οικοδομήματος της Δικαιοσύνης, 
του θεμελιωμένου επί της θεωρίας των μετενσαρκώσεων. 

Οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι εάν ερευνήσουν το επίμαχον θέμα θα 
ανεύρουν εις τα αρχαία κείμενα πολλαπλασίας πλήρεις σχετικάς 
επεξηγήσεις. Άλλωστε το θέμα είναι μεγάλου ένδιαφέροντος, ως 
προκύπτει εκ των πολλών και αγωνιωδών ερωτήσεων, αι οποίαι φθάνουν 
εις εμέ. ΑλτάνηΔεκέμβριος 2005
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Αρχαιογνωσία  και  Αρχαιογλωσσία  στη  Μέση  Εκπαίδευση.
Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι. των Β. Κάλφα και Γ. Ζωγραφίδη.
Κέντρο  Εκπαιδευτικής  Έρευνας  &  Ινστιτούτο  Νεοελληνικών
Σπουδών  2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,

3.4. Το δόγμα της μετεμψύχωσης

Ο Πυθαγόρας- Σάμος,  580  π.Χ.  -  Μεταπόντιο,  496  π.Χ.)- υπήρξε θρησκευτικός
ηγέτης  και  εισηγητής  ενός  νέου  τρόπου  ζωής.  Το  συμπέρασμα  αυτό
εξάγεται με βεβαιότητα από τις διαθέσιμες μαρτυρίες. Αγνοούμε ωστόσο
το ακριβές περιεχόμενο της θεωρητικής του διδασκαλίας. Αν κρίνουμε
από  τους  μεταγενέστερους  Πυθαγορείους,  της  κλασικής  και  της
ελληνιστικής  εποχής,  δύο  είναι  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της
πυθαγόρειας σχολής. Η πεποίθηση ότι οι αριθμοί είναι αρχές των όντων.
Και το δόγμα της  μετεμψύχωσης -  η πίστη δηλαδή ότι  η ψυχή είναι
αθάνατη και ότι μπορεί να μεταβαίνει μετά τον θάνατο του σώματος σε
άλλα ζωικά είδη. Οι δύο αυτές αντιλήψεις συνυπήρχαν στην πυθαγόρεια
παράδοση, δεν θα πρέπει όμως να είχαν πάντοτε την ίδια βαρύτητα, όπως
δείχνει  η  διαίρεση  των  Πυθαγορείων  της  κλασικής  εποχής  σε
«μαθηματικούς»  και  σε  «ακουσματικούς».  Στους  «μαθηματικούς»
πρωτεύον ήταν το ενδιαφέρον για τη γεωμετρία, την αστρονομία και τη
θεωρία της  μουσικής,  ενώ «ακουσματικοί»χαρακτηρίζονταν  όσοι  ήταν
προσανατολισμένοι προς τον θρησκευτικό και μυστικιστικό πυρήνα του
πυθαγορισμού. Ποια όμως ήταν η συμβολή του ίδιου του Πυθαγόρα στη
διαμόρφωση αυτών των ιδεών;

«Λένε ότι όταν κάποτε είδε να βασανίζουν ένα σκυλάκι, το συμπόνεσε
και είπε: "Σταμάτα, μην το χτυπάς, γιατί είναι η ψυχή κάποιου φίλου· την
αναγνώρισα όταν άκουσα τη φωνή του."» Η ειρωνεία είναι έκδηλη στους
στίχους  αυτούς  του  Ξενοφάνη,  όπου  για  πρώτη  φορά  στην  αρχαία
γραμματεία μνημονεύεται ο Πυθαγόρας. Για να γίνει όμως αντιληπτή η
ειρωνεία στο κοινό του Ξενοφάνη, θα πρέπει να ήταν ήδη γνωστό ότι ο
Πυθαγόρας πίστευε στη μετεμψύχωση. Η πεποίθηση ότι  ο Πυθαγόρας
κήρυσσε το δόγμα της μετεμψύχωσης, και μάλιστα ότι ήταν ο εισηγητής
του στον ελληνικό χώρο, είναι κοινός τόπος στους αρχαίους συγγραφείς.
Ο Ηρόδοτος (Ιστορίαι 2.123) θεωρεί ότι αυτή η δοξασία έχει αιγυπτιακή
καταγωγή, αφού, κατά τα λεγόμενά του, οι Αιγύπτιοι είναι οι πρώτοι που
υποστήριξαν  ότι  η  ψυχή  του  ανθρώπου  είναι  αθάνατη  και  ότι
συμπληρώνει  έναν κύκλο διαδοχικών μετενσαρκώσεων σε άλλα ζωικά
είδη, που διαρκεί 3.000 χρόνια, πριν επιστρέψει σε ένα νέο ανθρώπινο

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
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σώμα. Ο Πυθαγόρας,  που είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τους ανατολικούς
πολιτισμούς, έφερε αυτή τη δοξασία στην Ελλάδα. Γύρω από τη μέριμνα
για τη μεταθανάτια μοίρα της ανθρώπινης ψυχής οργανώθηκαν από τα
τέλη του 6ου αιώνα ποικίλα θρησκευτικά κινήματα, σημαντικότερο από
τα οποία αναδείχθηκε το κίνημα των Πυθαγορείων.

Η ιδέα της  μετεμψύχωσης είναι  όντως  νέα στην Ελλάδα,  και  το  πιο
λογικό είναι να υποθέσουμε ότι δεν την επινόησε ο Πυθαγόρας αλλά ότι
την εισήγαγε από κάπου αλλού. Για τους αρχαίους Έλληνες η πηγή όλων
των σεβαστών πνευματικών δανείων ήταν η Αίγυπτος. Στην αιγυπτιακή
ωστόσο θρησκεία δεν πιστοποιείται το δόγμα της μετεμψύχωσης. Κατά
μία εκδοχή η δοξασία αυτή έφτασε στην Ελλάδα από τη Σκυθία διαμέσου
των ελληνικών αποικιών του Εύξεινου Πόντου. Ο Πυθαγόρας, κατά την
εκδοχή  αυτή,  είναι  κάτι  αντίστοιχο  με  τους  «Σαμάνες»  της
βορειοανατολικής  Ευρώπης.  Οι  Σαμάνες  είναι  σεβάσμιες  μορφές
ανθρώπων  οι  οποίοι,  μετά  από  σκληρή  εξάσκηση  και  νηστεία,  έχουν
αποκτήσει θεϊκές δυνάμεις και είναι σε θέση ακόμη και στη διάρκεια της
ζωής τους να αποδεσμεύσουν τον θεϊκό εαυτό τους από το σώμα τους.
Κατά  μία  άλλη  εκδοχή,  οι  Έλληνες  γνώρισαν  το  δόγμα  της
μετεμψύχωσης από τους Ινδούς, με τους οποίους βρίσκονταν σε έμμεση
επαφή από τους εμπορικούς δρόμους της Περσίας. Όπως και να έχουν τα
πράγματα, το σημαντικό για μας δεν είναι η καταγωγή της πίστης στη
μετεμψύχωση αλλά το γεγονός ότι ο Πυθαγόρας κατάφερε με επίκεντρο
την  πίστη  αυτή  να  δημιουργήσει  ένα  νέο  πνευματικό  κίνημα  στην
Ελλάδα.

Όποιος πιστεύει στη μετεμψύχωση θεωρεί ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά
τον  θάνατο  του  σώματος.  Βεβαίως  η  πίστη  σε  κάποια  μορφή
μεταθανάτιας  ζωής  αποτελεί  κοινό  κτήμα  των  ανθρώπων  από  πολύ
παλιά, όπως μαρτυρούν τα ταφικά έθιμα πολλών γνωστών πολιτισμών.
Στα ομηρικά έπη μάλιστα έχουμε περιγραφές του Άδη, όπου οι ψυχές
των  νεκρών  παρουσιάζονται  ως  σκιές  ή  φαντάσματα  που  έχουν
αποδεσμευθεί  από  το  σώμα τους.  Το  δόγμα της  μετεμψύχωσης
προϋποθέτει ακόμη τη μεταθανάτια τιμωρία ή ανταμοιβή: ο κύκλος των
διαδοχικών  μετενσαρκώσεων  δεν  μπορεί  να  είναι  τυχαίος,  αλλά  θα
πρέπει να εξαρτάται από τον τρόπο που έζησε κανείς τη ζωή του. Και η
δοξασία  αυτή θα πρέπει  να προϋπήρχε στον ελληνικό χώρο,  αφού τα
Ελευσίνια μυστήρια προετοίμαζαν τους πιστούς για μια καλύτερη ζωή
στον Άδη ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. Απέκτησε όμως πολύ μεγαλύτερη
διάδοση  κατά  τον  5ο  αιώνα,  και  είναι  λογικό  να  υποθέσουμε  ότι  το
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πυθαγόρειο ρεύμα έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό. Ο πιστός ωστόσο που
συμμετέχει  στα  Ελευσίνια  μυστήρια  ή  σε  παρόμοιες  τελετές  εκτελεί
απλώς ένα θρησκευτικό καθήκον, χωρίς να εξαρτά τη σωτηρία του από
μια  ριζική  αλλαγή  της  ζωής  του.  Για  τον  Πυθαγόρειο  αντιθέτως  η
προσχώρηση σε έναν νέο ασκητικό τρόπο ζωής είναι ο μοναδικός δρόμος
για να ξεκινήσει ευνοϊκά ο κύκλος των μετενσαρκώσεων της ψυχής του.
Με την πρακτική του επιδιώκει την καταπόνηση του σώματος και τον
εξαγνισμό της ψυχής του. Επομένως, η ανθρώπινη ψυχή θεωρείται κάτι
το εντελώς διαφορετικό από το σώμα, είναι μια οντότητα αθάνατη και
αυθύπαρκτη που μπορεί να ζήσει και μέσα σε διαφορετικά σώματα. Εδώ
εντοπίζεται η θεωρητική επανάσταση του Πυθαγόρα.

Για τον άνθρωπο της αρχαϊκής εποχής η ψυχή και το σώμα αποτελούσαν
ενότητα. Ακόμη και όταν με τη λυρική ποίηση διευρύνθηκε το φάσμα
των ψυχικών διεργασιών και αναδείχθηκε η προσωπικότητα του ατόμου,
η ψυχή εξακολουθούσε να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία με το σώμα.
Η διδασκαλία όμως του Πυθαγόρα διέρρηξε αυτή την ενότητα. Η ψυχή
αυτονομείται, και η καλλιέργειά της γίνεται το πρωταρχικό καθήκον στις
κοινότητες  των  Πυθαγορείων.  Με  τη  σιωπή,  τη  νηστεία,  το  αυστηρό
τελετουργικό,  την  ομαδική  ζωή,  τη  μίμηση  του  «θείου  ανδρός»,  με
πρακτικές δηλαδή κατά βάση θρησκευτικές, οι μαθητές του Πυθαγόρα
προσδοκούσαν τη σωτηρία της ψυχής τους.

Και  η  πυθαγόρεια  φιλοσοφία;  Αν  η  διδασκαλία  του  Πυθαγόρα
περιορίζεται  στην  προετοιμασία  της  ψυχής για  τις  μεταθανάτιες
μετενσαρκώσεις  της,  γιατί θεωρούμε τον Πυθαγόρα φιλόσοφο και  δεν
τον  αντιμετωπίζουμε  απλώς  ως  θρησκευτικό  μεταρρυθμιστή;  Για  να
απαντήσουμε  στο  ερώτημα  αυτό  θα  πρέπει  να  εξετάσουμε  την
πυθαγόρεια αντίληψη για τους αριθμούς.

Η  σχέση  της  Αρχαίας  Ελλάδας  με  τη   μετεμψύχωση.  Τα
μεταφυσικά  μονοπάτια  της  διανόησης  των  προγόνων  μας.
29/05/2016 NEWSBEAST

Τα θεωρητικά ερωτήματα  για  το  επέκεινα της  ζωής και  τη  φύση του
θανάτου σχετίζονται συνήθως με τα δόγματα της Ανατολής.

Οι μακρινές σε μας θρησκείες ενός άλλου κόσμου διδάσκουν ότι η ζωή
του ανθρώπου δεν διαρκεί όσο η επίγεια παρουσία του, καθώς η ιδέα της
μετεμψύχωσης δονεί τις πίστεις των ασιατικών πολιτισμών.
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Την  ίδια  ώρα,  η  φιλοσοφική  σκέψη  των  αρχαίων  Ελλήνων  είναι
ταυτισμένη  με  τη  λογική  ανάλυση  και  την  απομάγευση  της  Φύσης,
θέτοντας  σε  πρώτο  πλάνο  τον  αισθητό  κόσμο  και  τα  παρατηρησιακά
δεδομένα της εμπειρίας μας. Ή έτσι τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε
εμείς σήμερα!

Γιατί στην ουσία οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ασχολήθηκαν με εξαιρετική
προσοχή  με  τη  διερεύνηση  της  θνητής  ψυχής αλλά  και  την  ίδια  τη
μετενσάρκωση, συζητώντας σοβαρά για την προΰπαρξη της συνείδησης
αλλά και την αιώνια ζωή της πέρα από το φθαρτό σώμα.

Φιλοσοφικές  παραδόσεις-ογκόλιθοι  της  σκέψης  έθεσαν  τη
μετεμψύχωση στο  επίκεντρο  των  αναζητήσεών  τους,  κάνοντας  τη
μεταφυσική αναπόσπαστο τμήμα της συλλογιστικής τους.

Ο Πυθαγόρας ισχυριζόταν  πως  μπορούσε  να  θυμηθεί  τις
προηγούμενες  ζωές  του  και  ο  Πλάτωνας παρουσίασε  λεπτομερείς
περιγραφές  μετεμψύχωσης στα κυριότερα έργα του, βάζοντας ακόμα
και τον Σωκράτη (στον «Φαίδρο») να λέει πως «Είμαι πεπεισμένος
πως υπάρχει αληθινά αυτό που λέμε ζεις ξανά και πως οι ζωντανοί
προέρχονται από τους νεκρούς»!

Ήταν  το  ανήσυχο  και  διψασμένο  για  γνώση  πνεύμα  τους  που  δεν
αρκούνταν στην ανακάλυψη των φυσικών νόμων και έψαχνε διαχρονικά
τις  απαντήσεις  στα  προαιώνια  και  πιεστικά  ερωτήματα  ή  μήπως  οι
μεταφυσικές αυτές  διερευνήσεις  ήταν  δάνεια  από  Ινδία  και  Αίγυπτο,
όπως ισχυρίζεται μια μερίδα ιστορικής σκέψης;

Οι αρχαίοι Έλληνες ενδιαφέρθηκαν πολύ να μάθουν τι συμβαίνει μετά
θάνατον, τι απογίνεται η ψυχή, αν επιζεί η γήινη προσωπικότητα και αν
είναι δυνατή φυσικά η  μετεμψύχωση σε άλλο σώμα. Οι διανοητές της
Ελλάδας εξετάζουν εξάλλου το ανθρώπινο σώμα πάντα σε σχέση με την
ψυχή που εδρεύει σε αυτό, μιας και στη σκέψη τους φυσικό σώμα χωρίς
ψυχή είναι κάτι αδιανόητο.

Πυθαγόρειοι και Πλατωνικοί είδαν άλλωστε τον άνθρωπο ως κάτι σαφώς
περισσότερο  από  την  αισθητή  εικόνα  του,  καθώς  πνεύμα  και
ενσαρκωμένη  προσωρινά  ψυχή ήταν  αυτά  που  έδιναν  την  ανθρώπινη
υπόσταση. Ο  Πλάτωνας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας όταν μας
λέει  στον  «Τίμαιο»  (42D)  πως  «τὸ  δὲ  μετὰ  τὸν  σπόρον  τοῖς  νέοις
παρέδωκεν θεοῖς σώματα πλάττειν θνητά, τό τ'  ἐπίλοιπον, ὅσον ἔτι ἦν
ψυχῆς ἀνθρωπίνης δέον».
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Αλλά και στον «Φαίδωνα» (111Α) ισχυρίζεται χωρίς περιστροφές πως
«άνθρωπος  εστί  ψυχή σώματι  χρωμένη».  Η  ψυχή  κείται  για  τους
αρχαίους στην ενδιάμεση θέση μεταξύ νοητού και αισθητού κόσμου και
είναι αυτή που έρχεται να εμψυχώσει τα σώματα, γεννώντας τον χώρο
και τον χρόνο.

Ας  κάνουμε  λοιπόν  ένα  σύντομο  ταξίδι  στον  μεταφυσικό  κόσμο  της
ελληνικής σκέψης για να δούμε τις ενασχολήσεις των μεγάλων προγόνων
μας με μια σειρά εννοιών που προσιδιάζουν κανονικά στις ανατολίτικες
πίστεις…

Η πυθαγόρεια  μετεμψύχωση

Ο Πυθαγόρας υπήρξε, πριν από όλα, θρησκευτικός ηγέτης και εισηγητής
ενός νέου τρόπου ζωής, θέτοντας ως ακρογωνιαίο λίθο της περιώνυμης
σχολής του δύο γνωρίσματα: την πεποίθηση ότι οι αριθμοί είναι οι αρχές
των όντων αλλά και το δόγμα της  μετεμψύχωσης!

Παρά  το  γεγονός  ότι  το  ακριβές  περιεχόμενο  της  θεωρητικής  του
διδασκαλίας το αγνοούμε,  ξέρουμε ωστόσο από τους μεταγενέστερους
Πυθαγορείους της κλασικής και ελληνιστικής εποχής ότι ο Πυθαγόρας
πίστευε ότι η ψυχή είναι αθάνατη και μπορεί να μεταβαίνει μετά θάνατον
σε άλλα ζωικά είδη. Οι Πυθαγόρειοι της κλασικής εποχής χωρίζονταν
άλλωστε σε δυο στρατόπεδα σκέψης από τη βαρύτητα που απέδιδαν σε
κάποιο  από  τα  δυο  αυτά  πυρηνικά  χαρακτηριστικά  της  φιλοσοφικής
παράδοσης:  στους  «μαθηματικούς»  το  πρωτεύον  ενδιαφέρον  ήταν  η
γεωμετρία,  η  αστρονομία  και  η  θεωρία  της  μουσικής,  ενώ  στους
«ακουσματικούς»  («ακροαματικούς»)  εντάσσονταν  όσοι  ήταν
προσανατολισμένοι προς τις θρησκευτικές και μυστικιστικές διδαχές του
πυθαγορισμού.

Οι μεταφυσικές αυτές ανησυχίες του Πυθαγόρα έκαναν τον Ξενοφάνη να
τον ειρωνευτεί, όταν μας διηγείται περιπαικτικά στους στίχους του πως:
«Λένε ότι όταν κάποτε είδε να βασανίζουν ένα σκυλάκι, το συμπόνεσε
και είπε: ‘‘Σταμάτα, μην το χτυπάς, γιατί είναι η ψυχή κάποιου φίλου·
την αναγνώρισα όταν άκουσα τη φωνή του’’»! Οι αρχαίοι γνώριζαν καλά
ότι  ο Πυθαγόρας πίστευε  ακράδαντα  στη  μετενσάρκωση  (για  να
λειτουργήσει το ειρωνικό ξενοφανικό σχήμα) και κήρυττε το δόγμα της
μετεμψύχωσης,  του  οποίου  φέρεται  μάλιστα  να  είναι  ο  βασικός
εισηγητής στον ελλαδικό χώρο, όπως μας λέει σωρεία αρχαίων ελλήνων
συγγραφέων.
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Ο  Ηρόδοτος («Ιστορίαι» 2.123)  θεωρεί  ότι  η  δοξασία  της
μετεμψύχωσης έχει αιγυπτιακή καταγωγή, αφού, κατά τα λεγόμενά του,
οι Αιγύπτιοι είναι οι πρώτοι που υποστήριξαν ότι η ψυχή του ανθρώπου
είναι  αθάνατη  και  ότι  συμπληρώνει  έναν  κύκλο  διαδοχικών
μετενσαρκώσεων  σε  άλλα ζωικά  είδη που  διαρκεί  3.000 χρόνια,  πριν
επιστρέψει σε ένα νέο ανθρώπινο σώμα.

«Οι Αιγύπτιοι μάλιστα είναι οι πρώτοι που είπαν τούτη την κουβέντα, ότι
η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη και ότι, καθώς το σώμα καταλύεται,
αυτή μπαίνει σε κάποιο άλλο ζώο που γεννιέται κάθε φορά· και αφού
τριγυρίσει  σε  όλα  τα  ζώα  της  ξηράς,  της  θάλασσας  και  του  αέρα,
ξαναμπαίνει στο σώμα ανθρώπου που γεννιέται, και η περιήγηση αυτή
συντελείται σε τρεις χιλιάδες χρόνια. Το δόγμα αυτό το χρησιμοποίησαν
μερικοί Έλληνες, άλλοι παλαιότερα, άλλοι κατοπινότερα, σαν να ήταν
δικό τους: ξέρω τα ονόματά τους αλλά δεν τα γράφω».

Ο Ηρόδοτος εννοεί προφανώς τον Πυθαγόρα (αλλά και τον Εμπεδοκλή),
ο οποίος διατηρούσε ιδιαίτερες σχέσεις με τους ανατολικούς πολιτισμούς
και  δη  την  Αίγυπτο,  φέρνοντας  την  ιδέα  της   μετεμψύχωσης στον
ελληνικό κόσμο. Γύρω από τη μέριμνα αυτή για τη μεταθανάτια μοίρα
της ανθρώπινης ψυχής οργανώθηκαν μάλιστα από τα τέλη του 6ου αιώνα
π.Χ.  ποικίλα  θρησκευτικά  κινήματα,  το  σημαντικότερο  από  τα  οποία
ήταν οι Πυθαγόρειοι.

Όπως μας λένε οι λόγιοι και οι μελετητές, η ιδέα της   μετεμψύχωσης
είναι όντως νέα στην Ελλάδα και το λογικότερο είναι να υποθέσουμε ότι
δεν την επινόησε ο Πυθαγόρας, αλλά την εισήγαγε από κάπου αλλού.
Και για τους αρχαίους Έλληνες η πηγή όλων των σεβαστών πνευματικών
δανείων ήταν η Αίγυπτος.

Είτε  από  τη  γειτονική  Αίγυπτο  λοιπόν  είτε,  κατά  μια  άλλη  γραμμή
σκέψης,  από τη  μακρινή  Ινδία  (με  την  οποία  είχαν  έμμεση  επαφή οι
Έλληνες μέσω  των  εμπορικών  δρόμων  της  Περσίας),  ο Πυθαγόρας
εισάγει  στην  ελληνική  σκέψη  την  πίστη  στη   μετεμψύχωση και  τη
μετατρέπει σε ιδρυτικό σημείο ενός νέου πνευματικού κινήματος στην
Ελλάδα!

Η πίστη  βέβαια  σε  κάποια  μορφή  μεταθανάτιας  ζωής  αποτελεί  κοινό
κτήμα των ανθρώπων από πολύ παλιά, όπως μαρτυρούν τα ταφικά έθιμα
πολλών  γνωστών  πολιτισμών.  Στα  ομηρικά  έπη  έχουμε  μάλιστα
περιγραφές του Άδη όπου οι ψυχές των νεκρών παρουσιάζονται ως σκιές
ή φαντάσματα που έχουν αποδεσμευτεί από το σώμα τους.
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Επιπλέον,  το  δόγμα της   μετεμψύχωσης προϋποθέτει  ακόμη  τη
μεταθανάτια τιμωρία ή την ανταμοιβή, καθώς ο κύκλος των διαδοχικών
μετενσαρκώσεων  δεν  μπορεί  να  είναι  τυχαίος,  αλλά  θα  πρέπει  να
εξαρτάται από τον τρόπο που έζησε κανείς τη ζωή του. Η δοξασία αυτή
φαίνεται  να  προϋπήρχε  στον  ελλαδικό  χώρο,  αφού  τα  Ελευσίνια
Μυστήρια προετοίμαζαν τους πιστούς για μια καλύτερη ζωή στον Άδη
ήδη από τον 7ο π.Χ. αιώνα. Μεγαλύτερη απήχηση απέκτησε όμως κατά
τον 5ο π.Χ. αιώνα και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το πυθαγόρειο
ρεύμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό.

Λέγεται  συχνά  ότι  ο Πυθαγόρας ήταν  περισσότερο  θρησκευτικός
μεταρρυθμιστής  παρά  φιλόσοφος  με  την  τρέχουσα  έννοια  του  όρου,
καθώς η διδασκαλία του φαίνεται να εξαντλείται στην προετοιμασία της
ψυχής για τις μεταθανάτιες μετενσαρκώσεις της. Είχε βέβαια τις απόψεις
του για τους αριθμούς που θα τον έστελναν στον πάνθεο των αρχαίων
διανοητών  (τα  σημαντικότερα  επιτεύγματα  στα  μαθηματικά  και  την
αστρονομία  προέρχονται  από  τον  κύκλο  των  Πυθαγορείων,  όπως  το
πυθαγόρειο  θεώρημα,  η  ανακάλυψη  των  ασύμμετρων  μεγεθών,  η
σφαιρικότητα  του  σύμπαντος,  η  κίνηση  της  Γης  και  η  θεωρία  της
μουσικής), ο μυστικισμός του μια φορά ζούσε και βασίλευε…

Η μεταφυσική πλατωνική ψυχή

Για τον κολοσσό της αρχαιοελληνικής σκέψης Πλάτωνα είναι πια κοινή
η  πεποίθηση  ότι  είναι  βαθύτατα  επηρεασμένος  από  την  πυθαγόρεια
κοσμοθεωρία. Υιοθετεί την αθανασία της ψυχής και τη  μετεμψύχωση,
ταυτίζει  τη  μέθοδο  της  φιλοσοφίας  με  τη  μέθοδο  των  μαθηματικών,
προβάλλει τη γεωμετρική δομή του σύμπαντος και ιδρύει τη δική του
σχολή,  την  περιβόητη  Πλατωνική  Ακαδημία,  στα  ίδια  πρότυπα  της
οργάνωσης των Πυθαγορείων.

Στον «Φαίδρο» του (245 C), ο μεγάλος διανοητής κάνει λόγο για την
αθανασία της  ψυχής,  λέγοντας  ότι  αυτή  φέρει  εξαρχής  φτερούγες,  οι
οποίες  όσο  διατηρούνται  δυνατές,  τη  συγκρατούν  στις  υπερουράνιες
περιοχές, ενώ όταν χάσει αυτή τη δύναμη, ενσαρκώνεται κατά πρώτον σε
ανθρώπινα σώματα, για να μπορέσει να επιτύχει εκ νέου την άνοδό της,
ενώ, αν δεν τα καταφέρει,  είναι δυνατόν να καταποντιστεί σε σώματα
ζώων: «Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον· τὸ δ’ ἄλλο
κινοῦν καὶ ὑπ’ ἄλλου κινούμενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως, παῦλαν ἔχει
ζωῆς. μόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει
κινούμενον,  ἀλλὰ  καὶ  τοῖς  ἄλλοις  ὅσα  κινεῖται  τοῦτο  πηγὴ  καὶ  ἀρχὴ
κινήσεως».
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Αυτή  είναι  άλλωστε  η  ειδοποιός  διαφορά  του  πλατωνισμού  από  τον
αριστοτελισμό:  ο  τελευταίος  ενώνει  την  ψυχή με  το  σώμα,  ενώ στον
πλατωνισμό η ψυχή ενεργεί εντός του σώματος ως ξεχωριστό από την
ίδια  ον  (Εννεάδες,  IV.  7.2,  8.5,  Τίμαιος,  34b-  36e).  «Οἷον  σκοτεινὸν
νέφος ἡλίου βολαὶ φωτίσασαι λάμπειν ποιοῦσι χρυσοειδῆ ὄψιν δίδουσαι,
οὕτω τοὶ καὶ ψυχὴ ἐλθοῦσα εἰς σῶμα οὐρανοῦ ἔδωκε μὲν ζωὴν ἔδωκε δὲ
ἀθανασίαν, ἢγειρε δὲ κείμενον», μας λέει στις «Εννεάδες» (V.I.2, 20-23).
Προτού εκδηλωθεί η ψυχή, ο ουρανός ήταν σώμα νεκρό, «ὃ στυγέουσιν
οἱ θεοί», όπως λέει εξάλλου και ο Όμηρος στην «Ιλιάδα» (ΧΧ,65). Αν ο
ουρανός είναι «ζῶον εὐδαῖμον», αυτό το οφείλει στην ψυχή (Εννεάδες,
V.1.2, 23-26).

Ακόμα και ο  Πίνδαρος, σε ένα ποίημα που επικαλείται τον πλατωνικό
διάλογο «Μένων»,  διηγείται  πως η Περσεφόνη στέλνει  τις  ψυχές που
δέχθηκε στο βασίλειο του Άδη για κάθαρση έπειτα από εννέα χρόνια
στον πάνω κόσμο. Αλλά και ο Εμπεδοκλής ασχολείται με τη θεωρία της
περιπλάνησης των ψυχών στα διασωθέντα αποσπάσματα του έργου του,
λέγοντας για παράδειγμα ότι αν μια ψυχή κηλιδωθεί από πράξη φόνου,
επιορκίας  ή  άλλου  εγκλήματος,  ντύνεται  τη  μορφή  του  θνητού,
περιφέρεται μακριά από τη χώρα των Μακάρων και παραδίνεται από το
ένα στοιχείο στο άλλο.

Οι  λεγόμενοι  «Ιεροί  Λόγοι» των ορφικών δοξασιών,  που διασώζονται
αποσπασματικά μέσα από το έργο του  Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του
Ηροδότου  αλλά  και  των  πλατωνικών  και  νεοπλατωνικών  (Πλωτίνος,
Πορφύριος, Δαμάσκιος κ.ά.), διδάσκουν ότι το σώμα είναι μια φυλακή
της  ψυχής.  Η  ψυχή φυλάσσεται  εκεί  μέσα  («σώζεται»,  από  όπου
προκύπτει  και  η  λέξη  «σώμα»)  μέχρι  να  εκτίσει  την  ποινή  της.  Οι
Ορφικοί ήθελαν να εξαγνίσουν τους ανθρώπους και  την πόλη από τα
κρίματά τους (όπως μας λέει ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» του αλλά και
τους  «Νόμους»),  περιδιαβαίνοντας  ουσιαστικά  όλη  τη  λεκάνη  της
Μεσογείου  για  να  μιλήσουν  για  την  αθανασία της  ψυχής  και  την
επαναγέννησή της, έτσι που η λέξη ορφικός κατάντησε στην αρχαιότητα
συνώνυμο της μετενσάρκωσης!

Για την ορφική φιλοσοφία ρυθμιστικό άρθρο πίστης είναι ο διαχωρισμός
της ψυχής από το σώμα ως μια ξεχωριστή οντότητα. Οι Ορφικοί ήθελαν
την  ψυχή να υποκινεί  τον  άνθρωπο ως  η απόλυτη  αρχή των πάντων,
αφήνοντας το σώμα σε υποδεέστερη θέση ως τάφος ή φυλακή της ψυχής.
Ο πραγματικός άνθρωπος είναι η ψυχή. Ταυτοχρόνως βέβαια, μέσω του
νόμου  της  ανάγκης  (φθορά,  πόνος,  θλίψη,  δυστυχία,  πείνα),  η  ψυχή



17

οφείλει να βρίσκεται αναγκαστικά μέσα σε ένα σώμα, καθώς το σώμα
αυτό, αν και φυλακή, είναι που σώζει την ψυχή.

Αν όμως  η  ψυχή διακρίνεται  από το  σώμα και  σώζεται  απλώς  μέσω
αυτού, τότε κάθε φορά που πεθαίνουμε η ψυχή ψάχνει ένα νέο σώμα.
Ποιος  νόμος  ορίζει  όμως  την  προσκόλληση  της  αιώνιας  ψυχής στο
φθαρτό  ανθρώπινο  σώμα;  Η  τιμωρία!  Η  τιμωρία  για  κάποιο
προγενέστερο  αμάρτημα  είναι  που  δένει  τη  θεϊκή  ψυχή  με  το  θνητό
σώμα, αφού όταν εκτίσει την ποινή της σταματά ο φαύλος κύκλος της
επαναλαμβανόμενης μετενσάρκωσης.

Ένα  αμάρτημα  είναι  για  τους  Ορφικούς  λοιπόν  το  αίτιο  της
μετενσάρκωσης του ανθρώπου και στη δική τους συλλογιστική, για όλα
ευθύνονταν  οι  ανήθικοι  πρόγονοι  των  ανθρώπων,  οι  Τιτάνες.
Επιστρατεύοντας  τον  μύθο  του  διαμελισμού  του  Διόνυσου  από  τους
Τιτάνες, όταν τον σκότωσαν για να πάρουν την εξουσία του και για να
μην  αποκαλυφθεί  το  αποτρόπαιο  έγκλημά  τους  διαμέλισαν  το  άψυχο
σώμα του και το έφαγαν, οι Ορφικοί έβλεπαν στο προαιώνιο αυτό κρίμα
όλα τα δεινά της ψυχής αλλά και τις απανωτές μετεμψυχώσεις της.

Μόνο μέσω του εξαγνισμού μπορεί ο άνθρωπος να ανακόψει την κατάρα
και να απαλλαγεί επιτέλους από τον φαύλο κύκλο της μετενσάρκωσης…

Μπορεί για μας σήμερα να φαντάζει αδιανόητο ότι η ίδια κοινωνία που
γέννησε τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τη λογική σκέψη ήταν επίσης
αυτή που πίστευε σε μεταφυσικές έννοιες και αποκρυφιστικές δοξασίες,
αν  παρακολουθήσουμε  ωστόσο  τη  μακρά  ιστορία  της  ανθρώπινης
σκέψης θα διαπιστώσουμε ότι ένα τέτοιο εκρηκτικό μείγμα είναι σχεδόν
αυτονόητο.

Μόνο για τον σύγχρονο άνθρωπο η επιστήμη τέθηκε στους αντίποδες της
θρησκείας  και  του  μυστικισμού.  Τα  μαθηματικά  εξάλλου,  που
αναπτύχθηκαν αρκετά νωρίς στην Ελλάδα, ασκούσαν πάντοτε ιδιαίτερη
αίγλη στους μυστικιστικούς κύκλους,  γιατί  αποτελούσαν το υπόδειγμα
της τελειότητας σε έναν κόσμο που έμοιαζε ακόμη...

Ηρόδοτος ΙΙ 123... Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ εἰπόντες, ὡς ἀνθρώπου 
ψυχὴ ἀθάνατός ἐστι,...

[2.123.1] Τοῖσι  μέν  νυν  ὑπ᾽  Αἰγυπτίων  λεγομένοισι  χράσθω  ὅτεῳ  τὰ
τοιαῦτα πιθανά ἐστι· ἐμοὶ δὲ παρὰ πάντα [τὸν] λόγον ὑπόκειται ὅτι τὰ
λεγόμενα ὑπ᾽ ἑκάστων ἀκοῇ γράφω. ἀρχηγετεύειν δὲ τῶν κάτω Αἰγύπτιοι
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λέγουσι Δήμητρα καὶ Διόνυσον. [2.123.2] πρῶτοι δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον
Αἰγύπτιοί  εἰσι  οἱ  εἰπόντες,  ὡς  ἀνθρώπου  ψυχὴ ἀθάνατός  ἐστι,  τοῦ
σώματος δὲ καταφθίνοντος ἐς ἄλλο ζῷον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται· ἐπεὰν
δὲ πάντα περιέλθῃ τὰ χερσαῖα καὶ τὰ θαλάσσια καὶ τὰ πετεινά, αὖτις ἐς
ἀνθρώπου σῶμα γινόμενον ἐσδύνειν, τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῇ γίνεσθαι ἐν
τρισχιλίοισι ἔτεσι. [2.123.3] τούτῳ τῷ λόγῳ εἰσὶ οἳ Ἑλλήνων ἐχρήσαντο,
οἱ μὲν πρότερον, οἱ δὲ ὕστερον, ὡς ἰδίῳ ἑωυτῶν ἐόντι· τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ
οὐνόματα  οὐ  γράφω.
[2.124.1] Μέχρι μέν νυν Ῥαμψινίτου βασιλέος εἶναι ἐν Αἰγύπτῳ πᾶσαν
εὐνομίην  ἔλεγον  καὶ  εὐθενέειν  Αἴγυπτον  μεγάλως,  μετὰ  δὲ  τοῦτον
βασιλεύσαντά σφεων Χέοπα ἐς πᾶσαν κακότητα ἐλάσαι· κατακληίσαντα
γάρ  μιν  πάντα  τὰ  ἱρὰ  πρῶτα  μέν  σφεας  θυσιέων  ἀπέρξαι,  μετὰ  δὲ
ἐργάζεσθαι ἑωυτῷ κελεύειν πάντας Αἰγυπτίους.  [2.124.2] τοῖσι  μὲν δὴ
ἀποδεδέχθαι ἐκ τῶν λιθοτομιέων τῶν ἐν τῷ Ἀραβίῳ ὄρεϊ,  ἐκ τουτέων
ἕλκειν  λίθους  μέχρι  τοῦ  Νείλου·  διαπεραιωθέντας  δὲ  τὸν  ποταμὸν
πλοίοισι  τοὺς  λίθους  ἑτέροισι  ἔταξε  ἐκδέκεσθαι  καὶ  πρὸς  τὸ  Λιβυκὸν
καλεύμενον ὄρος, πρὸς τοῦτο ἕλκειν.  [2.124.3] ἐργάζοντο δὲ κατὰ δέκα
μυριάδας ἀνθρώπων αἰεὶ  τὴν τρίμηνον ἑκάστην.  χρόνον δὲ ἐγγενέσθαι
τριβομένῳ τῷ λεῷ δέκα ἔτεα μὲν τῆς ὁδοῦ κατ᾽ ἣν εἷλκον τοὺς λίθους,
τὴν ἔδειμαν ἔργον ἐὸν οὐ πολλῷ τεῳ ἔλασσον τῆς πυραμίδος, ὡς ἐμοὶ
δοκέειν  [2.124.4] (τῆς γὰρ μῆκος μέν εἰσι πέντε στάδιοι, εὖρος δὲ δέκα
ὀργυιαί, ὕψος δέ, τῇ ὑψηλοτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ ὀργυιαί, λίθου τε
ξεστοῦ καὶ ζῴων ἐγγεγλυμμένων), ταύτης τε δὴ τὰ δέκα ἔτεα γενέσθαι
καὶ  τῶν  ἐπὶ  τοῦ  λόφου  ἐπ᾽  οὗ  ἑστᾶσι  αἱ  πυραμίδες,  τῶν  ὑπὸ  γῆν
οἰκημάτων,  τὰς  ἐποιέετο  θήκας  ἑωυτῷ ἐν  νήσῳ,  διώρυχα  τοῦ  Νείλου
ἐσαγαγών.  [2.124.5] τῇ δὲ πυραμίδι αὐτῇ χρόνον γενέσθαι εἴκοσι ἔτεα
ποιευμένῃ,  τῆς  ἐστι  πανταχῇ  μέτωπον  ἕκαστον  ὀκτὼ  πλέθρα  ἐούσης
τετραγώνου  καὶ  ὕψος  ἴσον,  λίθου  δὲ  ξεστοῦ  τε  καὶ  ἁρμοσμένου  τὰ
μάλιστα· οὐδεὶς τῶν λίθων τριήκοντα ποδῶν ἐλάσσων. [2.125.1] ἐποιήθη
δὲ ὧδε αὕτη ἡ πυραμίς, ἀναβαθμῶν τρόπον, τὰς μετεξέτεροι κρόσσας, οἱ
δὲ βωμίδας ὀνομάζουσι·  [2.125.2] τοιαύτην τὸ πρῶτον ἐπείτε ἐποίησαν
αὐτήν,  ἤειρον  τοὺς  ἐπιλοίπους  λίθους  μηχανῇσι  ξύλων  βραχέων
πεποιημένῃσι,  χαμᾶθεν  μὲν  ἐπὶ  τὸν  πρῶτον  στοῖχον  τῶν  ἀναβαθμῶν
ἀείροντες· [2.125.3] ὅκως δὲ ἀνίοι ὁ λίθος ἐπ᾽ αὐτόν, ἐς ἑτέρην μηχανὴν
ἐτίθετο  ἑστεῶσαν  ἐπὶ  τοῦ  πρώτου  στοίχου,  ἀπὸ  τούτου  δὲ  ἐπὶ  τὸν
δεύτερον  εἵλκετο  στοῖχον  ἐπ᾽  ἄλλης  μηχανῆς·  [2.125.4] ὅσοι  γὰρ  δὴ
στοῖχοι ἦσαν τῶν ἀναβαθμῶν, τοσαῦται καὶ μηχαναὶ ἦσαν, εἴτε καὶ τὴν
αὐτὴν μηχανὴν ἐοῦσαν μίαν τε καὶ εὐβάστακτον μετεφόρεον ἐπὶ στοῖχον
ἕκαστον,  ὅκως τὸν λίθον ἐξέλοιεν·  λελέχθω [γὰρ]  ἡμῖν ἐπ᾽ ἀμφότερα,
κατά περ λέγεται.  [2.125.5] ἐξεποιήθη δ᾽ ὦν τὰ ἀνώτατα αὐτῆς πρῶτα,
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μετὰ δὲ τὰ ἐχόμενα τούτων ἐξεποίευν, τελευταῖα δὲ αὐτῆς τὰ ἐπίγαια καὶ
τὰ  κατωτάτω  ἐξεποίησαν.  [2.125.6] σεσήμανται  δὲ  διὰ  γραμμάτων
Αἰγυπτίων ἐν τῇ πυραμίδι ὅσα ἔς τε συρμαίην καὶ κρόμμυα καὶ σκόροδα
ἀναισιμώθη τοῖσι ἐργαζομένοισι· καὶ ὡς ἐμὲ εὖ μεμνῆσθαι τὰ ὁ ἑρμηνεύς
μοι ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα ἔφη, ἑξακόσια καὶ χίλια τάλαντα ἀργυρίου
τετελέσθαι.  [2.125.7] εἰ  δ᾽ ἔστι οὕτως ἔχοντα ταῦτα, κόσα οἰκὸς ἄλλα
δεδαπανῆσθαί  ἐστι  ἔς  τε  σίδηρον τῷ ἐργάζοντο,  καὶ  σιτία καὶ  ἐσθῆτα
τοῖσι  ἐργαζομένοισι;  ὁκότε  χρόνον  μὲν  οἰκοδόμεον  τὰ  ἔργα  τὸν
εἰρημένον, ἄλλον δέ, ὡς ἐγὼ δοκέω, ἐν τῷ τοὺς λίθους ἔταμνον καὶ ἦγον
καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ὄρυγμα ἐργάζοντο, οὐκ ὀλίγον χρόνον. [2.126.1] ἐς τοῦτο
δὲ ἐλθεῖν Χέοπα κακότητος ὥστε χρημάτων δεόμενον τὴν θυγατέρα τὴν
ἑωυτοῦ  κατίσαντα  ἐπ᾽  οἰκήματος  προστάξαι  πρήσσεσθαι  ἀργύριον
ὁκόσον δή τι· οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε ἔλεγον· τὴν δὲ τά τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς
ταχθέντα  πρήσσεσθαι,  ἰδίῃ  δὲ  καὶ  αὐτὴν  διανοηθῆναι  μνημήιον
καταλιπέσθαι,  καὶ  τοῦ ἐσιόντος πρὸς αὐτὴν ἑκάστου δέεσθαι ὅκως ἂν
αὐτῇ ἕνα λίθον [ἐν τοῖσι ἔργοισι] δωρέοιτο.  [2.126.2] ἐκ τούτων δὲ τῶν
λίθων  ἔφασαν  τὴν  πυραμίδα  οἰκοδομηθῆναι  τὴν  ἐν  μέσῳ  τῶν  τριῶν
ἑστηκυῖαν, ἔμπροσθε τῆς μεγάλης πυραμίδος, τῆς ἐστι τὸ κῶλον ἕκαστον
ὅλου καὶ ἡμίσεος πλέθρου.

[2.123.1] Τα λεγόμενα των Αιγυπτίων βέβαια όποιος θέλει τα πιστεύει·
εμένα πάντως βασική αρχή μου σε  όλη μου την εξιστόρηση είναι  να
γράφω τα λεγόμενα των διαφόρων όπως τα ακούω. Οι Αιγύπτιοι ωστόσο
λένε  ότι  στον  κάτω  κόσμο  ηγεμονεύουν  η  Δήμητρα  και  ο  Διόνυσος.
[2.123.2]  Οι  Αιγύπτιοι  μάλιστα  είναι  οι  πρώτοι  που  είπαν  τούτη  την
κουβέντα,  ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι  αθάνατη και ότι,  καθώς το
σώμα καταλύεται, αυτή μπαίνει σε κάποιο άλλο ζώο που γεννιέται κάθε
φορά· και αφού τριγυρίσει σε όλα τα ζώα της ξηράς, της θάλασσας και
του  αέρα,  ξαναμπαίνει  στο  σώμα  ανθρώπου  που  γεννιέται,  και  η
περιήγηση αυτή συντελείται σε τρεις χιλιάδες χρόνια. [2.123.3] Το δόγμα
αυτό  το  χρησιμοποίησαν  μερικοί  Έλληνες,  άλλοι  παλαιότερα,  άλλοι
κατοπινότερα, σαν να ήταν δικό τους: ξέρω τα ονόματά τους αλλά δεν τα
γράφω.
[2.124.1] Ώσπου λοιπόν βασιλιάς της Αιγύπτου ήταν ο Ραμψίνιτος, μου
είπαν,  όλη η Αίγυπτος είχε  ευνομία και  μεγάλη προκοπή·  ύστερα απ᾽
αυτόν όμως βασιλιάς τους έγινε ο Χέοψ, που τους έριξε σε κάθε λογής
δυστυχία· πρώτα πρώτα έκλεισε όλους τους ναούς και τους απαγόρευσε
τις θυσίες·  ύστερα πρόσταξε όλους τους Αιγυπτίους να εργάζονται  γι᾽
αυτόν. [2.124.2] Άλλους τους έβαλε να σέρνουν πέτρες από τα λατομεία
του Αραβικού όρους ώς τον Νείλο, και αφού οι πέτρες περνούσαν με
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πλοία τον ποταμό, έταξε άλλους να τις παίρνουν και να τις σέρνουν προς
το λεγόμενο Λιβυκό όρος. [2.124.3] Και δούλευαν ανά εκατό χιλιάδες
άνθρωποι από ένα τρίμηνο. Δέκα χρόνια βασανιζόταν ο λαός για να γίνει
ο δρόμος όπου έσερναν τις πέτρες και που η κατασκευή του δεν είναι,
θαρρώ, έργο πολύ μικρότερο από της πυραμίδας [2.124.4] (το μάκρος
του είναι πέντε στάδιοι, το πλάτος του δέκα οργιές, το υψόμετρό του στο
υψηλότερο  σημείο  οκτώ  οργιές,  και  είναι  καμωμένος  από  πελεκητή
πέτρα  με  ανάγλυφες  εικόνες)  — δέκα χρόνια  λοιπόν  χρειάστηκαν  γι᾽
αυτόν τον δρόμο καθώς και για τις υπόγειες κάμαρες στον λόφο όπου
είναι  στημένες  οι  πυραμίδες,  κάμαρες  που ο  βασιλιάς  τις  έφτιαξε  για
τάφο του σ᾽ ένα νησί στη διώρυγα που άνοιξε από τον Νείλο. [2.124.5]
Όσο για την ίδια την πυραμίδα, χρειάστηκαν είκοσι χρόνια για να γίνει,
και είναι τετράγωνη, έχει από όλες τις πλευρές μέτωπο οκτώ πλέθρα, ίδιο
ύψος, και είναι από πέτρα πελεκητή και με εξαίρετη εφαρμογή· καμιά
από  τις  πέτρες  δεν  είναι  λιγότερο  από  τριάντα  πόδια.
[2.125.1] Η πυραμίδα αυτή κατασκευάστηκε με τον εξής τρόπο: έφτιαξαν
πρώτα  αναβαθμούς  που  τους  ονομάζουν  άλλοι  κρόσσες  και  άλλοι
βωμίδες,  [2.125.2]  και  ύστερα,  αφού  τους  έφτιαξαν,  σήκωναν  τις
υπόλοιπες πέτρες με μηχανές από κοντά ξύλα· από το έδαφος δηλαδή
σήκωναν τις πέτρες ώς την πρώτη σειρά των αναβαθμών· [2.125.3] μόλις
η πέτρα ανέβαινε σ᾽ αυτή τη σειρά, την έβαζαν σε άλλη μηχανή στημένη
πάνω στην πρώτη σειρά, και από εκεί την ανέβαζαν στην δεύτερη σειρά,
σε άλλη μηχανή· [2.125.4] όσες ήταν οι σειρές των αναβαθμών τόσες
ήταν  και  οι  μηχανές·  ή  πάλι,  την  ίδια  μηχανή,  που  ήταν  μία  και
σηκώνονταν εύκολα, τη μεταφέρανε από τη μια σειρά στην άλλη μόλις
έβγαζαν την κάθε πέτρα: πάντως εγώ πρέπει να τα αναφέρω και τα δύο,
όπως μου τα είπαν. [2.125.5] Οπωσδήποτε, πρώτα τελείωσαν τα επάνω
μέρη  της  πυραμίδας,  ύστερα  έφτιαξαν  τα  συνεχόμενα  με  αυτά,  και
τελευταία  έφτιαξαν  τη  βάση και  τα  χαμηλότερα μέρη.  [2.125.6]  Στην
πυραμίδα είναι σημειωμένο με αιγυπτιακά γράμματα πόσα ξοδεύτηκαν
σε  καθαρτικό,  κρεμμύδια  και  σκόρδα  για  τους  εργαζομένους·  και  αν
θυμάμαι  καλά  τα  όσα  μου  είπε  ο  διερμηνέας  που  μου  διάβαζε  τα
γράμματα, είχαν καταβληθεί χίλια εξακόσια ασημένια τάλαντα. [2.125.7]
Αν  λοιπόν  αυτά  ήταν  πράγματι  τόσα,  πόσα  άλλα  θα  πρέπει  να
ξοδεύτηκαν για τον σίδηρο που χρησιμοποίησαν στις εργασίες, για τροφή
και για ντύσιμο των εργαζομένων; Όσο για τον χρόνο, χρειάστηκαν όσον
είπαμε για να κατασκευάσουν τα έργα· θα χρειάστηκαν όμως και άλλο
χρόνο, που δεν θα ήταν, θαρρώ, λίγος, για να κόψουν τις πέτρες και να
τις  κουβαλήσουν  και  για  να  ανοίξουν  το  υπόγειο  όρυγμα.
[2.126.1] Έφτασε λοιπόν ο Χέοψ σε τόσην αχρειότητα ώστε, όταν του
έλειψαν τα χρήματα, εγκατέστησε την ίδια του την κόρη σε παλιόσπιτο
και την πρόσταξε να εκδίδεται  για ορισμένο ποσό: ποιό ήταν ωστόσο
αυτό το ποσό δεν μου είπαν· έκανε λοιπόν αυτή ό,τι την είχε προστάξει ο
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πατέρας της να κάνει, και σκέφτηκε να αφήσει και η ίδια ένα δικό της
μνημείο,  και  γι᾽  αυτό  από  όσους  την  επισκέπτονταν  ζητούσε  να  της
χαρίσει ο καθένας μια πέτρα για το έργο της. [2.126.2] Απ᾽ αυτές λοιπόν
τις πέτρες λένε ότι οικοδομήθηκε η πυραμίδα που στέκει στη μέση των
τριών, μπροστά από τη μεγάλη πυραμίδα, και που η κάθε της πλευρά
είναι ενάμισι πλέθρο.

Η μετενσάρκωση σε θρησκείες και πολιτισμούς Γιώτα 
Καλογερά 

Έλληνες

Από τον ελληνικό πολιτισμό ξέρουμε ότι ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης, ο 
Πλάτωνας κήρυξαν την ύπαρξη της ψυχής και την αθανασία της καθώς 
και την αναγκαιότητα της συνεχούς μετεμψύχωσης της πριν επιστρέψει 
στην πρώτη της ουσία. 

Πεντακόσια χρόνια πριν από τη Χριστιανική εποχή, ο ποιητής Πίνδαρος 
στους θρήνους του αναφέρεται συχνά στο νόμο της μετενσάρκωσης που 
επιτρέπει στην ψυχή να υψώνεται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών 
ενσαρκώσεων της. Για να εξηγήσει το μηχανισμό του τροχού των 
γεννήσεων και των αναγεννήσεων, ο Εμπεδοκλής γράφει «το πολλαπλό 
γεννά το ένα και το ένα διαλύεται στο πολλαπλό, τα όντα γεννιούνται 
χωρίς να προορίζονται να διαρκέσουν και επειδή αυτή η αλληλουχία 
συνταυτίζεται χωρίς διάσπαση επανέρχονται αιώνια σένα ακατάλυτο 
κύκλο». 

Ο Ηράκλειτος δίνει σχεδόν την ίδια πληροφορία «όταν ζούμε οι ψυχές 
μας είναι νεκρές και θαμμένες μέσα μας, όταν πεθαίνουμε, οι ψυχές ξανά
βρίσκουν την πραγματική τους φύση». 

Ο Πυθαγόρας, ο οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα και έζησε για πολύ 
καιρό στην Αίγυπτο, φαίνεται ότι τη μύηση του την πήρε από τους 
Αιγύπτιους ιερείς. Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στη Βαβυλώνα
όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Αίγυπτο, μπόρεσε και μυήθηκε στον 
μυστικισμό και στην Περσική φιλοσοφία. Στη διδασκαλία του 
διαβάζουμε : «η ψυχή προϋπήρχε από πάντα, υπάρχει και θα υπάρχει να 
ζει πάντα». 

Ο Σωκράτης τονίζει σε μία συναρπαστική φράση «πρέπει να υπάρχει το 

https://www.starsecrets.gr/component/contact/contact/6.html
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αντίθετο του ‘πεθαίνω’ και αυτό είναι το ‘ξαναγεννιέμαι’». 

Ο Πλάτωνας αναφέρει: «η ψυχή μας προσομοιάζει προς το θεϊκό και το 
σώμα μας προς το πρόσκαιρο». 

Στο Φαίδωνα του Σωκράτη διαβάζουμε : οι καλοί και οι κακοί σπάνια 
διαχωρίζονται και ακόμα περισσότερο όσοι βρίσκονται στη μέση αυτών, 
αλλά η ψυχή μας υπήρχε και προϋπήρχε από την ίδια την αθάνατη ουσία 
της. Έτσι, όταν έρχεται ο θάνατος ότι υπάρχει θνητό μέσα στον άνθρωπο 
πεθαίνει και ότι είναι αθάνατο αποσύρεται αγνό και αδιάφθορο.» Επίσης 
συμπεραίνει : «άν η ψυχή είναι αθάνατη, έχει ανάγκη από φροντίδα όχι 
μόνο στο διάστημα αυτό που ονομάζουμε ζωή, αλλά και στο διάστημα 
που την ακολουθεί, γιατί αν σκεφτείτε καλά θα καταλάβετε πόσο σοβαρό
είναι να την παραμελείτε». 

Ο Πλάτωνας θεωρούσε τη μετενσάρκωση της ψυχής σένα ανθρώπινο 
σώμα σαν «πτώση σε γέννηση». Ή έννοια της πίστης στην πολλαπλότητα
της ζωής αν και εξελίχθηκε κατ΄ αυτόν τον τρόπο, στους Έλληνες μοιάζει
να αναδύεται από προηγούμενες εσωτερικές διδασκαλίες, αφού 
συναντάται στα Ορφικά μυστήρια και στη λατρεία του Διονύσου, 
λατρεία της Θράκης. 

Παρόλο ότι συχνά αναφέρεται σε μετεμψύχωση επιμένουμε ότι πρέπει να
λέγεται «μετενσωμάτωση», γιατί δεν είναι το σώμα που αλλάζει ψυχή, 
αλλά η ψυχή που αλλάζει σώμα, διατρέχοντας αιώνια τον μοιραίο κύκλο 
που την ενώνει αδιάκοπα με διάφορες ζωντανές υπάρξεις πότε στον 
ενσωματωμένο κόσμο και πότε στον ασώματο χωρίς διακοπή, ανάπαυλα,
χωρίς τέλος κατά το Πυθαγόρειο σύστημα. 

Ένας από τους μαθητές της Πυθαγόρειας σχολής στην αρχή της 
Χριστιανικής εποχής ο Απολλώνιος ο Τυανέας έκανε πολλά θαύματα που
οι ειδωλολάτρες τα συνέκριναν με τα θαύματα του Ιησού Χριστού. Αφού
ταξίδεψε πάρα πολύ στην Ανατολή, στη Βαβυλώνα, στην Ινδία, στην 
Αίγυπτο και μετά από τρία χρόνια σιωπής που επιβάλλονταν σε κάθε 
γνήσιο οπαδό του Πυθαγόρα δίδαξε ότι «η ψυχή είναι αθάνατη και οι 
μεταλλαγές που υφίσταται στη ζωή γίνονται αποκλειστικά και μόνο για 
να ανυψωθεί προς τη θεϊκή πηγή της». 

Ο Πλούταρχος λέει: «H ψυχή μας είναι όπως η σταγόνα του νερού, 
πρέπει να κάνει τη διαδρομή της. Ότι το σώμα είναι μία φυλακή γιατί 
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μέσα από αυτό εξιλεωνόμαστε για τα σφάλματα προηγούμενων ζωών». 
Συμμερίζεται έτσι την αρχή των ορφικών και το πιο ουσιώδες τμήμα της 
διδασκαλίας του φαίνεται να περικλείεται στη φράση : «Ο Υπέρτατος 
Θεός είναι ένας, Η αλήθεια είναι Μία» με αυτήν την αποκάλυψη οι 
θρησκείες όλων των εθνών και όλες οι γνώσεις κάτω από 
διαφοροποιημένες εξωτερικές μορφές και λιγότερο ή περισσότερο 
διαφορετικές λέξεις εκφράζουν αυτή τη γνώση σε όλους τους 
ανθρώπους. Θεωρία που συναντά τον Οικουμενισμό και τον συνοψίζει. 

Ο Πλωτίνος αναλύει: «η ψυχή ανάλογα με τη φύση που της δίνεται από 
τη δέσμη των υπάρξεών της υφίσταται διάφορα πεπρωμένα». Ένας από 
τους μαθητές του, ο Πορφύριος ενστερνίζεται τις Πυθαγόρειες απόψεις: 
«η δικαιοσύνη του θεού, δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη των 
ανθρώπων. Ο θεός την καθορίζει ανάλογα με τις διαδοχικές μας υπάρξεις
και με την παγκοσμιότητα των ζωών μας». 

Έτσι λοιπόν τα βάσανα που ζούμε είναι συνήθως η τιμωρία για κάποιο 
αμάρτημα που η ψυχή διέπραξε σε προηγούμενη ζωή. Αλλά το 
σημαντικό είναι ότι όλοι οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι και όλοι οι 
μυστικιστές, αποδέχονται τη θεωρία των διαδοχικών βίων ήτοι της 
μετενσάρκωσης.

Αιγύπτιοι

Στην Αίγυπτο, με τον πανάρχαιο πολιτισμό της, λέγεται ότι οι θρησκείες 
της προέρχονται από τους Άτλαντες… αν φυσικά υπήρξαν. Φαίνεται ότι 
Τολτέκοι - Άτλαντες, πολύ καλλιεργημένοι, ήταν εκείνοι που δίδαξαν το 
νόμο της μετενσάρκωσης στους οπαδούς τους. 

Αυτή η διδασκαλία των διαδοχικών ζωών απευθυνόταν μονό στους 
ιερείς. κατά συνέπεια, ως τόσο εσωτερική που ήταν, γι’ αυτό δε 
βρίσκουμε γραφτές μαρτυρίες. Όμως μέσα στη Βίβλο των Νεκρών 
βρίσκουμε αποσπάσματα που αναφέρονται στη μετενσάρκωση. Ο 
Ηρόδοτος, Έλληνας φιλόσοφος, μιλώντας για τους Αιγυπτιακούς μύθους 
γράφει στο δεύτερο βιβλίο του: «Οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται ότι η ψυχή 
αφού διανύσει τον κύκλο των θαλασσινών ζώων της, των γήινων ζωών 
και του αέρα, περνάει τελικά σε ένα ανθρώπινο σώμα που γεννιέται 
προετοιμασμένο να την υποδεχτεί. Αυτός ο κύκλος συμπληρώνεται για 
την ψυχή μέσα σε 3000 χρόνια περίπου». 
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Οι Αιγύπτιοι αναφέρονται σένα προφήτη που ονομάζεται Betty’s 
(Ηρόδοτος) ο οποίος είχε βρει μέσα στο ναό του Σάι μία έκθεση της 
θεωρίας του θωθ πάνω στην αποδόμηση και την άνοδο των ψυχών προς 
το Θεό γραμμένη ιερογλυφικά. 

Στην εικονογραφία, τα σύμβολα που παρουσιάζουν την ανερχόμενη ψυχή
είναι πολυάριθμα: το γεράκι, με το ημιανθρώπινο κεφάλι και τα ανοιχτά 
φτερά του, σύμβολο της ψυχής που πετάει προς τους άπειρους αγρούς 
του μέλλοντος. Επίσης το αβγό που επιπλέει πάνω από την 
αναπαράσταση της μούμιας είναι το σύμβολο της ψυχής και της 
αναγέννησης. Ο σκαραβαίος είναι το σύμβολο της μετασωμάτωσης 
(μεταβίβαση της ψυχής από το ένα σώμα στο άλλο. μη ν το μπερδέψετε 
με την μετεμψύχωση). Το ίδιο και ο βάτραχος, συμβολίζει τη 
μετενσάρκωση. 

Έτσι λοιπόν, για τον Αιγύπτιο η ψυχή περνά στην αθανασία από γέννηση
σε γέννηση.

Η Μετενσάρκωση στην Αρχαία Ελλάδα - Αθανάσιος Πάλλης 
και  την  εκτέλεση  του  προορισμού  του  πάνω  στη  Γη.  Με  αγωνία
ενδιαφέρεται να μάθει τι πρόκειται να συμβεί μετά θάνατον, τι θα γίνει η
ψυχή του, θα επιζήσει η γήινη προσωπικότητά του, θα επανέλθει στη Γη
για να εμψυχώσει ένα άλλο σώμα και πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;

Οι αρχαίοι διανοητές εξετάζουν το φυσικό σώμα του ανθρώπου όχι ως
κάτι ξεχωριστό, όπως κάνει η σύγχρονη επιστήμη (ανατομικά, βιολογικά,
φυσιολογικά), αλλά πάντοτε σε σχέση με την ψυχή που εδρεύει σε αυτό.

Χάρη στην ψυχή, το σώμα κινείται, λειτουργεί, ζει. Είναι απλά το όργανο
που  αυτή  χρησιμοποιεί.  Σώμα  χωρίς  ψυχή  είναι  αδιανόητο.  Για  τους
Πυθαγόρειους  και  Πλατωνικούς  η  λέξη  άνθρωπος  σήμαινε  κάτι  πολύ
περισσότερο από τον ορατό άνθρωπο και, στην κυριολεξία, με τον όρο
αυτόν εννοούσαν αποκλειστικά τον άνθρωπο, ως το πνεύμα και την ψυχή
την  ενσαρκωμένη  προσωρινά  στο  ανθρώπινο  σώμα.  «άνθρωπος  εστί
ψυχή σώματι χρωμένη» (Πλάτων, Τιμαίος 42 D, Φαίδων 111 Α)

Η ψυχή έλκει την καταγωγή της από το νοητικό πεδίο, για να εκδηλώσει
την  διαπλαστική  και  οργανική  της  ικανότητα.  Κατέχει  διάμεση  θέση
μεταξύ  νοητού  και  αισθητού  και  έρχεται  να  εμψυχώσει  τα  σώματα,
γεννώντας το χώρο και το χρόνο. Αποτελεί τμήμα της παγκόσμιας ψυχής

http://www.theosophicalsociety.gr/index.php/2013-08-31-19-15-27
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του  κόσμου  η  οποία  μερίζεται  σε  ατομικές  ψυχές,  με  σκοπό  την
απόκτηση της εμπειρίας του υλικού πεδίου.

Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το θέμα της μετενσάρκωσης απασχόλησε τον Πυθαγόρα και αποτέλεσε
σπουδαίο έρεισμα για την ηθική και θρησκευτική του δοξασία. Επειδή,
όμως, το πρόβλημα της επιβίωσης της ψυχής και της μελλοντικής της
σταδιοδρομίας  ανάγεται  σε  πνευματικές  σφαίρες  και  προϋποθέτει
πνευματική  εξέλιξη,  πρέπει  να  απασχολούσε  μόνον  τους  μαθητές
ανώτερου βαθμού, αυτούς που ήδη είχαν μυηθεί στην όλη κοσμοθεωρία
και  βιοθεωρία  του  μεγάλου  φιλόσοφου.  Επομένως,  πρέπει  να  ήταν
μυστική και  να μην την κοινοποιούσαν  στο λαό.  Το σημαντικό όμως
αυτό θέμα, αναπτυσσόταν ασφαλώς τόσο στους «ακροαματικούς» όσο
και στους ανώτερους μυητικούς βαθμούς. Κι όπως είναι φυσικό, στους
πρώτους από εξωτερικής πλευράς, ενώ στους άλλους από εσωτερικής.

0reincarnation1.jpgΗ εξωτερική  διδασκαλία  για  τη  μετεμψύχωση,  που
απέβλεπε στην ηθική προετοιμασία και επιλογή των ικανών καθώς και
στην  παρηγορητική  ικανοποίηση των  αδαών,  διαδόθηκε  ευρύτατα  και
διασώθηκαν  αρκετά  στοιχεία  για  το  θέμα.  Όπως  είναι  φυσικό,  οι
πληροφορίες  αυτές  υπέστησαν  πολλές  παραποιήσεις  εκ  μέρους  των
αμύητων και ως αποτέλεσμα, το όλο ζήτημα με την πάροδο των χρόνων
πήρε την απλοϊκή γνωστή του μορφή. Έτσι, κατέληξαν οι μεταγενέστεροι
να  αποδώσουν  στον  Πυθαγορισμό  ποικίλα  απλοϊκά  και  παιδαριώδη
μυθεύματα που αναφέρονται στο βίο του μύστη και στη διδασκαλία του.

Αντιθέτως,  το  θέμα της  μετενσάρκωσης  ήταν  διαδεδομένο  σε  όλα  τα
στρώματα  του  λαού  με  μορφή  εξωτερικών  μύθων  που  περιλάμβαναν
στοιχεία  δεοντολογικά,  όπως  η  τιμωρία  μετά  θάνατον,  η  κρίση  των
ψυχών κλπ. Στην πυθαγόρεια παράδοση, η ένωση της ψυχής με το σώμα
θεωρείται  πτώση,  μια  παρά  φύση  κατάσταση  και  η  μετενσάρκωση
θεωρείται η μόνη εξελικτική σπειροειδής διαδρομή κάθαρσης. Τη θεωρία
της  μετενσάρκωσης  διδάχθηκε  ο  Πυθαγόρας από  το  δάσκαλό  του
Φερεκύδη τον Σύρο, ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι την αποκόμισε από
τον Ορφισμό, στα μυστήρια του οποίου είχε μυηθεί.

Ο  Ηρόδοτος (ΙΙ  123),  σε  σχετικό  εδάφιο  για  τη  μετενσάρκωση,
υποστηρίζει ότι οι Αιγύπτιοι ήταν πρώτοι που πίστευαν στην αθανασία
της ψυχής και ότι αυτή, μετά τη φθορά του σώματος, επανενσαρκώνεται
σε  άλλο  πλάσμα  που  γεννιέται  εκεί  τη  στιγμή,  μέχρις  ότου  διανύσει
ολόκληρο τον κύκλο των ζωικών υπάρξεων (ζώα, αμφίβια και πτηνά).
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Τότε  επανέρχεται  και  εγκαθίσταται  σε  ένα  ανθρώπινο  σώμα.  Η  όλη
εξέλιξη διαρκεί 3.000 χρόνια. Ο Ηρόδοτος ισχυρίζεται ότι η θεωρία αυτή
οικειοποιήθηκαν και δίδαξαν μερικοί Έλληνες υπονοώντας ασφαλώς τον
Πυθαγόρα και τον Εμπεδοκλή.

ΠΤΩΣΗ Ή ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ;

Ο Πλάτωνας (Φαίδρος 245 C) κάνει λόγο για την αθανασία της ψυχής,
λέγοντας ότι αυτή φέρει εξ αρχής φτερούγες οι οποίες, όσο διατηρούνται
δυνατές,  τη  συγκρατούν  στις  υπερουράνιες  περιοχές,  ενώ  όταν  χάσει
αυτή τη δύναμη, ενσαρκώνεται κατά πρώτον σε ανθρώπινα σώματα, για
να  μπορέσει  να  επιτύχει  εκ  νέου  την  άνοδό  της,  ενώ,  αν  δεν  τα
καταφέρει, είναι δυνατόν να «βυθιστεί» σε σώματα ζώων.

Υπογραμμίζει ότι η ψυχή ενός αληθινού φιλόσοφου ύστερα από 3.000
χρόνια μπορεί να αποκτήσει και πάλι τα φτερά της και να ξαναγυρίσει
εκεί  που  ανήκει,  ενώ  για  τις  κοινές  ψυχές  απαιτείται  διάσημα
τουλάχιστον 10.000 χρόνων. Οι γεννήσεις σε ανθρώπινα ή και σε ζωικά
σώματα είναι μάλλον το επακόλουθο μιας πτώσης ή υποβάθμισης από
έναν ανώτερο κόσμο σε άλλον κατώτερο, με τη δυνατότητα,  όμως να
ανυψωθεί  και  πάλι  προς την πηγή του Ανώτερου.  Ο  Πλάτωνας είναι
γνωστό  ότι  θεωρούσε  το  σώμα τάφο  της  ψυχής και  στον  Κρατύλο
συμπλέει με τη διδασκαλία του Ορφέα, ότι δηλαδή η ψυχή τιμωρείται
μέσω της ένωσής της με το σώμα.

Ο μύθος  της  πτώσης  των  ψυχών από τον υπερκόσμιο ουρανό σε ένα
υλικό σώμα αποτελεί την πρώτη άποψη της παλιάς αντίθεσης μεταξύ των
φιλοσόφων, ενώ η άλλη υποστηρίζει την κάθοδο της ψυχής του ήδη. Η
διαφορά των εννοιών είναι μέγιστη και αυτός που αναλαμβάνει να δώσει
σαφείς και ακριβείς απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί η ψυχή εγκαταλείπει
την  ευδαιμονία  της  και  έρχεται  να  δοκιμαστεί  ενσαρκωμένη  στη  Γη»
είναι  ο  Πλωτίνος,  ο  καθαυτό  ιδρυτής  του  Νεοπλατωνισμού  ο  οποίος
απαντά στις Εννεάδες (IV 3,14) ότι, αν σε παρέμενε στο νοητό κόσμο η
ψυχή, θα διατελούσε σε αδράνεια, χωρίς να μπορεί να προσφέρει τίποτα
στην καθολική εξέλιξη, αλλά ούτε και η ίδια θα εμπλουτιζόταν με την
πείρα που της είναι αναγκαία για να δράσει. Μέσα από τις δοκιμασίες
πάνω στη  Γη κινητοποιεί  και  δραστηριοποιεί  τις  υπάρχουσες  γνώσεις
της, εφαρμόζει τις άπειρες δυνατότητες της και επανέρχεται πιο ισχυρή
και τελειότερη από όσο ήταν πριν κατέλθει.
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Ο ίδιος συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι, ακόμα κι αν η κάθοδος της ψυχής
σε ένα σώμα θεωρηθεί αναγκαιότητα 0reincarnation2.jpgτης παγκόσμιας
οργάνωσης ή λειτούργημα και όχι τιμωρία, δεν παύει να είναι για την
ψυχή μια μεγάλη δοκιμασία από την οποία αυτή πρέπει να βγει νικήτρια.
Εξαρτάται, λοιπόν, από την ενσαρκωμένη ψυχή αν η δοκιμασία της θα
είναι ωφέλιμη και αποδοτική για την εξέλιξή της. Ο Πλωτίνος παρατηρεί
ότι όλες οι ψυχές δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στη δοκιμασία
της  ενσάρκωσης.  Μερικές  υποκύπτουν  στο  κακό  και  στην  αδικία.  Η
ψυχή  που  βάρυνε  λόγω  των  σωματικών  δεσμεύσεων  δεν  μπορεί  να
επανέλθει  μετά το θάνατο στο νοητό κόσμο. Θα ενσαρκωθεί  σε άλλο
σώμα ανθρώπου η ζώου,  σύμφωνα με τις  προδιαθέσεις  που απέκτησε
κατά  τη  διάρκεια  ζωής  της.  Έτσι,  η  τιμωρία  των  μοχθηρών  και  η
ανταμοιβή των καλών υφίσταται μέσα στην αιώνια τάξη του κόσμου.

Ο  Ολυμπιόδωρος (σχόλια  Φαίδωνα  του  Πλάτωνα)  περιγράφει  την
κάθοδο της  ψυχής με  θαυμαστό  τρόπο:  «Η ψυχή κορικώς  κατέρχεται
(σ.σ.  με  τον  τρόπο  της  Περσεφόνης)  σε  γένεση,  (σ.σ.  Κόρη  είναι  το
όνομα της  Περσεφόνης),  μερίζεται  όμως από τη  γένεση Διονυσιακώς,
τοποθετείται  στο  σώμα Προμηθεϊκώς,  άρα  απελευθερώνεται  από  τα
δεσμά  της  με  τη  χρησιμοποίηση  της  δύναμης  του  Ηρακλέους,
επανασυναρμολογείται σε σύνολο με τη βοήθεια του Απόλλωνος και της
Σωτήρος Αθηνάς και εξαγνίζεται με τη φιλοσοφική πειθαρχία».

Η σοφία των αρχαίων έκρυβε πίσω από τους μύθους του Ηρακλή, του
Οδυσσέα και άλλων που κατέβηκαν στον ήδη και γρήγορα επέστρεψαν
από αυτόν την απελευθέρωση από τη δουλεία της ενσάρκωσης, μέσω της
εξαγνιστικής  πειθαρχίας.  Ο  Πρόκλιος  αναφέρει  ότι  ο  Ηρακλής,
εξαγνισμένος με ιερές μυήσεις, πήρε θέση ανάμεσα στους θεούς. Είναι
γνωστή  η  τρομερή  κατάσταση  της  ψυχής του  όσο  διάστημα  ήταν
αιχμάλωτος της σωματικής του φύσης.

Ο Πίνδαρος σε ένα απόσπασμα ενός ποιήματος που αναφέρει το διάλογο
του  Πλάτωνα Μένων  αναφέρει  η  Περσεφόνη  στέλνει  τις  ψυχές  που
δέχθηκε στα βασίλεια του ’δη για κάθαρση, ύστερα από εννέα χρόνια
στον πάνω κόσμο. Και ότι από τις ψυχές αυτές προέρχονται μεγαλοφυείς
βασιλιάδες  και  δυνατοί  άνδρες  τόσο  σε  δύναμη  όσο  και  σε  σοφία.
Ο Εμπεδοκλής ασχολείται με τη θεωρία της περιπλάνησης των ψυχών σε
μια σειρά από διασωθέντα αποσπάσματα (Diels,  Προσωκρατικοί).  Στο
απόσπασμα Β 115 λέει ότι, εάν μια ψυχή κηλιδωθεί από πράξη φόνου,
επιορκίας  ή  άλλου  εγκλήματος,  «ντύνεται»  τη  μορφή  θνητού  και
περιφέρεται μακριά από την χώρα των Μακάρων και παραδίνεται από το
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ένα στοιχείο στο άλλο. «Ένας εξ αυτών είμαι κι εγώ, ένας από τους θεούς
εξόριστος  και  περιπλανώμενος,  διότι  ακολούθησα  τις  προτροπές  της
Διχόνοιας»,  ομολογεί  ο  ίδιος  ο  Εμπεδοκλής.  Στο  απόσπασμα  Β  117
ισχυρίζεται ότι υπήρξε νεανίας, κόρη, θάμνος, πτηνό κι άφωνο ψάρι.

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ «ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Η θεωρία της μετενσάρκωσης παραδέχεται τόσο την πτώση της ψυχής σε
ζωικά  σώματα  ένεκα  τιμωρίας  όσο  και  την  αναγωγή  των  αξιών  σε
σώματα  ηρώων,  αντίθετα με τη σύγχρονη θεωρία της  μετενσάρκωσης
που θεωρεί τη γραμμική εξέλιξη των ψυχών μέσω της βελτίωσης από τις
προοδευτικές ενσαρκώσεις στη Γη.

Ο Πορφύριος, από τους σημαντικότερους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους,
αρνείται σε δυο σημεία την πλατωνική θέση, λέγοντας ότι η ανθρώπινη
ψυχή δεν μπορεί να τεθεί σε σώμα ζώου, όπως και ότι η ανθρώπινη ψυχή
«άπαξ καθαρθείσα»,  δεν επανέρχεται πλέον σε σώμα ανθρώπου, αλλά
ακολουθεί  το  πεπρωμένο  της  που  είναι  η  αποθέωση,  δηλαδή  η
εγκατάστασή της σε Μακάρια Πεδία.

Εξαίρεση αποτελούν οι ψυχές των ηρώων που επανέρχονται οικιοθελώς
στη  Γη  και  ενσαρκώνονται,  για  να  καθοδηγήσουν  τους  ανθρώπους.
Τέτοια περίπτωση θεωρεί τον Πυθαγόρα που ενσαρκώθηκε με σκοπό να
μεταλαμπαδεύσει  την πείρα του στην ανθρωπότητα.  Το γεγονός ότι  ο
Πυθαγόρας μυήθηκε στα διάφορα Μυστήρια δεν αλλάζει την κατάσταση,
γιατί έπρεπε να «αναμνηστεί» την αλήθεια που «εν σπέρματι» κατείχε
και να προσαρμοστεί στο χώρο και στο χρόνο που γεννήθηκε.

Ο  Ιεροκλής στο  υπόμνημά  του  Χρυσά  Έπη  του  Πυθαγόρα (στ.  55)
σχολιάζοντας το στίχο «Ούτε τα ανέλπιστα να ελπίζεις ούτε και τίποτα
να  σου  διαφεύγει  εκ  των  όντων»,  καταφέρεται  σαφώς  εναντίον  της
πλάνης  εκείνων  που  ερμηνεύσουν  κατά  γράμμα  την  πυθαγόρεια  και
πλατωνική διδασκαλία για τη μετεμψύχωση:

«Εάν κάποιος περιμένει μετά το σωματικό του θάνατο να ντυθεί η ψυχή
του το σώμα ενός άλογου ζώου, λόγω των ατελειών του ή φυτού, λόγω
της  αδράνειας  των  αισθημάτων  του  και  ο  ίδιος,  παίρνοντας  δρόμο
αντίθετο  από  εκείνους  που  μεταβάλουν  την  ουσία  του  ανθρώπου  σε
ανώτερο ον, πιστεύει σε ανέλπιστες αξίες, κατακρημνίζοντας την ψυχή
του σε μια κατώτερη ουσία, απατάται  και αγνοεί τελείως το είδος της
ψυχής η οποία ουδέποτε μπορεί να αλλάξει».
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Ισχυρίζεται ότι η θεωρία της μετεμψύχωσης δεν είναι παρά μια εικόνα,
μια αλληγορία, για να μας διδάξει ότι ο άνθρωπος γίνεται όμοιος με τα
ζώα ένεκα των ελαττωμάτων του ή θεός ένεκα της αρετής του.Για τη
μετά θάνατον του σώματος αθανασία της ψυχής πολλά ειπώθηκαν κατά
τη  διάρκεια  των  αιώνων  από  τα  διάφορα  φιλοσοφικά  κινήματα
(Παράδεισος και Κόλαση, Τάρταρα, Ηλύσια πεδία κλπ). Όλα αυτά όμως
είναι  αλληγορίες  και  υποθέσεις  τις  οποίες  οι  εκάστοτε  διανοητές
συνέλαβαν και διατύπωσαν μυθολογικά και των οποίων η αληθοφάνεια
δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί διανοητικά ή με συλλογισμούς.

Εκείνο που πρέπει ο άνθρωπος να αντιληφθεί και να παραδεχθεί είναι ότι
οι νόμοι που διέπουν τη μεταθανάτια ζωή είναι ανώτεροι της ανθρώπινης
διάνοιας, είναι αδέκαστοι, αλλά συγχρόνως δίκαιοι και είναι αδύνατον να
αστοχήσουν ή να παραπλανηθούν. Ο Ιεροκλής διακηρύσσει:  «Ευσεβής
είναι εκείνος που κατέχει τη Θεία Επιστήμη και προσφέρει εις το Θείον
ως άριστη τιμή τη δική του τελείωση. Κάθε άνθρωπος, προσπαθώντας
κατά άλλον τρόπο να τιμήσει το Θείον και μη προσφέροντας ως θυσία
τον  ίδιο  τον  εαυτό  του,  γινόμενος  παρανάλωμα  εξωτερικής  ευπορίας,
εκτελεί πράξη άχρηστη και μάταιη».

"Η  νέα  ζωή  δεν  αρχίζει  να  αναπτύσσεται  εκεί  ακριβώς  που  είχε
σταματήσει.  Δεν  επαναλαμβάνει  και  δεν  0reincarnation4.jpgσυνεχίζει
μόνον την προηγούμενη επιφανειακή προσωπικότητα και την εξωτερική
εμφάνισή  μας.  Διαδραματίζεται  μια  αφομοίωση,  μια  αποβολή,  μια
ενδυνάμωση και μια αλλαγή των παλιών χαρακτηριστικών και κινήτρων,
μια  ανακατάταξη  της  προηγούμενης  εξέλιξης  και  μια  επιλογή
μελλοντικών στόχων, χωρίς να καρποφορήσει και να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της εξέλιξης. Γιατί κάθε γέννηση είναι μια καινούρια αρχή η
οποία, αν και στηρίζεται στο παρελθόν, δεν αποτελεί τη μηχανική του
προέκταση. Η αναγέννηση δεν είναι μια διαρκής επανάληψη, αλλά μια
διαδικασία,  το  μηχανικό  μέρος  μιας  εξελικτικής  διαδικασίας."
Σρι Ορομπίντο

"Απλώς και μόνον το γεγονός ότι οι άνθρωποι μιλούν για αναγέννηση και
ότι  μια  τέτοια  ιδέα  υφίσταται,  σημαίνει  ότι  ένα  απόθεμα  ψυχικών
εμπειριών  που  σχετίζονται  με  αυτόν  τον  όρο  θα  πρέπει  πράγματι  να
υπάρχει.  Η  αναγέννηση  είναι  μια  επιβεβαίωση  που  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνεται ανάμεσα στις πιο βασικές για την ανθρωπότητα."
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Λεξικόν Δημητράκος τόμος Θ΄. Σελ. 4640

Μετεμψυχώ, μετεμψύχωσις

Αποσπάσματα από αρχαία, βυζάντινά και θεολογικά κείμενα

Γαληνός ιατρός. De substantia facultatum naturalium fragmentum (= De 
propriis placitis fragmentum) Volume 4, page 763, line 7

ποιότητας γίγνεσθαι τὰς κράσεις. τήν γε μὴν ψυχὴν, εἰ 
μὲν ἀθάνατος οὖσα ταῖς σωματικαῖς οὐσίαις κεραννυμένη τὰ 
ζῶα διοικεῖ, γινώσκειν βεβαίως οὐκ ἀπαγγέλλομαι, καθάπερ   
οὐδὲ εἰ μηδεμία καθ' ἑαυτήν ἐστιν ἡ οὐσία ψυχῆς. ἐκεῖνο 
μέντοι φαίνεταί μοι σαφῶς, ὅτι, κᾂν εἰσοικίζηται τοῖς σώ-
μασι, δουλεύει ταῖς φύσεσιν αὐτῶν, αἵπερ εἰσὶν, ὡς ἔφην, 
ἐκ τῆς τῶν στοιχείων ποιᾶς κράσεως γιγνόμεναι. καὶ κατά 
γε τοῦτο πρὸς τὴν ἰατρικὴν τέχνην οὐδὲν ἡγοῦμαι βλαβή-
σεσθαι διὰ τὴν ἄγνοιαν τῆς καλουμένης ἐμψυχώσεώς τε 



31

καὶ μετεμψυχώσεως. ἐπιτήδειόν τε γὰρ εἶναι τὸ σῶμα χρὴ 
τὸ δεξόμενον τὴν ψυχὴν, ἀλλοιωθέντος τε αὐτοῦ μεγάλην 
ἀλλοίωσιν ἐν τῇ κράσει παραχρῆμα τὴν ψυχὴν ἐξιέναι, ψυ-
χομένου μέντοι σφοδρῶς ἐν ταῖς κενώσεσι τοῦ αἵματος, καὶ 
ἐν ταῖς πόσεσι τῶν ψυχόντων φαρμάκων, ὅταν τε σφοδρῶς 
ᾖ τὸ περιέχον ψυχρὸν, ἀμέτρως τε θερμαινομένου κατά τε 
τοὺς πυρετοὺς καὶ τὰς εἰσπνοὰς τῆς φλογὸς, ἢ τῶν ὑπερ-
θερμαινόντων φαρμάκων πόσεις. οὐ μόνον δὲ οὕτως ἀλ-
λοιωθείσης τῆς κράσεως τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν ὁρῶμεν 
αὐτοῦ χωριζομένην, ἀλλὰ κᾀπειδὰν τῆς ἀναπνοῆς στερηθείη 
πάντως, κᾀνταῦθά τινος γινομένης ἀλλοιώσεως κατὰ τὸ σῶμα. 

Διόδωρος Σικελός ιστορική βιβλιοθήκη. (lib. 1-20) Book 10, chapter 6,
section 1, line 1

δὲ τῶν πάντων ἐμπειρίαν τε τοῦ δύνασθαι πολλὰ 
μνημονεύειν .... 
  Ὅτι ἐποιοῦντο καὶ τῆς ἐγκρατείας γυμνασίαν τόνδε 
τὸν τρόπον. παρασκευασάμενοι πάντα τὰ κατὰ τὰς 
λαμπροτάτας ἑστιάσεις παρατιθέμενα πολὺν αὐτοῖς 
ἐνέβλεπον χρόνον· εἶτα διὰ τῆς θέας τὰς τῆς φύ-
σεως ἐπιθυμίας πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν ἐκκαλεσάμενοι 
τὰς τραπέζας ἐκέλευον αἴρειν τοὺς παῖδας, καὶ πα-
ραχρῆμα ἄγευστοι τῶν παρατεθέντων ἐχωρίζοντο. 
[Exc. de virt. et vit. p. 241 – 245 V., 553 – 555 W.] 
  Ὅτι ὁ Πυθαγόρας μετεμψύχωσιν ἐδόξαζε καὶ κρε-  
οφαγίαν ὡς ἀποτρόπαιον ἡγεῖτο, πάντων τῶν ζῴων 
τὰς ψυχὰς μετὰ θάνατον εἰς ἕτερα ζῷα λέγων εἰς-
έρχεσθαι. καὶ αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν ἔφασκεν ἐπὶ τῶν 
Τρωικῶν χρόνων μεμνῆσθαι γεγενημένον Εὔφορ-
βον τὸν Πάνθου μὲν υἱόν, ἀναιρεθέντα δὲ ὑπὸ 
Μενελάου. 
  Ὅτι φασὶν αὐτὸν ἐν Ἄργει ποτὲ παρεπιδημή-
σαντα καὶ θεασάμενον τῶν Τρωικῶν σκύλων ἀσπίδα 
προσηλωμένην δακρύειν. ἐρωτηθέντα δὲ ὑπὸ τῶν 
Ἀργείων τὴν τοῦ πάθους αἰτίαν εἰπεῖν, 

Αριστόξενος μουσικός. Fragmenta Fragment 12, line 4

γλύφου, ὥς φησιν Ἕρμιππος Σάμιος, ἢ ὡς Ἀριστόξενος Τυρρηνὸς ἀπὸ 
μιᾶς 
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τῶν νήσων, ἃς ἔσχον Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες.   
 Clemens Stromateis I cap. 14, 62, 2: Πυθαγόρας μὲν οὖν 
Μνησάρχου Σάμιος, ὥς φησιν Ἱππόβοτος, ὡς δὲ Ἀριστόξενος ἐν τῷ 
Πυθα-
γόρου βίῳ καὶ Ἀριστοτέλης καὶ Θεόπομπος Τυρρηνὸς ἦν. 
 Theodoret. Graec. affect. curatio I 24: τὸν δὲ Πυθαγόραν 
Ἀριστόξενος καὶ Ἀριστοτέλης καὶ Θεόπομπος Τυρρηνὸν εἶναί φασιν. 
 [Iamblichus] Theologumena Arithm. 40 p. 52, 8 de Falco: 
Ἀνδροκύδης τε ὁ Πυθαγορικὸς ὁ περὶ τῶν συμβόλων γράψας καὶ 
Εὐβουλίδης 
ὁ Πυθαγορικὸς καὶ Ἀριστόξενος καὶ Ἱππόβοτος καὶ Νεάνθης οἱ τὰ κατὰ 
τὸν ἄνδρα ἀναγράψαντες σιϛʹ ἔτεσι τὰς μετεμψυχώσεις τὰς αὐτῷ (sc. 
Πυθαγόρᾳ) συμβεβηκυίας ἔφασαν γεγονέναι. μετὰ τοσαῦτα γοῦν ἔτη εἰς 
παλιγ-
γενεσίαν ἐλθεῖν Πυθαγόραν καὶ ἀναζῆσαι ὡσανεὶ μετὰ τὴν πρώτην ἀνα-
κύκλησιν καὶ ἐπάνοδον τοῦ ἀπὸ ἓξ ψυχογονικοῦ κύβου, τοῦ δὲ αὐτοῦ καὶ

ἀποκαταστατικοῦ διὰ τὸ σφαιρικόν, ὡς δὲ καὶ ἄλλην διὰ τούτων 
ἀνάζησιν 
ἔσχε. ᾧ καὶ συμφωνεῖ τὸ Εὐφόρβου τὴν ψυχὴν ἐσχηκέναι κατά γε τοὺς 
χρόνους. φʹ γὰρ καὶ ιδʹ ἔτη ἔγγιστα ἀπὸ τῶν Τρωικῶν ἱστορεῖται μέχρι 
Ξενοφάνους τοῦ φυσικοῦ καὶ τῶν Ἀνακρέοντός τε καὶ Πολυκράτους 
χρόνων 
καὶ τῆς ὑπὸ Ἁρπάγου τοῦ Μήδου Ἰώνων πολιορκίας καὶ ἀναστάσεως, ἣν 
Φωκεῖς φυγόντες Μασσαλίαν ᾤκισαν. πᾶσι γὰρ τούτοις ὁμόχρονος ὁ 
Πυθαγόρας. ὑπὸ Καμβύσου γοῦν ἱστορεῖται Αἴγυπτον ἑλόντος 
συνῃχμαλωτίσθαι 

Κλήμης Αλεξανδρινός. Fragmenta Fragment 23, line 7

Ἑβραίων ἀπόστολον διά τε τὴν πρὸς τὸν κύριον τιμὴν διά τε τὸ ἐκ 
περιουσίας καὶ τοῖς Ἑβραίοις ἐπιστέλλειν, ἐθνῶν κήρυκα ὄντα καὶ 
ἀπόστολον.» 
 Photius Bibl. Cod. 109. 
 Αἱ μὲν οὖν Ὑποτυπώσεις διαλαμβάνουσι περὶ ῥητῶν τινων τῆς 
τε παλαιᾶς καὶ νέας γραφῆς, ὧν καὶ κεφαλαιωδῶς [ὡς] δῆθεν ἐξήγησίν 
τε καὶ ἑρμηνείαν ποιεῖται. καὶ ἐν τισὶ μὲν αὐτῶν ὀρθῶς δοκεῖ λέγειν, 
ἐν τισὶ δὲ παντελῶς εἰς ἀσεβεῖς καὶ μυθώδεις λόγους ἐκφέρεται. ὕλην 
τε γὰρ ἄχρονον καὶ ἰδέας ὡς ἀπό τινων ῥητῶν εἰσαγομένας δοξάζει 
καὶ τὸν υἱὸν εἰς κτίσμα κατάγει. ἔτι δὲ μετεμψυχώσεις καὶ πολλοὺς 
πρὸ τοῦ Ἀδὰμ κόσμους τερατεύεται. καὶ ἐκ τοῦ Ἀδὰμ τὴν Εὔαν, 
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οὐχ ὡς ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος βούλεται, ἀλλ' αἰσχρῶς τε καὶ ἀθέως 
ἀποφαίνεται. μίγνυσθαί τε τοὺς ἀγγέλους γυναιξὶ καὶ παιδοποιεῖν ἐξ 
αὐτῶν ὀνειροπολεῖ, καὶ μὴ σαρκωθῆναι τὸν λόγον, ἀλλὰ δόξαι. λό-
γους τε τοῦ πατρὸς δύο τερατολογῶν ἀπελέγχεται, ὧν τὸν ἥττονα 
τοῖς ἀνθρώποις ἐπιφανῆναι, μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἐκεῖνον· φησὶ γάρ· «λέγε-
ται μὲν καὶ ὁ υἱὸς λόγος, ὁμωνύμως τῷ πατρικῷ λόγῳ, ἀλλ' οὐχ 
οὗτός ἐστιν ὁ σὰρξ γενόμενος. οὐδὲ μὴν ὁ πατρῷος λόγος, ἀλλὰ δύ-
ναμίς τις τοῦ θεοῦ, οἷον ἀπόρροια τοῦ λόγου αὐτοῦ νοῦς γενόμενος 
τὰς τῶν ἀνθρώπων καρδίας διαπεφοίτηκε.» 

Φερεκύδης. ., Testimonia Fragment 2, line 7

 (121) γέγονε δὲ κατὰ τὴν πεντηκοστὴν καὶ ἐνάτην ὀλυμπιάδα (544 – 41).

Folgt Brief an Thales. 
 EUSEB. chron. zu Ol. 59 (59, 2 M 59, 4 d. übr.) Ferecydes historicus 
clarus habetur. 
 SUID. Φερεκύδης Βάβυος Σύριος (ἔστι δὲ νῆσος μία τῶν Κυκλάδων ἡ 
Σύρα 
πλησίον Δήλου)· γέγονε δὲ κατὰ τὸν Λυδῶν βασιλέα Ἀλυάττην, ὡς 
συγχρονεῖν 
τοῖς ζ σοφοῖς καὶ τετέχθαι περὶ τὴν με ὀλυμπιάδα [600 – 597]. διδαχθῆναι 
δὲ ὑπ' 
αὐτοῦ Πυθαγόραν λόγος, αὐτὸν δὲ οὐκ ἐσχηκέναι καθηγητήν, ἀλλ' ἑαυτὸν 
ἀσκῆσαι 
κτησάμενον τὰ Φοινίκων ἀπόκρυφα βιβλία. πρῶτον δὲ συγγραφὴν 
ἐξενεγκεῖν 
πεζῶι λόγωι τινὲς ἱστοροῦσιν, ἑτέρων τοῦτο εἰς Κάδμον τὸν Μιλήσιον 
φερόντων. 
καὶ πρῶτον τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον εἰσηγήσασθαι. ἐζηλοτύπει
δὲ 
τὴν Θάλητος δόξαν. καὶ τελευτᾶι ὑπὸ πλήθους φθειρῶν. 
 ἔστι δὲ ἅπαντα ἃ συνέγραψε ταῦτα· Ἑπτάμυχος ἤτοι Θεοκρασία ἢ 
Θεογονία. 
ἔστι δὲ Θεολογία ἐν βιβλίοις ι [?] ἔχουσα θεῶν γένεσιν καὶ διαδοχάς. 
 Φερεκύδης Ἀθηναῖος (πρεσβύτερος τοῦ Συρίου, ὃν λόγος τὰ Ὀρφέως συν-
αγαγεῖν) ἔγραψεν Αὐτόχθονας (ἔστι δὲ περὶ τῆς Ἀττικῆς ἀρχαιολογίας) ἐν 
βιβλίοις ι, 
Παραινέσεις δι' ἐπῶν. Πορφύριος δὲ τοῦ προτέρου οὐδένα πρεσβύτερον 
δέχεται, 
ἀλλ' ἐκεῖνον μόνον ἡγεῖται ἀρχηγὸν συγγραφῆς. 
 s. v. Ἑκαταῖος ... πρῶτος δὲ ἱστορίαν πεζῶς ἐξήνεγκε, συγ-
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γραφὴν δὲ Φ.· τὰ γὰρ Ἀκουσιλάου νοθεύεται. 
 STRABO X p. 487 Σῦρος δ' ἐστὶ μηκύνουσι τὴν πρώτην συλλαβήν, ἐξ ἧς 

Πυθαγόρας Phil., Testimonia Fragment 8, line 16

γένος. DIOG. VIII 1 ὡς Ἀριστόξενος, Τυρρηνὸς ἀπὸ μιᾶς τῶν νήσων ἃς 
ἔσχον 
Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες. 
DIOG. I 118 Ἀριστόξενος δ' ἐν τῶι Περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν γνωρίμων 
αὐτοῦ 
[a. O. fr. 3] φησι νοσήσαντα αὐτὸν [Pherekydes 7 A 1] ὑπὸ Πυθαγόρου 
ταφῆναι 
ἐν Δήλωι. PORPHYR. V. P. 9 γεγονότα δ' ἐτῶν τεσσαράκοντά φησιν ὁ 
Ἀριστό-
ξενος [a. O. fr. 4] καὶ ὁρῶντα τὴν τοῦ Πολυκράτους τυραννίδα 
συντονωτέραν 
οὖσαν, ὥστε καλῶς ἔχειν ἐλευθέρωι ἀνδρὶ τὴν ἐπιστασίαν τε καὶ 
δεσποτείαν [μὴ] 
ὑπομένειν, οὕτως δὴ τὴν εἰς Ἰταλίαν ἄπαρσιν ποιήσασθαι. THEOL. 
ARITHM. 
p. 40 Ast Ἀνδροκύδης δὲ ὁ Πυθαγορικὸς ὁ Περὶ τῶν συμβόλων 
γράψας καὶ Εὐβουλίδης ὁ Πυθαγορικὸς καὶ Ἀριστόξενος καὶ Ἱππόβοτος 
καὶ Νεάν-
θης οἱ τὰ κατὰ τὸν ἄνδρα ἀναγράψαντες σιϛ ἔτεσι τὰς μετεμψυχώσεις 
τὰς αὐτῶι 
συμβεβηκυίας ἔφασαν γεγονέναι. μετὰ τοσαῦτα γοῦν ἔτη εἰς 
παλιγγενεσίαν ἐλθεῖν 
Πυθαγόραν καὶ ἀναζῆσαι ὡσανεὶ μετὰ τὴν πρώτην ἀνακύκλωσιν καὶ 
ἐπάνοδον τοῦ 
ἀπὸ ἓξ ψυχογονικοῦ κύβου, τοῦ δ' αὐτοῦ καὶ ἀποκαταστατικοῦ διὰ τὸ 
σφαιρικόν, 
ὡς δὲ καὶ ἄλλην διὰ τούτων ἀνάζησιν ἔσχε· ὧι καὶ συμφωνεῖ τὸ 
Εὐφόρβου τὴν 
ψυχὴν ἐσχηκέναι κατά γε τοὺς χρόνους· φ γὰρ καὶ ιδ ἔτη ἔγγιστα ἀπὸ τῶν
Τρωι-
κῶν ἱστορεῖται μέχρι Ξενοφάνους τοῦ φυσικοῦ καὶ τῶν Ἀνακρέοντός τε 
καὶ Πολυ-κράτους χρόνων καὶ τῆς ὑπὸ Ἁρπάγου τοῦ Μήδου Ἰώνων 
πολιορκίας καὶ ἀνα-  στάσεως, ἣν Φωκεῖς φυγόντες Μασσαλίαν 
ὤικησαν· πᾶσι γὰρ τούτοις ὁμόχρονος ὁ Π. ὑπὸ Καμβύσου γοῦν 
ἱστορεῖται Αἴγυπτον ἑλόντος συνηιχμαλωτίσθαι ἐκεῖ 
συνδιατρίβων τοῖς ἱερεῦσι, καὶ εἰς Βαβυλῶνα μετελθὼν τὰς βαρβαρικὰς 
τελετὰς 
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Pseudo-Justinus Martyr, Quaestiones gentilium ad Christianos 
Morel page 212, section D, line 4

 ιθʹ. Εἰ ποιητὴς τῶν μὲν χειρόνων ἐστὶν ὁ θεός, τῶν δὲ 
βελτιόνων οὐκ ἔστι, πῶς οὐκ ἔστι τοῦτο δεῖγμα τῆς τοῦ θεοῦ 
ἀσθενείας; Ὅπερ ἐστὶν ἀσεβὲς λέγειν. Εἰ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ τοῦ 
θεοῦ δύναμις πρὸς ποίησιν ἑκατέρου, διὰ τί ἀπιστεῖτε τὴν 
ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν, τῶν εἰς ἀφθαρσίαν ἀνισταμένων; 
 κʹ. Εἰ θεῷ μὲν πρὸς τὸ ποιεῖν ἐστιν οὐκ ἀδύνατον, ἡμῖν 
δὲ πρὸς τὸ γενέσθαι ἐστὶ λυσιτελὲς τὸ ἐκ τῆς πολυστενάκτου 
τε καὶ ἐμφθάρτου ζωῆς ἀγαγεῖν ἡμᾶς εἰς μακαρίαν τε καὶ 
ἄφθαρτον κατάστασιν διὰ τῆς ἀναστάσεως μᾶλλον, ἢ ἐκ τῆς 
τῶν φιλοσόφων φιλοπονίας εἰς τὴν τῶν μυρμήκων φιλοπονίαν 
ἀναγαγεῖν τοὺς φιλοσοφοῦντας Ἕλληνας διὰ τῆς μετεμψυχώ-
σεως, τί γελοιωδέστερον τοῦ ἐκείνῳ μὲν μεμαρτυρημένῳ ἀπι-
στεῖν, τοῦτο δὲ ἀσυστάτως πιστεύειν καὶ δογματίζειν, ὥστε 
τὸν πάλαι ἀθηναΐζοντα φιλόσοφον Πλάτωνα ὕστερον μυρ-
μηκίζειν; 
 καʹ. Εἰ κατὰ τοὺς Ἕλληνας τῷ εἶναι καὶ οὐ τῷ βούλε-
σθαι ποιεῖ ὁ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, πῶς ὁ Πλάτων ποτὲ μέν 
ἐστι ζῶον λογικὸν καὶ ἄνθρωπος, ποτὲ δὲ ζῶον ἄλογον καὶ 
μύρμηξ διὰ τῆς μετεμψυχώσεως; Εἰ μὲν ἕπεται τῷ θεῷ τὸ 
γενέσθαι τὸν Πλάτωνα ἄνθρωπον, ἀνάγκη, μεταγομένου τοῦ 
Πλάτωνος ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν 

Pseudo-Justinus Martyr, Quaestiones gentilium ad Christianos 
Morel page 212, section E, line 4

ἄφθαρτον κατάστασιν διὰ τῆς ἀναστάσεως μᾶλλον, ἢ ἐκ τῆς 
τῶν φιλοσόφων φιλοπονίας εἰς τὴν τῶν μυρμήκων φιλοπονίαν 
ἀναγαγεῖν τοὺς φιλοσοφοῦντας Ἕλληνας διὰ τῆς μετεμψυχώ-
σεως, τί γελοιωδέστερον τοῦ ἐκείνῳ μὲν μεμαρτυρημένῳ ἀπι-
στεῖν, τοῦτο δὲ ἀσυστάτως πιστεύειν καὶ δογματίζειν, ὥστε 
τὸν πάλαι ἀθηναΐζοντα φιλόσοφον Πλάτωνα ὕστερον μυρ-
μηκίζειν; 
 καʹ. Εἰ κατὰ τοὺς Ἕλληνας τῷ εἶναι καὶ οὐ τῷ βούλε-
σθαι ποιεῖ ὁ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, πῶς ὁ Πλάτων ποτὲ μέν 
ἐστι ζῶον λογικὸν καὶ ἄνθρωπος, ποτὲ δὲ ζῶον ἄλογον καὶ 
μύρμηξ διὰ τῆς μετεμψυχώσεως; Εἰ μὲν ἕπεται τῷ θεῷ τὸ 
γενέσθαι τὸν Πλάτωνα ἄνθρωπον, ἀνάγκη, μεταγομένου τοῦ 
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Πλάτωνος ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν 
μύρμηκα, μεταγενέσθαι καὶ τὸν θεὸν τοῦ εἶναι ὅ ἐστιν. Εἰ 
δὲ ὁ Πλάτων μὲν μεταφέρεται, ὁ δὲ θεὸς τοῦ εἶναι ὅ ἐστιν οὐ 
μεταφέρεται, πῶς τῷ εἶναι καὶ οὐ τῷ βούλεσθαι ὁ θεὸς ποιεῖ 
τοὺς ἀνθρώπους; 

Meletius Med., De natura hominis Page 60, line 21

τοῦ παχεῖαν τε καὶ λεπτὴν, καὶ τὸ δικτυῶδες πλέγμα, καὶ 
τὰς τῶν νεύρων ἑπτὰ συζυγίας, καὶ τὰ τῶν αἰσθήσεων οἰκητή-
ρια· ὀφθαλμούς· ὦτα· ῥῖνας· καὶ τὰ ἔσω τοῦ στόματος, καὶ 
τὰς ἄλλας κοιλότητας, ἃς κοιλίας λέγουσι· καὶ πνεῦμα ψυχι-
κὸν ψυχικαῖς ἐνεργείαις ὑπηρετούμενον, εἰκότως τῇ κεφαλῇ 
σχῆμα τοιοῦτον ἐπλέξατο· ἡ δὲ τρίτη αἰτία Πλάτωνος ἐστὶ 
φλυαρία ἐν τῇ πρὸς Τίμαιον· φησὶ γάρ· “Ἐπειδὴ ἔμελλεν ἡ 
“φύσις μύριον ποιεῖν ψυχῆς τε καὶ νοῦ οἰκητήριον, ἵνα μὴ 
“ξενίζηται κατιοῦσα ἀπὸ κυκλοτεροῦς τοῦ οὐρανοῦ εἰς ἀνόμοιον 
“οἴκημα εἰσιοῦσα, ὅμοιον τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα αὐτῇ κατειρ-
“γάσατο·” τοῦτο δὲ εἴρηκεν ὁ φιλόσοφος τὴν μετεμψύχωσιν 
δογματίζων, καὶ τὴν ψυχὴν ἐν τῷ ἡγεμονικῷ οἰκεῖν, καὶ μὴ ἐν 
ὁλῷ τῷ σώματι φλυαρῶν. 
 Ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι κυκλοτερὲς σχῆμα τὸ τῆς κεφαλῆς 
ὑπάρχει, οὐ μόνον διὰ τὸ εὐπρεπές· τὰ γὰρ σφαιροειδῆ τῶν 
ἀντρώδων οἰκημάτων κρείττονα τῶν κατὰ μῆκος εἰς θεωρίαν· 
ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ κατ' εὐθὺ τῆς τοῦ νοὸς ἐνεργείας· ἔδει γὰρ τὸ 
ὑπερκείμενον τοῦ σώματος ὅλου μέρος κυκλοτερὲς τὲ εἶναι, καὶ 
τὰ τῆς ἀρχῆς ἐκεῖθεν γνωρίζεσθαι· ἵνα ὥσπερ ἄριστος κυβερ-
νήτης ὁ νοῦς ἐπὶ τῶν οἰάκων καθήμενος, πηδαλιουχῇ τὸ σῶμα 
ἅπαν καὶ διασώζῃ· ὡς ἐξ ἑτοίμου ἔχων καὶ τὰς αἰσθήσεις·   

Alexander Phil., De anima Page 27, line 18

ἀκρατῶν μάχη πρὸς ἀλλήλας τῶν δυνάμεων. φανερώτατα δ' ἂν 
δεικνύοιτο 
καὶ διὰ τοῦ μηδὲν τὴν φύσιν δοκεῖν μάτην ποιεῖν, εἶναι δέ τινα ζῷα, ἃ 
δύναμιν ψυχῆς ἔχοντα μηκέτ' ἐνεργεῖν κατὰ τὰς ἄλλας ἐνεργείας δύναται 
καίτοι τῶν πραγμάτων ὄντων περὶ ἃ αἱ κατ' ἐκείνας τὰς δυνάμεις ἐνέρ-
γειαι. εἰ γὰρ λέγοι τις δι' ὀργάνων ἀπορίαν ἐν τούτοις μὴ γίνεσθαι τὰς 
ἐνεργείας, ἀναιρήσει τὸ μηδὲν μάτην ποιεῖν τὴν φύσιν. μάτην γὰρ ἔσται 
πλείους ἐνεργείας ἐνεργεῖν ἡ ψυχὴ ἡ ἐν ἐκείνοις δυναμένη, εἴ γε ὑπ' 
αὐτῆς 
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τῆς φύσεως ἐνεργεῖν καὶ αὐτὰς δι' ἀπορίαν ὀργάνων κωλύεται. ἔτι τε πῶς 
οὐκ ἄτοπον τὸ τὸν ἄνθρωπον λέγειν τῶν βατράχων καὶ τῶν τυχόντων 
ζῴων 
διαφέρειν μὴ τῇ τῆς ψυχῆς δυνάμει, ἀλλὰ ὀργανικῷ τινι σώματι; οὐδέν 
τε διοίσει τῆς ὑπό τινων λεγομένης μετεμψυχώσεως ἥδε ἡ δόξα, εἰ μὴ 
παρὰ τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, ἀλλὰ παρὰ τὰ ὄργανα ἡ τῶν ζῴων καὶ τῶν 
ἐνεργειῶν αὐτῶν γίνεται διαφορά. ἡ αὐτὴ μὲν γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς ἐμψύχοις  

ἔσται ψυχή, κατὰ δὲ τὰς τῶν σωμάτων διαφορὰς διαφόρως ἐνεργήσει· ὃ 
κἀκεῖνοι λέγουσιν. 
 Ὅτι μὲν οὖν πλείους αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημέ-
νων, ὅτι δ' οὐκ ἄπειροι, καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τοῦ μηδὲν μὲν μάτην ποι-
εῖν τὴν φύσιν, μάτην δὲ λέγεσθαι τὴν τῶν δυνάμεων ἀπειρίαν, εἴ γε μὴ 
οἷόν τέ ἐστι ζῷόν τι κατὰ ἀπείρους δυνάμεις ἐνεργεῖν. ἔτι ὡς τὰ τοῦ 
σώματος τοῦ ἔχοντος τὴν ψυχὴν μόρια πεπερασμένα, εὔλογον καὶ τὰ τῆς 
ἐν αὐτῷ ψυχῆς. ἔτι πάντα ἡ φύσις ἕνεκά του ποιεῖ, καὶ ἐν οἷς τὸ μὲν 

Anonymus Diodori Phil., Fragmenta Page 231, line 14

αὐτοῖς πραχθέντα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς πρωίας, τὴν δὲ τελευτὴν ἕως 
ἑσπέρας 
ποιούμενοι. εἰ δ' ἀναστροφὴν ἔχοιεν καὶ πλείονα σχολὴν ἄγοιεν, καὶ τὰ 
τρίτῃ 
καὶ τετάρτῃ καὶ ταῖς ἔτι πρότερον ἡμέραις πραχθέντα προσανελάμβανον. 
τοῦτο 
πρὸς ἐπιστήμην καὶ φρόνησιν, ἔτι δὲ τῶν πάντων ἐμπειρίαν τε τοῦ 
δύνασθαι 
πολλὰ μνημονεύειν ... 
 Ὅτι ἐποιοῦντο καὶ τῆς ἐγκρατείας γυμνασίαν τόνδε τὸν τρόπον. παρα-
σκευασάμενοι πάντα τὰ κατὰ τὰς λαμπροτάτας ἑστιάσεις παρατιθέμενα 
πολὺν 
αὐτοῖς ἐνέβλεπον χρόνον· εἶτα διὰ τῆς θέας τὰς τῆς φύσεως ἐπιθυμίας 
πρὸς 
τὴν ἀπόλαυσιν ἐκκαλεσάμενοι τὰς τραπέζας ἐκέλευον αἴρειν τοὺς παῖδας,
καὶ 
παραχρῆμα ἄγευστοι τῶν παρατεθέντων ἐχωρίζοντο. 
 Ὅτι ὁ Πυθαγόρας μετεμψύχωσιν ἐδόξαζε καὶ κρεοφαγίαν ὡς ἀποτρό-
παιον ἡγεῖτο, πάντων τῶν ζῴων τὰς ψυχὰς μετὰ θάνατον εἰς ἕτερα ζῷα 
λέγων 
εἰσέρχεσθαι. καὶ αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν ἔφασκεν ἐπὶ τῶν Τρωικῶν χρόνων 
μεμνῆσθαι 
γεγενημένον Εὔφορβον τὸν Πάνθου μὲν υἱόν, ἀναιρεθέντα δὲ ὑπὸ 
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Μενελάου. 
 Ὅτι φασὶν αὐτὸν ἐν Ἄργει ποτὲ παρεπιδημήσαντα καὶ θεασάμενον 
τῶν Τρωικῶν σκύλων ἀσπίδα προσηλωμένην δακρύειν. ἐρωτηθέντα δὲ 
ὑπὸ 
τῶν Ἀργείων τὴν τοῦ πάθους αἰτίαν εἰπεῖν ὅτι τὴν ἀσπίδα ταύτην εἶχεν 
αὐτὸς 
ἐν Τροίᾳ γεγονὼς Εὔφορβος. ἀπίστως δὲ διακειμένων καὶ μανίαν αὐτοῦ 
καταγινωσκόντων, σημεῖον εὑρεῖν ἔφησεν ἀληθὲς τοῦ ταῦθ' οὕτως ἔχειν· 
ἐκ 
τοῦ γὰρ ἐντὸς μέρους ἐπιγεγράφθαι τὴν ἀσπίδα γράμμασιν ἀρχαίοις 
ΕΥΦΟΡΒΟΥ. 
πάντων δὲ διὰ τὸ παράδοξον εἰπόντων καθελεῖν τὴν εἰκόνα, συνέβη τὴν 
ἐπιγραφὴν 

Anonymus Photii Phil., Fragmenta Page 238, line 12

πρῶτον μὲν τῇ ὁμιλίᾳ τῇ πρὸς τοὺς θεούς (ἀνάγκη γὰρ προσίοντας αὐτοῖς

κατ' ἐκεῖνο καιροῦ χωρίζεσθαι αὐτοὺς πάσης κακίας, εἰς δύναμιν 
ὁμοιοῦντας 
ἑαυτοὺς τῷ θεῷ), δεύτερον ἐν τῷ εὖ ποιεῖν (θεοῦ γὰρ τοῦτο καὶ θείας 
μιμήσεως), 
τρίτον ἐν τῷ ἀποθνῄσκειν· εἰ γὰρ κατὰ ποσόν τι ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος ἐν 
τῷ ζῆν τὸ ζῷον χωριζομένη βελτίων γίνεται ἑαυτῆς ἐν τε τοῖς ὕπνοις κατὰ
τοὺς 
ὀνείρους καὶ ἐν ταῖς ἐκστάσεσι τῶν νόσων μαντικὴ γίνεται, πολλῷ 
μᾶλλον βελτιοῦ-
ται, ὅταν τέλεον χωρισθῇ ἀπὸ τοῦ σώματος. ὅτι τὴν μονάδα πάντων 
ἀρχὴν 
ἔλεγον Πυθαγόρειοι, ἐπεὶ τὸ μὲν σημεῖον ἀρχὴν ἔλεγον γραμμῆς, τὴν δὲ 
ἐπιπέδου, 
τὸ δὲ τοῦ τριχῇ διαστατοῦ, ἤτοι σώματος. τοῦ δὲ σημείου προεπινοεῖται ἡ

μονάς· ὥστε τὰ σώματα πάντα ἐκ τῆς μονάδος γεγένηται. ὅτι οἱ 
Πυθαγόρειοι 
τῶν ἐμψύχων ἀπείχοντο τὴν μετεμψύχωσιν ἀφρόνως ὡς ἀληθῆ 
ὑπολαμβάνοντες, 
καὶ ὅτι τὰ τοιαῦτα τῶν βρωμάτων παχύνει τὸν νοῦν τροφιμώτερα ὄντα 
καὶ 
πολλὴν ἀνάδοσιν ποιοῦντα. διὰ τοῦτο καὶ τοῦ κυάμου ἀπείχοντο, ὅτι 
φυσώδης 
καὶ τροφιμώτατος. καὶ ἄλλας δέ τινας αἰτίας πλείους ἀποδιδόασιν, αἳ 
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αὐτοὺς ἐνῆγον ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων. ὅτι τὸν Πυθαγόραν πολλά φασι 
προειπεῖν, 
καὶ πάντα ἐκβῆναι. ὅτι τὴν μὲν θεωρητικὴν καὶ φυσικὴν Πλάτωνά φασι 
παρὰ 
τῶν ἐν Ἰταλίᾳ Πυθαγορείων ἐκμαθεῖν, τὴν δὲ ἠθικὴν μάλιστα παρὰ 
Σωκρά-
τους. τῆς δὲ λογικῆς σπέρματα καταβαλεῖν αὐτῷ Ζήνωνα καὶ Παρμενίδην
τοὺς 
Ἐλεάτας· καὶ οὗτοι δὲ τῆς Πυθαγορείου ἦσαν διατριβῆς. ὅτι ἡ ὄψις κατὰ 
Πυθα-
γόραν καὶ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλην τῶν δώδεκα χρωμάτων ἐστι 
κριτική, λευκοῦ καὶ μέλανος καὶ τῶν μεταξύ, ξανθοῦ φαιοῦ ὠχροῦ 
ἐρυθροῦ κυανοῦ 

Corpus Hermeticum, Fragmenta Fragment 26, section t, line 1

γενικὰς μὲν τέσσαρας, διαστηματικὰς δὲ δώδεκα, χώρας δὲ 
ἑξήκοντα. ἐν δὲ ταῖς χώραις ταύταις, ἑξήκοντα οὔσαις 
τὸν ἀριθμόν, οἰκοῦσιν αἱ ψυχαί, ἑκάστη πρὸς ἣν ἔχει φύσιν, 
μιᾶς μὲν καὶ τῆς αὐτῆς συστάσεως οὖσαι, οὐκέτι δὲ τιμῆς. 
ὅσῳ γὰρ ἑκάστη τῶν χωρῶν ἀπὸ γῆς ὑπερβέβηκε τῆς ἑτέρας, 
τοσούτῳ καὶ αἱ ἐν αὐταῖς ψυχαί· ἑτέρα τὴν ἑτέραν καθ' 
ὑπεροχὴν λείπει, ὦ τέκνον, χώρα καὶ ψυχή. 
 τίνες μὲν οὖν εἰς ἑκάτερα τούτων ἀναλύουσι ψυχαί, 
ἐντεῦθέν σοι πάλιν, ὦ μεγαλόδοξε Ὧρε, καταλέγειν 
ἄρξομαι, ἄνωθεν ἐπὶ τὰ πρόσγεια τὴν τάξιν ποιουμένη.   

[Περὶ ἐμψυχώσεως καὶ μετεμψυχώσεως]

 »Τὸ μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ κεχώρισται, τέκνον 
Ὧρε, πρὸς μέτρον καὶ ἁρμονίαν. αἱ δὲ χῶραι αὗται ὑπὸ τῶν 
προγόνων καλοῦνται ὑφ' ὧν μὲν ζῶναι, ὑφ' ὧν δὲ στερεώ-
ματα, ὑπὸ δὲ ἑτέρων πτυχαί. ἐν δὲ ταύταις φοιτῶσιν αἵ 
τε ἀπολελυμέναι τῶν σωμάτων ψυχαὶ αἵ τε μηδέπω ἐνσω-
ματισθεῖσαι. ἑκάστη δὲ τούτων, ὦ τέκνον, κατὰ τὴν ἀξίαν 
καὶ χώραν ἔχει· ὥστε τὰς μὲν θείας καὶ βασιλικὰς ἐν τῇ 
ὑπεράνω πάντων κατοικεῖν, τὰς δὲ ἐλαχίστας κατὰ τιμὴν 
καὶ τὰς ἄλλας ὅσαι εἰσὶ χαμαιπετεῖς ἐν τῇ ὑποκάτω πάν 

Neanthes Hist., Fragmenta Fragment 19, line 8
μινώνδᾳ τε συγγέγονεν, οὗ καὶ διδάσκαλος γέγονε. Δι-
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καίαρχος δὲ καὶ οἱ ἀκριβέστεροι καὶ τὸν Πυθαγόραν 
φασὶ παρεῖναι τῇ ἐπιβουλῇ.   
 Theolog. arithm.: Ἐπεὶ δὲ ὁ ἀπὸ 
τοῦ ϛʹ κύβος σιϛʹ γίνεται, ὁ ἐπὶ ἑπταμήνων γονίμων 
χρόνος, συναριθμουμένων τοῖς ἑπτὰ τῶν ἓξ ἡμερῶν, ἐν 
αἷς ἀφροῦται καὶ διαφύσεις σπέρματος λαμβάνει τὸ 
σπέρμα, Ἀνδροκύδης δὲ ὁ Πυθαγορικὸς ὁ περὶ τῶν 
συμβόλων γράψας καὶ Εὐβουλίδης καὶ Νεάνθης, οἱ 
τὰ κατὰ τὸν ἄνδρα ἀναγράψαντες, σιϛʹ ἔτεσι 
τὰς μετεμψυχώσεις τὰς αὐτῷ συμβεβηκυίας ἔφασαν γε-
γονέναι. 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ.

 Diogen. L. VIII, 54: Ἀκοῦσαι δ' αὐτὸν (τὸν Ἐμ-
πεδοκλέα) Πυθαγόρου Τιμαῖος διὰ τῆς ἐνάτης 
ἱστορεῖ, λέγων ὅτι καταγνωσθεὶς ἐπὶ λογοκλοπείᾳ τότε 
(καθὰ καὶ Πλάτων) τῶν λόγων ἐκωλύθη μετέχειν ... 
Φησὶ δὲ Νεάνθης ὅτι μέχρι Φιλολάου καὶ Ἐμπεδο-
κλέους ἐκοινώνουν οἱ Πυθαγορικοὶ τῶν λόγων· ἐπεὶ 
δ' αὐτὸς διὰ τῆς ποιήσεως ἐδημοσίωσεν αὐτὰ, νόμον 
ἔθεντο μηδενὶ μεταδώσειν ἐποποιῷ. 

Γρηγόριος Νύσσης. De opificio hominis Page 229, line 16

θὼν, δυνατὸν ἡγήσαιτο τὸ γινόμενον, ὅτι τὸ βραχύ τε 
καὶ ἀντ' οὐδενὸς ἐκεῖνο τοῦ τοσούτου πράγματός 
ἐστιν ἀρχή; μέγα δέ φημι, οὐ μόνον εἰς τὴν κατὰ τὸ 
σῶμα βλέπων διάπλασιν, ἀλλ' ὃ πρὸ τούτου θαυμάζειν 
ἄξιον, αὐτὴν λέγω τὴν ψυχὴν, καὶ τὰ περὶ αὐτὴν 
θεωρούμενα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗʹ. 
Πρὸς τοὺς λέγοντας προϋφεστάναι τὰς ψυχὰς 
τῶν σωμάτων, ἢ τὸ ἔμπαλιν πρὸ τῶν ψυ-
χῶν διαπεπλᾶσθαι τὰ σώματα. Ἐν ᾧ τις καὶ 
ἀνατροπὴ τῆς κατὰ τὰς μετεμψυχώσεις μυθοποιίας. 
 Τάχα γὰρ οὐκ ἔξω τῆς προκειμένης ἡμῖν πραγμα-
τείας ἐστὶ, τὸ διεξετάσαι τὸ ἀμφιβαλλόμενον ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις περὶ ψυχῆς τε καὶ σώματος. Τοῖς μὲν γὰρ 
τῶν πρὸ ἡμῶν δοκεῖ, οἷς ὁ Περὶ τῶν ἀρχῶν ἐπρα-
γματεύθη λόγος, καθάπερ τινὰ δῆμον ἐν ἰδιαζούσῃ πο-
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λιτείᾳ τὰς ψυχὰς προϋφεστάναι λέγειν. Προκεῖσθαι 
δὲ κἀκεῖ τά τε τῆς κακίας καὶ τῆς ἀρετῆς ὑποδείγματα. 
Καὶ παραμένουσαν μὲν ἐν τῷ καλῷ τὴν ψυχὴν, τῆς 
πρὸς τὸ σῶμα συμπλοκῆς μένειν ἀπείρατον· 

Iamblichus Phil., Theologoumena arithmeticae Page 52, line 12

μοῖρα ἑξὰς διὰ τοῦτο ὡς εὐλογιστότερον τίθεται, διπλασία δὲ 
αὐτῆς ἡ δωδεκάς, τριπλασία δὲ ἡ ὀκτωκαιδεκὰς μέχρι τῆς ρξβʹ 
ἑπτακαιεικοσαπλασίας· ἐν γὰρ ταύταις ταῖς ποσότησιν ἡ τῶν δύο 
μεσοτήτων ἐνορᾶται φύσις πρώταις ἐλαχίσταις ἥ τε τοῦ ἀνὰ 
μέσον ἀμφοῖν ἐπογδόου διαστήματος. ἐπεὶ δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ ϛʹ 
κύβος σιϛʹ γίνεται, ὁ ἐπὶ ἑπταμήνων γονίμων χρόνος, συν-
αριθμουμένων τοῖς ἑπτὰ τῶν ἓξ ἡμερῶν, ἐν αἷς ἀφροῦται καὶ 
διαφύσεις σπέρματος λαμβάνει τὸ σπέρμα, Ἀνδροκύδης τε ὁ 
Πυθαγορικὸς ὁ Περὶ τῶν συμβόλων γράψας καὶ Εὐβουλίδης 
ὁ Πυθαγορικὸς καὶ Ἀριστόξενος καὶ Ἱππόβοτος καὶ Νεάνθης 
οἱ τὰ κατὰ τὸν ἄνδρα ἀναγράψαντες σιϛʹ ἔτεσι τὰς μετεμψυχώσεις τὰς 
αὐτῷ συμβεβηκυίας ἔφασαν γεγονέναι. μετὰ τοσαῦτα 
γοῦν ἔτη εἰς παλιγγενεσίαν ἐλθεῖν Πυθαγόραν καὶ ἀναζῆσαι 
ὡσανεὶ μετὰ τὴν πρώτην ἀνακύκλησιν καὶ ἐπάνοδον τοῦ ἀπὸ 
ἓξ ψυχογονικοῦ κύβου, τοῦ δ' αὐτοῦ καὶ ἀποκαταστατικοῦ διὰ 
τὸ σφαιρικόν, ὡς δὲ καὶ ἄλλοτε διὰ τούτων ἀνάζησιν ἔσχεν· 
ᾧ καὶ συμφωνεῖ τὸ Εὐφόρβου τὴν ψυχὴν ἐσχηκέναι κατά γε 
τοὺς χρόνους· φʹ γὰρ καὶ ιδʹ ἔτη ἔγγιστα ἀπὸ τῶν Τρωικῶν 
ἱστορεῖται μέχρι Ξενοφάνους τοῦ φυσικοῦ καὶ τῶν Ἀνακρέον-
τός τε καὶ Πολυκράτους χρόνων καὶ τῆς ὑπὸ Ἁρπάγου τοῦ 
Μήδου Ἰώνων πολιορκίας καὶ ἀναστάσεως, ἣν Φωκεῖς φυγόν-
τες Μασσαλίαν ᾤκησαν· πᾶσι γὰρ τούτοις ὁμόχρονος ὁ 

Πορφύριος. De abstinentia Book 4, section 16, line 15

Πέρσαις νενόμισται, ὥστε καὶ Δαρεῖον τὸν Ὑστάσπου 
ἐπιγράψαι τῷ μνήματι πρὸς τοῖς ἄλλοις ὅτι καὶ μα-
γικῶν γένοιτο διδάσκαλος. διῄρηντο δὲ οὗτοι εἰς 
γένη τρία, ὡς φησὶν Εὔβουλος ὁ τὴν περὶ τοῦ Μίθρα 
ἱστορίαν ἐν πολλοῖς βιβλίοις ἀναγράψας, ὧν οἱ πρῶτοι 
καὶ λογιώτατοι οὔτ' ἐσθίουσιν ἔμψυχον οὔτε φονεύ-
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ουσιν, ἐμμένουσι δὲ τῇ παλαιᾷ τῶν ζῴων ἀποχῇ· οἱ 
δὲ δεύτεροι χρῶνται μέν, οὐ μέντοι τῶν ἡμέρων ζῴων   
τι κτείνουσιν· οὐδ' οἱ τρίτοι ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἐφ-
άπτονται πάντων· καὶ γὰρ δόγμα πάντων ἐστὶ τῶν πρώ-
των τὴν μετεμψύχωσιν εἶναι, ὃ καὶ ἐμφαίνειν ἐοίκασιν 
ἐν τοῖς τοῦ Μίθρα μυστηρίοις. τὴν γὰρ κοινότητα 
ἡμῶν τὴν πρὸς τὰ ζῷα αἰνιττόμενοι διὰ τῶν ζῴων 
ἡμᾶς μηνύειν εἰώθασιν· ὡς τοὺς μὲν μετέχοντας τῶν 
αὐτῶν ὀργίων μύστας λέοντας καλεῖν, τὰς δὲ γυναῖκας 
λεαίνας, τοὺς δὲ ὑπηρετοῦντας κόρακας. ἐπί τε τῶν 
πατέρων ... ἀετοὶ γὰρ καὶ ἱέρακες οὗτοι προσαγο-
ρεύονται. ὅ τε τὰ λεοντικὰ παραλαμβάνων περιτίθε-
ται παντοδαπὰς ζῴων μορφάς· ὧν τὴν αἰτίαν ἀποδι-
δοὺς Πάλλας ἐν τοῖς περὶ τοῦ Μίθρα τὴν κοινὴν 
φησὶ φορὰν οἴεσθαι, ὡς πρὸς τὴν τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου 

Ιωάννης Στοβαίος ανθολόγος. Anthologium Book 1, chapter 49, section 
69, line 1

τέσσαρας, διαστηματικὰς δὲ δώδεκα, χώρας δὲ ἑξήκοντα. 
Ἐν δὲ ταῖς χώραις ταύταις, ἑξήκοντα οὔσαις τὸν ἀριθμόν, 
οἰκοῦσιν αἱ ψυχαί, ἑκάστη πρὸς ἣν ἔχει φύσιν, μιᾶς μὲν 
καὶ τῆς αὐτῆς συστάσεως οὖσαι, οὐκέτι δὲ τιμῆς. Ὅσῳ   
γὰρ ἑκάστη τῶν χωρῶν ἀπὸ γῆς ὑπερβέβηκε τῆς ἑτέρας, 
τοσούτῳ καὶ αἱ ἐν αὐταῖς ψυχαὶ ἑτέρα τὴν ἑτέραν καθ' 
ὑπεροχὴν λείπει, ὦ τέκνον, χώρᾳ καὶ τύχῃ. 
 Τίνες μὲν οὖν εἰς ἑκάτερα τούτων ἀναλύουσι ψυχαί, 
ἐντεῦθέν σοι πάλιν, ὦ μεγαλόδοξε Ὧρε, καταλέγειν ἄρξο-
μαι, ἄνωθεν ἐπὶ τὰ πρόσγεια τὴν τάξιν ποιουμένη.’ 
 [περὶ ἐμψυχώσεως καὶ μετεμψυχώσεως]. (p. 35b Patr.). 
 ’Τὸ μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ κεχώρισται, τέκνον Ὧρε, 
πρὸς μέτρον καὶ ἁρμονίαν. Αἱ δὲ χῶραι αὗται ὑπὸ 
τῶν προγόνων καλοῦνται ὑφ' ὧν μὲν ζῶναι, ὑφ' ὧν δὲ 
στερεώματα, ὑπὸ δὲ ἑτέρων πτυχαί. Ἐν δὲ ταύταις φοι-
τῶσιν αἵ τε ἀπολελυμέναι τῶν σωμάτων ψυχαὶ αἵ τε 
μηδέπω ἐνσωματισθεῖσαι. Ἑκάστη δὲ τούτων, ὦ τέκνον, 
κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ χώραν ἔχει· ὥστε τὰς μὲν θείας 
καὶ βασιλικὰς ἐν τῇ ὑπεράνω πάντων κατοικεῖν, τὰς δὲ 
ἐλαχίστας κατὰ τιμὴν καὶ τὰς ἄλλας ὅσαι εἰσὶ χαμαιπετεῖς 

Ωριγένης. Homiliae in Lucam Homily 4, page 27, line 8
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«ἐπιστρέψαι». Ὁ μὲν Ἰωάννης «πολ-
λοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπέστρεψε 
πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν», κατὰ 
τὴν τοῦ ἀγγέλου φωνήν, ὁ δὲ κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς πάντας ἐφώτι-  
σεν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας. 
Τοῦτο γὰρ αὐτοῦ τὸ ἔργον ἐστίν· 
»καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπι-
στρέψει πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν». 
 Οὐ γὰρ «ἐν ψυχῇ Ἡλίου» φησίν 
– οὐ γὰρ ἦν μετεμψύχωσις – ἀλλ' 
»ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλίου». 
Ἦν γὰρ ἐπὶ τὸν Ἡλίαν πνεῦμα καὶ 
δύναμις, εἴτ' οὖν πνευματικὸν χάρις-
μα, ὥσπερ καὶ ἐπὶ ἕκαστον τῶν 
προφητῶν. 
 Τὸ οὖν πνεῦμα, ὅπερ ἦν ἐν Ἡλίᾳ, 
γέγονεν ἐν Ἰωάννῃ. 

Ωριγένης. Fragmenta in Lucam (in catenis) Fragment 17c, line 2

Ὁ λόγος αἰνίττεται, ὅτι σχεδὸν εἰπεῖν οἱ Ἰουδαῖοι πάντες ἦσαν ἐκ τῆς 
ὁδοῦ πλανηθέντες τοῦ νόμου καὶ ῥεμβόμενοι περὶ «ἐντάλματα καὶ 
διδασκαλίας 
ἀνθρώπων», ἐξ ὧν «πολλοὺς» ἐπέστρεψεν ἡ διδασκαλία Ἰωάννου «ἐπὶ» 
τὸν 
Χριστὸν τὸν «κύριον» καὶ «θεὸν» τῶν ὅλων ὅς ἐστιν «ἡ» ἀληθὴς «ὁδός».

Λέγεται «δυνάμει Ἡλίας» ὁ Ἰωάννης καὶ ὡς πρόδρομος γεγονὼς τῆς 
πρώτης τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ὡς καὶ ὁ Θεσβίτης τῆς δευτέρας. 
λέγεται «ἐν δυνάμει Ἡλίου» ὁ Ἰωάννης, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀσκητὴς καὶ ὡς 
παρθένος καὶ ὡς ἐν ἐρήμοις τὰ πολλὰ διάγων καὶ ὡς πεπαρρησιασμένως 
ἐλέγχων τοὺς ἁμαρτάνοντας βασιλεῖς τε καὶ ἰδιώτας. 
διὸ καὶ εἰκότως ἐκλήθη «δυνάμει Ἡλίας»· οὐ γὰρ ἐναργεῖ πράγματι ἦν 
Ἡλίας ὁ Ἰωάννης, ὥς φασιν οἱ μετεμψύχωσιν δοξάζοντες, λέγοντες, ὅτι 
ἡ ψυχὴ Ἡλίου εἰς Ἰωάννην ἦλθεν. 
πλὴν καὶ ὁ Ἡλίας οὔπω ἀπέθανεν, καὶ οὐ δυνατόν, οὐδὲ κατὰ τὸν 
ἐκείνων λόγον, μίαν ψυχὴν ἐν ἑνὶ καιρῷ ἐν δύο σώμασιν ἐνεργεῖν. 
ἀλλ' οὐδὲ τοῖς πρὸς μετεμψύχωσιν βουλομένοις τὸ ῥῆμα βιάζεσθαι 
χώραν δίδωσιν ἡ ἱστορία. ἐτόλμησαν γὰρ πολλοὶ ταύτην ἐπιρρῖψαι τὴν 
θεωρίαν τῇ τοῦ κυρίου φωνῇ. καὶ εἰ ἦν Ἡλίας ἀποθανών, ἐδίδοτο πρὸς 
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τοῦτο χώρα αὐτοῖς·   
εἰ δὲ μετὰ σώματος ἀνελήφθη, πῶς ψυχὴ ἡ ἐνσώματος εἰς ἕτερον σῶμα 
μετεκομίσθη; ἀλλὰ τό· «ἐν πνεύματι», ὡς ἀποδέδοται, ἐν τῷ προφητικῷ 
λέγει χαρίσματι.  

Ωριγένης. Fragmenta in Lucam (in catenis) Fragment 17e, line 1

Λέγεται «δυνάμει Ἡλίας» ὁ Ἰωάννης καὶ ὡς πρόδρομος γεγονὼς τῆς 
πρώτης τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ὡς καὶ ὁ Θεσβίτης τῆς δευτέρας. 
λέγεται «ἐν δυνάμει Ἡλίου» ὁ Ἰωάννης, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀσκητὴς καὶ ὡς 
παρθένος καὶ ὡς ἐν ἐρήμοις τὰ πολλὰ διάγων καὶ ὡς πεπαρρησιασμένως 
ἐλέγχων τοὺς ἁμαρτάνοντας βασιλεῖς τε καὶ ἰδιώτας. 
διὸ καὶ εἰκότως ἐκλήθη «δυνάμει Ἡλίας»· οὐ γὰρ ἐναργεῖ πράγματι ἦν 
Ἡλίας ὁ Ἰωάννης, ὥς φασιν οἱ μετεμψύχωσιν δοξάζοντες, λέγοντες, ὅτι 
ἡ ψυχὴ Ἡλίου εἰς Ἰωάννην ἦλθεν. 
πλὴν καὶ ὁ Ἡλίας οὔπω ἀπέθανεν, καὶ οὐ δυνατόν, οὐδὲ κατὰ τὸν 
ἐκείνων λόγον, μίαν ψυχὴν ἐν ἑνὶ καιρῷ ἐν δύο σώμασιν ἐνεργεῖν. 
ἀλλ' οὐδὲ τοῖς πρὸς μετεμψύχωσιν βουλομένοις τὸ ῥῆμα βιάζεσθαι 
χώραν δίδωσιν ἡ ἱστορία. ἐτόλμησαν γὰρ πολλοὶ ταύτην ἐπιρρῖψαι τὴν 
θεωρίαν τῇ τοῦ κυρίου φωνῇ. καὶ εἰ ἦν Ἡλίας ἀποθανών, ἐδίδοτο πρὸς 
τοῦτο χώρα αὐτοῖς·   
εἰ δὲ μετὰ σώματος ἀνελήφθη, πῶς ψυχὴ ἡ ἐνσώματος εἰς ἕτερον σῶμα 
μετεκομίσθη; ἀλλὰ τό· «ἐν πνεύματι», ὡς ἀποδέδοται, ἐν τῷ προφητικῷ 
λέγει χαρίσματι. 
Ἔτι ἀπιστήσας ὁ Ζαχαρίας τῷ ἀγγέλλοντι τὴν γένεσιν τῆς δεικνυούσης 
τὸν λόγον φωνῆς ἀπόλλυσι τὴν φωνήν, ἀναλαμβάνων αὐτὴν καὶ παυό-
μενος τῆς ἐπιπόνου σιωπῆς, ὅτε γεννᾶται ὁ πρόδρομος, τοῦ λόγου φωνή, 
καὶ ὅτε γράφει, ὅτι «Ἰωάννης ἐστὶν τὸ ὄνομα αὐτοῦ». ἐνωτίζεσθαι οὖν 

Ωριγένης. Philocalia sive Ecloga de operibus Origenis a Basilio et 
Gregorio Nazianzeno facta (cap. 1-27) Chapter p, section c, line 58

 ιθʹ. Ὅτι ἡ εἰς τὸν κύριον ἡμῶν πίστις, μηδὲν κοινὸν ἔχουσα 
πρὸς τὴν ἄλογον τῶν ἐθνῶν δεισιδαίμονα πίστιν, ἐπαινετή τέ ἐστι 
καὶ ταῖς ἀρχῆθεν κοιναῖς ἐννοίαις συναγορεύει· καὶ πρὸς τοὺς λέ-
γοντας πῶς ἐκ θνητοῦ σώματος ὄντα τὸν Ἰησοῦν θεὸν νομί-
ζομεν. 
 κʹ. Πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ διὰ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ διὰ τὰ ἄλογα 
ζῶα γεγονέναι τὸν ἅπαντα κόσμον καὶ τοὺς ἀνθρώπους· ἐπεὶ ἀπο-
νώτερον ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων τὰ ἄλογα ζῆ· καὶ ὅτι σοφώτερα ἡμῶν 
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ὄντα θεοφιλῆ τέ ἐστι καὶ ἔννοιαν ἔχει θεοῦ καὶ προγινώσκει τὰ μέλ-
λοντα. ἐν οἷς καὶ κατὰ μετεμψυχώσεως, καὶ περὶ οἰωνιστικῆς καὶ 
τῆς κατ' αὐτὴν ἀπάτης. 
 καʹ. Περὶ αὐτεξουσίου καὶ τῶν δοκούντων τοῦτο ἀναιρεῖν ῥητῶν 
γραφικῶν ἐπίλυσις καὶ ἑρμηνεία· ἅτινά ἐστι ταῦτα· 
  αʹ. Εἰς τὸ Ἐσκλήρυνε Κύριος τὴν καρδίαν Φαραώ. 
  βʹ. Εἰς τὸ Ἐξελῶ αὐτῶν τὰς λιθίνας καρδίας καὶ ἐμβαλῶ 
   σαρκίνας, ὅπως ἐν τοῖς προστάγμασί μου πορεύωνται 
   καὶ τὰ δικαιώματά μου φυλάσσωσιν.   
  γʹ. Εἰς τὸ Ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες ἀκού-
   σωσι καὶ μὴ συνιῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι καὶ ἀφεθῇ 
   αὐτοῖς. 

Ωριγένης. Philocalia sive Ecloga de operibus Origenis a Basilio et 
Gregorio Nazianzeno facta (cap. 1-27) Chapter 20, section 1n, line 6

καὶ ἅτινα μιαρώτερα ὠνόμασεν ὁ Κέλσος; οὐδὲ τοῦτο 
φιλοσόφως ποιῶν· τὸ γὰρ κυρίως μιαρὸν ἀπὸ κακίας τοι-
οῦτόν ἐστι· φύσις δὲ σώματος οὐ μιαρά· οὐ γὰρ ᾗ φύσις 
σώματός ἐστι, τὸ γεννητικὸν τῆς μιαρότητος ἔχει τὴν 
κακίαν.   
        Πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ διὰ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ 
διὰ τὰ ἄλογα ζῶα γεγονέναι τὸν ἅπαντα κόσμον καὶ 
τοὺς ἀνθρώπους· ἐπεὶ ἀπονώτερον ἡμῶν τῶν ἀν-
θρώπων τὰ ἄλογα ζῇ, καὶ ὅτι σοφώτερα ἡμῶν ὄντα 
θεοφιλῆ τέ ἐστι καὶ ἔννοιαν ἔχει θεοῦ καὶ προγινώσκει 
τὰ μέλλοντα. ἐν οἷς καὶ κατὰ μετεμψυχώσεως, καὶ 
περὶ οἰωνιστικῆς καὶ τῆς κατ' αὐτὴν ἀπάτης. τόμου 
τετάρτου κατὰ Κέλσου. 
 Μετὰ ταῦτά φησιν, δηλονότι ὁ Κέλσος· ‘Ἀλλ' 
ὅπως μὴ περὶ μόνων Ἰουδαίων, οὐ γὰρ τοῦτο λέγω, ἀλλὰ 
περὶ τῆς ὅλης φύσεως, ὅπερ ἐπηγγειλάμην, ὁ λόγος ᾖ· 
σαφέστερον ἐμφανιῶ τὰ προειρημένα.’ τίς δ' οὐκ ἂν τού-
τοις ἐντυγχάνων μέτριος καὶ αἰσθανόμενος τῆς ἀνθρωπίνης 
ἀσθενείας οὐκ ἂν περισταίη τὸ ἐπαχθὲς τοῦ περὶ ὅλης τῆς 
φύσεως ἐπαγγειλαμένου ἀποδοῦναι λόγον, καὶ ἀλαζονευ-
σαμένου ὁμοίως ᾗ ἐτόλμησεν ἐπιγράψαι ἐπιγραφῇ τοῦ 

Ωριγένης. Selecta in Ezechielem (fragmenta e catenis) 
Volume 13, page 808, line 2
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εἰς πρόσωπον τοῦ οἰκήματος. Ἐὰν οὖν γῆ ἁμάρτῃ, 
τοὺς γηΐνους διὰ τῆς γῆς ὠνόμασε· δι' ἣν αἰτίαν 
ἐξολοθρευθήσεται ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπος καὶ κτῆνος. 
Καὶ ἄλλως ἡ γηΐνη ἕξις ἐὰν ἁμάρτῃ (πέφυκε γὰρ 
αὕτη ἁμαρτεῖν), ἐξολοθρευθήσεται ἐξ αὐτῆς ἄνθρω-
πος καὶ κτῆνος· ὁ κτηνώδης ἄνθρωπος καὶ ὁ λογι-
κώτερος ἄνθρωπος. Οὐ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν τὴν γῆν 
ταύτην ἣν πατοῦμεν εἶναι λογικὴν, καὶ αὐτὴν ἁμαρ-
τάνειν, ὥς τινες ἐφαντάσθησαν. Εἰ γὰρ τοῦτο δώσο-  
μεν, ὥρα τὰ πάντα λέγειν ἔμψυχα, καὶ συνηγορεῖν 
τοῖς τὰς μετεμψυχώσεις εἰσάγουσι. 
 Καὶ συντρίψω αὐτῆς στήριγμα ἄρτου. Ἀντὶ 
τοῦ· Κατὰ τὴν ἀδικίαν τιμωρηθήσονται. 
 Τοῦ αὐτοῦ. Ἡ γῆ ἡμῶν ἡ ἁμαρτάνουσα, ὁ ἔξω 
ἄνθρωπος κολάζεται τῷ αἰσθητῷ λιμῷ· καὶ ὁ ἔσω 
ἄνθρωπος κολάζεται τῷ νοητῷ λιμῷ, τῇ στερήσει τοῦ 
πνευματικοῦ ἄρτου. Ἀγωνίαν ὑπομένει καὶ ὁ ἔξω, 
καὶ ὁ ἔσω· καὶ ὅσα ὑπομένει ὁ ἔξω κατὰ τὸ αἰσθητὸν, 
τοσαῦτα ὑπομένει καὶ ὁ ἔσω κατὰ τὸ νοητόν. 
 Τοῦ αὐτοῦ. Λέγεται καὶ ἡ ἑκάστου ἡμῶν ψυχὴ 
γῆ· ἡ μὲν παράδεισον γῆ ἔχουσα, ἡ δὲ ἀκάνθας· ἡ δὲ 

Σαλούστιος. De deis et mundo Chapter Pin, section 30, line 1

κζʹ. Ὅτι αἱ ἀποφράδες διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀεὶ 
τοὺς ἀνθρώπους θεραπεύειν ἐγένοντο. 
κηʹ. Διὰ τί οἱ ἁμαρτάνοντες οὐκ εὐθέως κολά-
ζονται. 
κθʹ. Ὅτι διάφοροι αἱ κολάσεις. καὶ πᾶσαι μετὰ 
τῆς ἀλόγου ψυχῆς διὰ τοῦ σκιοειδοῦς 
σώματος. 
λʹ. Περὶ μετεμψυχώσεως. καὶ πῶς εἰς ἄλογα αἱ ψυχαὶ λέγονται έρεσθαι. 
λαʹ. Ὅτι ἀνάγκη μετεμψυχῶσιν εἶναι. 
λβʹ. Ὅτι καὶ ζῶντες καὶ τελευτήσαντες εὐδαίμονες 
οἱ ἀγαθοί.   

ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ

 (αʹ) Τοὺς περὶ Θεῶν ἀκούειν ἐθέλοντας δεῖ μὲν ἐκ 
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παίδων ἦχθαι καλῶς, καὶ μὴ ἀνοήτοις συντρέφεσθαι δόξαις· 
δεῖ δὲ καὶ τὴν φύσιν ἀγαθοὺς εἶναι καὶ ἔμφρονας, ἵνα 
ὅμοιόν τι ἔχωσι τοῖς λόγοις· δεῖ δὲ αὐτοὺς καὶ τὰς κοινὰς 
ἐννοίας εἰδέναι. 

Σαλούστιος. De deis et mundo Chapter Pin, section 31, line 1

κζʹ. Ὅτι αἱ ἀποφράδες διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀεὶ 
τοὺς ἀνθρώπους θεραπεύειν ἐγένοντο. 
κηʹ. Διὰ τί οἱ ἁμαρτάνοντες οὐκ εὐθέως κολά-
ζονται. 
κθʹ. Ὅτι διάφοροι αἱ κολάσεις. καὶ πᾶσαι μετὰ 
τῆς ἀλόγου ψυχῆς διὰ τοῦ σκιοειδοῦς 
σώματος. 
λʹ. Περὶ μετεμψυχώσεως. καὶ πῶς εἰς ἄλογα αἱ 
ψυχαὶ λέγονται φέρεσθαι. 
λαʹ. Ὅτι ἀνάγκη μετεμψυχῶσιν εἶναι. 
λβʹ. Ὅτι καὶ ζῶντες καὶ τελευτήσαντες εὐδαίμονες 
οἱ ἀγαθοί.   

ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ

 (αʹ) Τοὺς περὶ Θεῶν ἀκούειν ἐθέλοντας δεῖ μὲν ἐκ 
παίδων ἦχθαι καλῶς, καὶ μὴ ἀνοήτοις συντρέφεσθαι δόξαις· 
δεῖ δὲ καὶ τὴν φύσιν ἀγαθοὺς εἶναι καὶ ἔμφρονας, ἵνα 
ὅμοιόν τι ἔχωσι τοῖς λόγοις· δεῖ δὲ αὐτοὺς καὶ τὰς κοινὰς 
ἐννοίας εἰδέναι. 

Σαλούστιος. De deis et mundo Chapter 20, section 1, line 1

μένουσι τὸν ἅπαντα χρόνον, οὐκ ἐχρῆν ἐν ὀλίγῳ πάντων 
τυχεῖν· καὶ διὰ τὸ δεῖν ἀνθρωπίνην ἀρετὴν εἶναι. Εἰ 
γὰρ τοῖς ἁμαρτήσασιν εὐθὺς ἠκολούθουν αἱ δίκαι, φόβῳ 
δικαιοπραγοῦντες ἄνθρωποι ἀρετὴν οὐκ ἂν εἶχον. 
 (κθʹ) Κολάζονται δὲ τοῦ σώματος ἐξελθοῦσαι· αἱ 
μὲν ἐνταῦθα πλανώμεναι, αἱ δὲ εἴς τινας τόπους τῆς γῆς 
θερμοὺς ἢ ψυχρούς, αἱ δὲ ὑπὸ Δαιμόνων ταραττόμεναι· 
πάντα δὲ μετὰ τῆς ἀλόγου ὑπομένουσι, μεθ' ἧσπερ καὶ 
ἥμαρτον· δι' ἣν καὶ τὸ σκιοειδὲς σῶμα ὑφίσταται ὃ περὶ τοὺς 
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τάφους καὶ μάλιστα τῶν κακῶς ζησάντων ὁρᾶται.   
 (λʹ) Αἱ δὲ μετεμψυχώσεις εἰ μὲν εἰς λογικὰ γένοιντο, 
αὐτὸ τοῦτο ψυχαὶ γίνονται τῶν σωμάτων, εἰ δὲ εἰς ἄλογα, 
ἔξωθεν ἕπονται, ὥσπερ καὶ ἡμῖν οἱ εἰληχότες ἡμᾶς Δαί-
μονες· οὐ γὰρ μήποτε λογικὴ ἀλόγου ψυχὴ γένοιτο. 
 (λαʹ) Τὴν δὲ μετεμψύχωσιν ἐκ τῶν ἐκ γενετῆς 
παθῶν ἔστιν ἰδεῖν – διὰ τί γὰρ οἱ μὲν τυφλοί, οἱ δὲ παρει-
μένοι, οἱ δὲ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν κακῶς ἔχοντες τίκτον-
ται;  – καὶ ἐκ τῆς φύσεως ἐχούσας ἐν σώματι πολιτεύεσθαι 
τὰς ψυχὰς μὴ δεῖν ἅπαξ ἐξελθούσας τὸν ἅπαντα αἰῶνα 
μένειν ἐν ἀργίᾳ. 

Σαλούστιος. De deis et mundo Chapter 20, section 2, line 1

 (κθʹ) Κολάζονται δὲ τοῦ σώματος ἐξελθοῦσαι· αἱ 
μὲν ἐνταῦθα πλανώμεναι, αἱ δὲ εἴς τινας τόπους τῆς γῆς 
θερμοὺς ἢ ψυχρούς, αἱ δὲ ὑπὸ Δαιμόνων ταραττόμεναι· 
πάντα δὲ μετὰ τῆς ἀλόγου ὑπομένουσι, μεθ' ἧσπερ καὶ 
ἥμαρτον· δι' ἣν καὶ τὸ σκιοειδὲς σῶμα ὑφίσταται ὃ περὶ τοὺς 
τάφους καὶ μάλιστα τῶν κακῶς ζησάντων ὁρᾶται.   
 (λʹ) Αἱ δὲ μετεμψυχώσεις εἰ μὲν εἰς λογικὰ γένοιντο, 
αὐτὸ τοῦτο ψυχαὶ γίνονται τῶν σωμάτων, εἰ δὲ εἰς ἄλογα, 
ἔξωθεν ἕπονται, ὥσπερ καὶ ἡμῖν οἱ εἰληχότες ἡμᾶς Δαί-
μονες· οὐ γὰρ μήποτε λογικὴ ἀλόγου ψυχὴ γένοιτο. 
 (λαʹ) Τὴν δὲ μετεμψύχωσιν ἐκ τῶν ἐκ γενετῆς 
παθῶν ἔστιν ἰδεῖν – διὰ τί γὰρ οἱ μὲν τυφλοί, οἱ δὲ παρει-
μένοι, οἱ δὲ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν κακῶς ἔχοντες τίκτον-
ται;  – καὶ ἐκ τῆς φύσεως ἐχούσας ἐν σώματι πολιτεύεσθαι 
τὰς ψυχὰς μὴ δεῖν ἅπαξ ἐξελθούσας τὸν ἅπαντα αἰῶνα 
μένειν ἐν ἀργίᾳ. 
         Εἰ γὰρ μὴ πάλιν αἱ ψυχαὶ εἰς σώματα 
φέροιντο, ἀνάγκη ἀπείρους εἶναι ἢ τὸν Θεὸν ἀεὶ ἑτέρας 
ποιεῖν· ἀλλ' οὐδὲ ἄπειρόν τι ἐν τῷ Κόσμῳ – ἐν γὰρ πεπε-
ρασμένῳ ἄπειρόν τι οὐκ ἂν γένοιτο – , οὐδὲ ἄλλας γίνεσθαι 
δυνατόν – πᾶν γὰρ ἐν ᾧ τι γίνεται καινὸν καὶ ἀτελὲς εἶναι 

Ιωάννης Χρυσόστομος. In Acta apostolorum (homiliae 1-55) 
Vol 60, pg 48, ln 17
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Οὗτος μὲν οὖν πάντα τὸν χρόνον ἀνάλωσε περὶ 
δόγματα στρεφόμενος ἀνόνητα καὶ περιττά. Τί γὰρ 
ὄφελος ἐκ τοῦ μαθεῖν, ὅτι μυῖα ἡ ψυχὴ τοῦ φιλοσόφου 
γίνεται; Ὄντως μυῖα, οὐκ εἰς μυῖαν μετέπιπτεν, 
ἀλλ' ἐπέβαινε τῇ ἐν Πλάτωνι οἰκούσῃ ψυχῇ. Ποίας 
ταῦτα οὐ ματαιολογίας; πόθεν δὴ τοιαῦτα ληρεῖν 
ἐπεβάλετο; Εἰρωνείας μεστὸς ἦν ὁ ἀνὴρ, καὶ ζηλοτύ-
πως πρὸς ἅπαντας διακείμενος. Ὥσπερ οὖν φιλονει-
κῶν, μήτε οἴκοθεν, μήτε παρ' ἑτέρου χρήσιμόν τι 
εἰσαγαγεῖν· οὕτω παρὰ μὲν ἑτέρου τὴν μετεμψύχωσιν ἐδέξατο, παρὰ δὲ 
ἑαυτοῦ τὴν πολιτείαν εἰς-
ήγαγεν, ἔνθα τὰ πολλῆς αἰσχρότητος γέμοντα ἐνομο-
θέτησε. Κοιναὶ, φησὶν, αἱ γυναῖκες ἔστωσαν, καὶ 
γεγυμνωμέναι παρθένοι, ἐπ' ὄψεσι τῶν ἐραστῶν 
παλαιέτωσαν, καὶ κοινοὶ πατέρες ἔστωσαν, καὶ οἱ 
τικτόμενοι παῖδες. Ποίαν οὐχ ὑπερβάλλει ταῦτα 
ἄνοιαν; Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκείνου τοιαῦτα. Ἐνταῦθα δὲ 
οὐχ ἡ φύσις ποιεῖ κοινοὺς πατέρας, ἀλλ' ἡ Πέτρου 
φιλοσοφία· ἐπεὶ ἐκεῖνό γε καὶ ἀνῄρει. Οὐδὲν γὰρ 
ἕτερον ἐποίει, ἀλλ' ἢ τὸν ὄντα ἀγνοεῖσθαι μονονουχὶ, 
καὶ τὸν οὐκ ὄντα εἰσάγεσθαι. 

Δίδυμος Καίκος. Fragmenta in Psalmos (e commentario altero) 
Fragment 339, line 4

διαλυθέντες καὶ ὅμως καὶ οὕτω σκεδασθέντες οὐ κατενύγησαν, τουτέστιν
οὐ 
μετέγνωσαν ἐφ' οἷς κακῶς ἐβουλεύσαντο ἀλλ' αὖθις τοῖς αὐτοῖς 
ἐπεχείρησαν. 
 Διὰ πάντων ὧν ἐποίουν ἀπόπειράν μου σπουδάζοντες λαβεῖν, ἑλεῖν με 
οὐ 
δεδύνηνται· διὸ καὶ ἐπὶ τοῦ χλευάζειν καὶ ἐκμυκτηρίζειν με μετεβάλοντο.

 Θηρῶν ἀγρίων δίκην τοὺς ὀδόντας, τουτέστιν τὴν ὀργίλον καὶ 
θυμωτικὴν 
αὐτῶν δύναμιν, ἐπ' ἐμὲ ἔβρυξαν· καταφαγεῖν με γὰρ θέλοντες ἀπέτυχον. 
Ps 34,17 
 Ὁ ἅγιός φησιν· Κύριε, πότε ἐπόψει; ἐποψομένου σου γὰρ οἰχήσεται τὰ 
προειρημένα πάντα συναπιόντα τοῖς δρῶσιν αὐτά. 
 Μονογενῆ δὲ λέγει τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ τῷ μόνην αὐτὴν ἐσχηκέναι· οὐ γὰρ

προσεκτέον τῇ περὶ μετεμψυχώσεως μυθοποιΐᾳ. ἢ τάχα μονογενὴς ἄλλη 
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παρὰ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἡ οὐσία τοῦ συνεζευγμένου τῇ ψυχῇ πνεύματός ἐστιν· 
μονογενὴς γὰρ αὕτη τῷ ἀποκεχωρίσθαι ἀπὸ πάντων τῶν ἐν ἡμῖν κατὰ 
θειότητα. 
Ps 34,18 
 Πολλὴ ἐκκλησία ἡ ἐκ πολλῶν ἁγίων συναγομένη, λαὸς βαρὺς ὁ βέβαιος 
καὶ στιβαρὸς ἐπιπολαίῳ καὶ εὐχερεῖ ἀντιδιαστελλόμενος.   
Ps 34,22b  Ἐπεὶ σοῦ παρόντος μοι, οἱ ἐχθροὶ μακράν· Μὴ ἀποστῇς ἀπ' 
ἐμοῦ, ὅπως μὴ ἐπέλθωσί μοι μονωθέντι σου. Ps 34,23 

Ησύχιος. Fragmenta Fragment 7, line 1017

βοσκῷ τινι, προέστη ὑπ' αὐτοῦ πρὸς ἑταίρησιν ἐν 
Ἀθήναις. Ἐντυχὼν δὲ Σωκράτει ἐξηγουμένῳ, ἠράσθη 
τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ αἰτεῖ λύσασθαι. Ὁ δὲ πείθει 
Ἀλκιβιάδην πρίασθαι αὐτόν· καὶ ἦν τὸ ἐντεῦθεν φιλό-
σοφος. Οὗτος ἦρξε τῆς ἀπ' αὐτοῦ κληθείσης Ἠλεια-
κῆς αἱρέσεως, ἥτις ὕστερον ὑπὸ Μενεδήμου τοῦ Ἐρε-
τριέως Ἐρετριακὴ προσηγορεύθη. 
 Φερεκύδην τὸν Σύριον (ἔστι δὲ μία τῶν Κυ-
κλάδων νήσων ἡ Σύρα) φασὶν οὐ σχεῖν διδάσκαλον, 
ἀλλ' ἑαυτὸν ἀσκῆσαι κτησάμενον τὰ Φοινίκων ἀπό-
κρυφα βιβλία. Οὗτος πρῶτος τὸν περὶ μετεμψυχώσεως 
λόγον εἰσήνεγκε. Γέγονε δὲ φθειρόβρωτος.   
 Φιλήμων ὁ Συρακούσιος ὑπὸ σφοδροῦ γέλω-
τος ἐτελεύτησεν, ὡς δὴ καὶ Φιλιστίων ὁ Νικαεὺς, εἰς 
ὃν καὶ ἔστι τοῦτο τὸ ἐπίγραμμα· 
  Ὁ τὸν πολυστένακτον ἀνθρώπων βίον 
  γέλωτι μίξας Νικαιεὺς Φιλιστίων. 
Οὗτος ἔγραψε τὸν Φιλόγελων. 
 Φιλίσκον τὸν Μιλήσιον ῥήτορα, πρότερον 
αὐλητὴν ὄντα παραδοξότατον, Ἰσοκράτης ὁ ῥήτωρ αὐ-
λοτρύπην ἐκάλεσεν. 

Μιχαήλ Ψελλός. Orationes forenses et acta oration 1, line 598

καὶ ὅτι μὴ τέχνη λόγων ἡ περὶ τούτων ἀπόδειξις, αὐτὰ 
βοᾷ τὰ ἐκείνων συγγράμματα, οἷς ὥσπερ λογίοις προσεῖχε 
καὶ ὡς θείους ἐτίμα χρησμούς. 
 Ἀλλὰ τὰ πλείω τούτων κατὰ συγχώρησιν ἡμῖν δέδοται, 
ἐπεί, εἴ γε τἀληθῆ σκοπεῖν ἐθέλοιμεν, οὐδὲ πάντα τῶν 
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δογμάτων, ὅσα διαβέβληται νῦν συνοδικῶς, ἀπηλέγχθη καὶ 
ἐν συνεδρίοις πατέρων ἀπεκρίθη τῆς εὐσεβείας, ἀλλὰ τά 
γε πλείω τῷ τοῦ εὐαγγελίου λόγῳ παραβάλλοντες καὶ συγ-
κρίνοντες ὡς διεστραμμένα τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς ἀπωσάμεθα 
αὐτίκα. τὰς Πλατωνικὰς ἀναμνήσεις καὶ τὴν Ἑλληνικὴν 
μετεμψύχωσιν καὶ τοὺς τελετάρχας θεοὺς καὶ τὴν με-  
σότητα τῶν ψυχῶν καὶ τὴν Ἑκατικὴν δύναμιν καὶ τοὺς 
κοσμαγοὺς δαίμονας καὶ τὰς ἀγγελικὰς κῆρας ποῖοι τῶν 
πατέρων ἢ πότε ἐν κοινῷ συνεδρίῳ διέσεισάν τε καὶ καθῃ-
ρήκασι; τὰ δὲ αἰθέρια στερεώματα καὶ τὸν ἐκπύρινον νοῦν 
καὶ τὸν ἅπαξ ἐπέκεινα καὶ τὸν δυαδικὸν θεὸν καὶ ἀγνοῆ-
σαι οἴομαι τοὺς ἄνωθεν τῆς εὐσεβείας μυσταγωγούς· τὴν 
δὲ Ἀριστοτέλους θεολογίαν καὶ τὴν ψυχογονίαν τοῦ Πλά-
τωνος καὶ τοὺς καινοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰς ἀναπλάσεις τῶν 
δογμάτων καὶ τὴν δαπάνην τοῦ μεριστοῦ, τίς ποτε τῶν 
πάντων διέκρινε ταῦτα καὶ συνοδικαῖς γνώμαις καθῄρη 

Μιχαήλ Ψελλός. Orationes forenses et acta oration 1, line 812

ἀποδέχεσθαι χρή, ἀλλ' εἰ περὶ ἕν τι διημαρτήκασι, τὸ πᾶν 
ἀπολώλασι. κἂν βραχύ τι ἁμαρτανόμενον ᾖ, καινοτομία τὸ 
διαφέρον καθέστηκε δόγματος· οὐ γὰρ πάντες, πρὸς οὓς 
διαφερόμεθα, τὰς συγχύσεις ἢ τὰς διαιρέσεις ἐπρέσβευσαν. 
τί γὰρ κοινὸν ὕλῃ καὶ ἰδέαις πρὸς τὰ ἡμέτερα δόγματα; 
ἀλλ' ἐπειδὴ ταύτας μὲν Πλάτων εἰσήνεγκε, τὴν δὲ ὕλην 
Ἀριστοτέλης ἄναρχον ἀπεφήνατο, τῆς ἐκκλησίας εἰκότως 
ἀλλοτριοῦμεν. καὶ τὴν μὲν Στοὰν διασείομεν, ὅτι μηδὲν 
ἀσώματον παρεδέξατο· καὶ τὴν Ἐμπεδοκλέους ἀνάγκην 
καὶ τὴν Ἡρακλείτου εἱμαρμένην καὶ τὸ αὐτόματον Ἐπικ-
ούρου καὶ Πυθαγόρου τὴν μετεμψύχωσιν καὶ τὴν ἄλλην 
Ἑλληνικὴν τερθρείαν ἀποβαλλόμεθα. καὶ οὐκέτι πολυ-
πραγμονοῦμεν, εἰ ἔννους ὁ κόσμος καὶ ὁ οὐρανὸς ἔμψυχος, 
ἀλλὰ κἂν ἀποδεικνύειν δοκῶσι, κἂν αὐτὰ τὰ πράγματα 
φέροντες δεικνύωσι, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιμύομεν. εἰ τοίνυν 
αἱρέσεις τὰ τοιαῦτα ὀνομάζομεν δόγματα καὶ αἱρεσιάρχας 
τοὺς τούτων εἰσηγητάς, τοὺς τὸ ἀξίωμα τοῦ πνεύματος 
ἀθετήσαντας οὐδὲν ἧττον ἢ Μακεδόνιος, τίνα ἂν ἀξιώσαι-  
μεν τῆς προσηγορίας; ἢ τὸν τούτοις κεκοινωνηκότα δε-
σπότην ποίας θήσομεν τάξεως ἢ ποίαις τοῦτον εὐφημίαις 
ἀναδησόμεθα; οὐ δῆλον αἷς οἱ μυσταγωγοὶ τούτων 
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Άννα Κομνηνή Αλεξιάς. Book 5, chapter 9, section 2, line 9

μανθάνοντας ὠφελῆσαι ἐνίσχυσε τὸν θυμὸν καὶ τὴν ἄλλην 
τοῦ ἤθους ἀκαταστασίαν κωλύμην ἔχων.          Καὶ ὅρα μοι 
τοὺς τούτου μαθητάς, τὸν Σολομῶντα Ἰωάννην καί τινας 
Ἰασίτας καὶ Σερβλίας καὶ ἄλλους τάχα περὶ τὴν μάθησιν 
ἐσπουδακότας· ὧν τοὺς πλείους θαμὰ φοιτῶντας πρὸς τὰ 
βασίλεια καὶ αὐτὴ ἐθεασάμην ὕστερον τεχνικὸν μηδέν τι 
κατὰ ἀκρίβειαν εἰδότας, σχηματιζομένους δὲ τὸν διαλεκ-
τικὸν κινήσεσιν ἀτάκτοις καὶ μορίων παραφόροις τισὶ μετα-
φοραῖς, ὑγιὲς δὲ οὐδὲν ἐπισταμένους, προβαλλομένους τὰς 
ἰδέας, ἤδη δὲ καὶ τὰς μετεμψυχώσεις συνεσκιασμένως πως 
καὶ ἄλλα τινὰ ὁμοιότροπα καὶ παραπλησίως τούτοις ἀλλό-
κοτα. 
         Καὶ τίς γὰρ λόγου μετέχων οὐ παρῆν, τοῦ ἱεροῦ 
ζεύγους τοσοῦτον περὶ τὴν τῶν θείων λόγων ἐξερεύνησιν 
διὰ πάσης νυκτὸς καὶ ἡμέρας διαπονουμένων; Τοὺς ἐμούς   
φημι τοκέας καὶ βασιλεῖς. Ἀλλά τι μικρὸν παραδιηγήσομαι· 
δίδωσι γάρ μοι τοῦτο νόμος ῥητορικός. Μέμνημαι τῆς 
μητρὸς καὶ βασιλίδος πολλάκις ἀρίστου προκειμένου βίβλον 
ἐν χεροῖν φερούσης καὶ τοὺς λόγους διερευνωμένης τῶν 
δογματιστῶν ἁγίων πατέρων, μάλιστα δὲ τοῦ φιλοσόφου 

Άννα Κομνηνή Αλεξιάς. Book 5, chapter 9, section 7, line 12

ταῦτα καὶ ὁ Ἰταλὸς ἀκάθεκτος ἦν καὶ πάλιν ἐν πολλοῖς τὰ 
τοιαῦτα ἔλεγεν ἀναφανδὸν καὶ παραινούμενος παρὰ τοῦ 
βασιλέως ἄτακτόν τι καὶ βαρβαρικὸν ἀπεπήδα, ἀνεθεμα-
τίσθη καὶ αὐτός, κἂν ἐς ὕστερον αὖθις ἐκείνου μεταμελη-
θέντος μετριώτερος καὶ ὁ τούτου γέγονεν ἀναθεματισμός. 
Καὶ τὰ μὲν δόγματα ἀπεντεῦθεν ἀναθεματίζεται, τὸ δὲ 
ἐκείνου ὄνομα πλαγίως πως καὶ ὑποκεκρυμμένως καὶ οὐδὲ 
τοῖς πολλοῖς γνωρίμως ὑπάγεται τῷ ἐκκλησιαστικῷ ἀναθέ-
ματι. Καὶ γὰρ οὗτος ἐν ὑστέροις καιροῖς μετεβέβλητο περὶ 
τὸ δόγμα καὶ ἐφ' οἷς ποτε πεπλάνητο, μεταμεμέλητο. 
Ἠρνεῖτο δὲ καὶ τὰς μετεμψυχώσεις καὶ τὸ ὑβρίζειν τὰς 
σεπτὰς εἰκόνας τῶν ἁγίων καὶ τὸν περὶ τῶν ἰδεῶν λόγον 
μεθερμηνεύειν πως πρὸς τὸ ὀρθόδοξον ἔσπευδε καὶ δῆλος 
ἦν καὶ αὐτὸς καταγινώσκων ἑαυτοῦ ἐφ' οἷς πρῴην τοῦ 
εὐθέος μετετέτραπτο.   

ΑΛΕΞΙΑΣ Ϟʹ
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Τοῦ μέντοι Βρυεννίου κατέχοντος τὴν Καστορίαν, 
καθάπερ ἄνωθεν εἴρηται, τοῦτον ἐκεῖθεν ἐξελάσαι καὶ τὴν 
Καστορίαν κατασχεῖν ὁ αὐτοκράτωρ σπουδάζων τὸ ὁπλι-
τικὸν αὖθις ἀνεκαλεῖτο καὶ ὅπλοις ἅπαντας καταφράξας 
πρὸς τειχομαχίαν καὶ τὰς κατὰ τοὺς ἔξωθεν πολέμους 

Μανουήλ Φίλης. ., Carmina Chapter 2, poem 232, line 30

Καὶ παρὰ τοῖς σώμασι κατῳκισμέναι, 
Νῦν ἐκλυθεῖσαι τῆς σκιᾶς καὶ τοῦ γνόφου 
Καὶ τῆς ἐν αὐτῷ νεκρικῆς δυσοδμίας 
Ἀκωλύτως τρέχουσιν εἰς Ἐδὲμ τόπους· 
Καὶ πᾶσα λοιπὸν ἡ σπορὰ τῶν λειψάνων 
Εἰς ἀναβρασμοὺς καὶ γονὰς ὑπεκτρέχει. 
Οὐδεὶς Γαληνὸς ἐξορίσει τὰς νόσους, 
Οὐδεὶς παρ' ἡμῖν φαρμακεὺς Ἱπποκράτης, 
Οὐδεὶς φυσικοῦ συγγραφεὺς λόγου Πλάτων· 
Ληρεῖ γὰρ αὐτὸς καὶ καθεύδει Σωκράτης   
Πρὸς τὴν μετεμψύχωσιν οὐκέτι βλέπων. 
Ἔχω παρόντα Πέτρον, ὃς λύει νόσους· 
Ἔχω γραφέντα Παῦλον, ὃς θραύει πόνους· 
Ἔχω σοφοὺς κήρυκας ἐξ ἀγραμμάτων. 
Τὸ γὰρ ἔαρ πάρεστι τῆς ἐγέρσεως, 
Ὃ καὶ γυναῖκες εἶδον ὡς χελιδόνες, 
Καὶ νῦν περιλαλοῦσι τοὺς ἀποστόλους 
Ἀηδόνας φανέντας ἀντὶ τεττίγων. 
Λευκόπτερος δ' οὖν ἄγγελος κύκνου τρόπον 
Εὐαγγελικὰς ὀργανοῖ μελουργίας, 
Οὗ λαμπρὸν ἀπήχημα καὶ τὸν νοῦν Λόγον 

Μανουήλ Φίλης. ., Carmina Chapter 5, poem 39, line 30

Μὴ χερσὸς ὀφθεὶς τῶν δικαστῶν ὁ θρόνος   
Ἔγκεντρον ἐνδίδωσι λημμάτων βάτον; 
Ὅμηρε, πῶς τοσοῦτον ἠρεμεῖς χρόνον, 
Ἰλιάδα γράφειν σε δευτέραν δέον 
Καὶ τὴν παλαιὰν δυσπραγοῦσαν δακρύειν; 
Εἰ μὴ γὰρ ἦν ἐκεῖνος ἐν διδασκάλοις 
Ὁ νῦν σιωπῶν καὶ καθεύδων ἐν τάφῳ, 
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Τίς ἂν τὸ βαθὺ τῆς πλοκῆς λύσας νέφος 
Ἀνῆκε λαμπρὰν τῆς γραφῆς τὴν αἰθρίαν; 
Νῦν καὶ σὺ νῦν τέθνηκας, ὦ γέρων Πλάτων· 
Οὐ γὰρ μετεμψύχωσις, οὐδὲ Σωκράτης, 
Γλώττης δὲ ταυτότης σε καὶ τέχνης κράτος 
Ἔμπνουν καθαρῶς ὠργάνουν τῷ κειμένῳ. 
Ἀριστότελες, ἆρα κομπάζεις ἔτι; 
Καὶ μὴν κρυβῆναι δεῖ σε καὶ σιγὴν ἄγειν, 
Κλείσαντα σαυτοῦ δυστυχῶς τὰ βιβλία. 
Ὁ γὰρ κατὰ σὲ τεχνικὸς διδάσκαλος 
Ἄριστον ἐκτήσατο καὶ φίλον τέλος 
Ἀναλυτικῶς ἐκδοθεὶς τοῖς πατράσι. 
Ῥώμη νέα, στέναζε καὶ θρήνους πλέκε· 
Τῶν γὰρ λόγων ὁ κόσμος εἰς γῆν ἐκρύβη. 

Flavius Justinianus Imperator Theol., Edictum contra Origenem 
Page 88, line 34

πρὸ ἡμῶν, οἷς ὁ περὶ τῶν ἀρχῶν ἐπραγματεύθη λόγος, καθάπερ τινὰ 
δῆμον ἐν ἰδια-
ζούσηι πόλει τὰς ψυχὰς προυφεστάναι λέγειν, προκεῖσθαι δὲ κἀκεῖ τὰ τῆς
κακίας καὶ 
τῆς ἀρετῆς ὑποδείγματα, καὶ παραμένουσαν μὲν ἐν τῶι καλῶι τὴν ψυχὴν 
τῆς πρὸς τὸ 
σῶμα συμπλοκῆς μένειν ἀπείρατον, εἰ δὲ ἀπορρυῆι τῆς τοῦ ἀγαθοῦ 
μετουσίας, πρὸς 
τὸν τῆιδε βίον κατολισθαίνειν καὶ οὕτως ἐν σώματι γίνεσθαι. ἕτεροι δὲ 
τῆι κατὰ τὸν 
Μωσέα τάξει τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου προσέχοντες δευτέραν εἶναι
τὴν ψυχὴν 
τοῦ σώματος κατὰ τὸν χρόνον φασίν, ἐπειδὴ πρῶτον λαβὼν ὁ θεὸς χοῦν 
ἀπὸ τῆς γῆς 
τὸν ἄνθρωπον ἔπλασεν, ἔπειτα οὕτως ἐψύχωσε διὰ τοῦ ἐμφυσήματος. 
 Καὶ μετ' ὀλίγα· οἱ τῶι προτέρωι παριστάμενοι λόγωι καὶ πρεσβυτέραν 
τῆς ἐν 
σαρκὶ ζωῆς τὴν πολιτείαν τῶν ψυχῶν δογματίζοντες οὔ μοι δακοῦσι τῶν 
Ἑλληνικῶν 
καθαρεύειν δογμάτων τῶν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως μεμυθολογημένων. 
εἰ γάρ 
τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε, πρὸς τοῦτο κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην τὸν λόγον αὐτοῖς
εὑρήσει κατα-
συρόμενον ὅν φασι τινὰ τῶν παρ' ἐκείνοις σοφῶν εἰρηκέναι ὅτι καὶ ἀνὴρ 



55

γέγονε καὶ   
γυναικὸς σῶμα ἠμφιάσατο καὶ μετ' ὀρνέων ἀνέπτη καὶ θάμνος ἔφυ καὶ 
τὸν ἔνυδρον 
ἔλαχε βίον, οὐ πόρρω τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἐμὴν κρίσιν φερόμενος ὁ 
περὶ ἑαυτοῦ 
ταῦτα λέγων. ὄντως γὰρ βατράχων τινῶν ἢ κολοιῶν φλυαρίας ἢ ἀλογίας 
ἰχθύων 
ἢ δρυῶν ἀναισθησίας ἄξια τὰ τοιαῦτα δόγματα, τὸ μίαν ψυχὴν λέγειν διὰ 
τοσούτων 
ἐλθεῖν. τῆς δὲ τοιαύτης ἀτοπίας αὕτη ἐστὶν ἡ αἰτία, τὸ προυφεστάναι τὰς 
ψυχὰς 
οἴεσθαι· δι' ἀκολούθου γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ τοιούτου δόγματος ἐπὶ τὸ 
προσεχές τε καὶ 
παρακείμενον τὸν λόγον προάγουσα μέχρι τούτου τερατευουμένη 
διέξεισιν. εἰ γὰρ 
διά τινος κακίας ἀποσπασθεῖσα τῆς ὑψηλοτέρας ἡ ψυχὴ πολιτείας 
ἄνθρωπος γίνεται, 

Olympiodorus Diaconus Scr. Eccl., Commentarii in Ecclesiasten 
Volume 93, page 521, line 37

τούτων ὁ Ἐκκλησιαστὴς, μὴ τῇ σαρκὶ ἡμῶν, ἀλλὰ 
τῇ λογικῇ οὐσίᾳ προσέχειν, καθ' ἣν τοῖς ἀγγέλοις 
κοινωνοῦμεν· κατὰ μὲν γὰρ τὴν αἰσθητὴν ἡμῶν οὐ-
σίαν ὅμοιοι τοῖς κτήνεσίν ἐσμεν· κατὰ δὲ τὴν ἀόρα-
τον καὶ λογικὴν, τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. 
 »Τὰ πάντα πορεύεται εἰς τόπον ἕνα· τὰ πάντα 
ἐγένοντο ἀπὸ τοῦ χοός· καὶ τὰ πάντα ἐπιστρέφει εἰς 
τὸν χοῦν. Καὶ τίς οἶδε τὸ πνεῦμα υἱῶν τοῦ ἀνθρώ-
που, εἰ ἀναβαίνει αὐτὸ εἰς τὰ ἄνω, καὶ τὸ πνεῦμα 
τοῦ κτήνους, εἰ καταβαίνει αὐτὸ κάτω εἰς τὴν γῆν;» 
Μανιχαῖοι μετεμψύχωσιν λέγοντες, τὴν ἀθάνατον 
ψυχὴν πάντα λέγουσιν ἐνδύεσθαι σώματα, καὶ λογι-
κῶν, καὶ ἀλόγων, καὶ φυτῶν, καὶ ἑρπετῶν. Χριστια-
νοὶ δὲ ἐκ τῶν θείων Γραφῶν παιδευόμενοι, διδασκό-
μεθα κτήνη νοεῖν τοὺς ἀλογωτέρους, τοὺς παρα-
βληθέντας τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, ἀνθρώπους 
δὲ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν κτηνωδεστέρων τοὺς λο-
γικωτέρους. Τίς οὖν οἶδ' εἰ οἱ δοκοῦντες εἶναι παρὰ 
τοῖς πολλοῖς λογικώτεροι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς κρίσεως 
τῆς τῶν οὐρανῶν ἀξιοῦνται βασιλείας, καὶ οὐκ εἰς 
τὰ κάτω ἀποῤῥίπτονται; 
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Ιωάννης Μαλαλάς. Chronographia Page 49, line 14

μεγάλην πάνυ, δωδεκάπυλον, τὴν πρώην μὲν οὖσαν κώμην λε-
γομένην Ἐνχιλίαν· ἣν ὠνόμασαν οἱ αὐτοὶ ἀδελφοὶ πόλιν Θήβας 
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ αὐτῶν πατρὸς κατὰ κέλευσιν τῆς αὐτῶν μητρός, 
τῆς Ἀντιόπης. καὶ ἐβασίλευσαν ἔτη πολλὰ τῶν Θηβῶν· καὶ λοι-
πὸν ἐκλήθη ἡ αὐτὴ χώρα Θῆβαι. ὁ δὲ Λύκος βασιλεύς, ὁ τῆς 
Δίρκης ἀνήρ, ὁ θεῖος αὐτῶν, ἐτελεύτα ἐν τῷ πολέμῳ. ἅτινα 
συνεγράψατο Κεφαλίων μετὰ ἀληθείας· ὁ γὰρ σοφώτατος Εὐρι-
πίδης ποιητικῶς ἐξέθετο δρᾶμα ὡς ὅτι ὁ Ζεὺς εἰς Σάτυρον [με-
ταβληθεὶς] ἔφθειρε τὴν Ἀντιόπην, κἀκεῖθεν ἐγεννήθη ὁ Ζῆθος 
καὶ ὁ Ἀμφίων οἱ μουσικοί. κατὰ δὲ μετάστασιν μετεμψυχώσεως 
καταχθέντα τὸν πατέρα αὐτῶν Θεόβοον ἐκ τοῦ Πίκου Διὸς εἶπεν, 
ὅτι ὁ Ζεὺς μεταβληθεὶς εἰς Σάτυρον, ὅ ἐστι κατὰ τὴν Βοιωτῶν 
γλῶσσαν εἰς ἄλλο σῶμα εὐτελέστερον, ἔφθειρε τὴν Ἀντιόπην. 
 Μετὰ δὲ τὴν βασιλείαν τοῦ Ἀμφίονος καὶ τοῦ Ζήθου ἐβασί-
λευσαν οἱ ἐκ τοῦ γένους αὐτῶν τῶν Θηβῶν ἕως τῆς βασιλείας 
τοῦ Οἰδίποδος, υἱοῦ Λαΐου καὶ τῆς Ἰοκάστης. ὅστις Λάϊος,   
βασιλεὺς Θηβῶν, ἔσχεν υἱὸν Ἰώκκαν, μετακληθέντα τὸν αὐτὸν 
προειρημένον Οἰδίποδα. καὶ χρησμοδοτηθεὶς ὅτι τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ 
μητρὶ Ἰοκάστῃ συμμιγήσεται, ἐκέλευσε τοῖς παραμένουσιν αὐτῷ 
στρατιώταις λαβεῖν τὸν αὐτὸν Οἰδίποδα εἰς τὰς ὕλας, 

Ιωάννης Μαλαλάς. Chronographia Page 188, line 19

εἰπὼν εἶναι πρῶτον αἴτιον τὸ ἀγαθὸν τὸ οἰκτεῖρον τὰ πάντα, δεύ-
τερον αἴτιον νοῦς ὁ δημιουργήσας τὰ πάντα, τρίτον αἴτιον ἡ 
ζωοποιὸς ψυχή, ἥτις ἐζωογόνησε τὰ πάντα. τὰς οὖν τρεῖς δυ-
νάμεις μίαν ὑπάρχειν θεότητα ὡμολόγησε. ταῦτα Κύριλλος ὁ 
ὁσιώτατος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας ἐν τοῖς συγγράμμασιν αὐ-
τοῦ ἐνέταξε τοῖς κατὰ Ἰουλιανοῦ τοῦ βασιλέως τοῦ παραβάτου, 
λέγων ὅτι τὴν ἁγίαν τριάδα εἰς μονάδα θεότητος πάντας προει-
πεῖν ἀγνοοῦντας τὸ μέλλον. 
 Ἐν δὲ τοῖς χρόνοις τοῦ αὐτοῦ Πλάτωνος ἦσαν καὶ ἄλλοι 
φιλόσοφοι Ἑλλήνων παιδευταί, Ξενοφῶν καὶ Αἰσχίνης καὶ Ἀρι-
στοτέλης. οἵτινες πλάνην μετεμψυχώσεως παρεισήγαγον τοῖς ἀν-
θρώποις· καὶ τὴν μὲν Καλλίστην, θυγατέρα τοῦ Λυκάονος, 
μετεμψυχωθεῖσαν εἰς ἄρκον, τὴν δὲ Ἱππομένην, θυγατέρα τοῦ 
Μεγαρέως, εἰς λέοντα, τὴν δὲ Ἰώ, θυγατέρα τοῦ Ἰνάχου, εἰς 
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δάμαλιν, καὶ τὴν Ἀταλάντην, θυγατέρα τοῦ Σχοινέως, εἰς ταῶ-
να, καὶ τὴν Φιλομήλαν, θυγατέρα Πανδίονος, εἰς χελιδόνα, καὶ 
τὴν Πρόκνην, τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς, εἰς ἀηδόνα, καὶ τὴν Νιόβην, 
θυγατέρα τοῦ Ταντάλου, εἰς λίθον  μετεμψυχωθῆναι. καὶ ἄλλα 
τοιαῦτά τινα ἐμυθολόγησαν αὐτοὶ καὶ οἱ μετ' αὐτούς. 
 Μετὰ δὲ τὸ τὸν εἰρημένον Ἀρταξέρξην, βασιλέα Περσῶν, 
ἀποθανεῖν ἐβασίλευσεν Ὦχος, υἱὸς αὐτοῦ· ὅστις ἐπολέμησεν 
Αἰγυπτίοις καὶ παρέλαβε πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου καὶ ἀπώλεσεν 
αὐτήν, βασιλεύοντος τῶν Αἰγυπτίων τότε τοῦ Νεκταναβώ, τοῦ 
ποιήσαντος λεκανομαντείαν καὶ γνόντος ὅτι δεῖ τὸν Ὦχον, βασι-
λέα Περσῶν, παραλαβεῖν τὴν Αἴγυπτον. ὃς καὶ κουρευσάμενος 
τὴν ἰδίαν κόμην τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἀλλάξας αὐτοῦ τὰ βα-
σιλικὰ ἱμάτια, ἔφυγε διὰ τοῦ Πηλουσίου ὁ αὐτὸς Νεκταναβώ, 
καὶ εἰς Πέλλην, πόλιν τῆς Μακεδονίας, διέτριβεν. 

Ρωμανός Μελωδός υμνογράφος. Cantica dubia 
Hymn 71, proem-strophe strop, section 17, line 5

 ὁ δ' ἀθλητὴς ἐκτάνθη παραυτίκα 
λόγχαις κατατεμνόμενος    καὶ βοῶν πρὸς Ἰησοῦν παρρησίᾳ· 
 “Διὰ τὸ σῶμα σου    ⟦τοῦ⟧ βουλήσει σταυρωθέντος, 
οὗ ἐξεκέντησαν    λόγχῃ οἱ παράνομοι, 
 ἐγὼ λογχιάζομαι    πιεῖν, Χριστέ, τῆς πλευρᾶς σου 
|:ζωὴν τὴν αἰώνιον.”:| 
Ὅτε ταῦτα εἶπεν    ὁ τέλειος μάρτυς    ἀφῆκε τὸ πνεῦμα 
 ὥσπερ τὸ σῶμα,    ὅπου ἦν φυλαττόμενον, 
τὴν δὲ ψυχὴν σὺν ταῖς τῶν ἀθλοφόρων 
 ἐν τῇ χειρὶ θεὸς λαβὼν κατέχει. 
οὔτε γὰρ μετεμψύχωται,    καθὼς λέγουσι τινὲς τῶν Μανιχαίων, 
 οὐ μεταβέβληται    ὡς θηρίου ἢ κτήνους· 
ἐπειδὴ ἥνωται    θείῳ ἐν φυσήματι 
 καὶ γένος ἐγένετο    θεοῦ τοῦ πᾶσι διδόντος 
|:ζωὴν τὴν αἰώνιον.:| 
Ὑπὸ τῶν φρονούντων    τὰ τοῦ Μανιχαίου    μαθεῖν ἠβουλόμην, 
 τί Μανιχαῖος    μετὰ θάνατον ἐγένετο· 
ὅτι γὰρ πρὶν ὡς ὄνος ἐξεδάρη, 
 τοῦτο ἐγὼ ἀνέγνων καὶ ἐπέγνων· 
εἴτε οὖν μετεμψύχωται,    ἄρτι κάμηλος ἐστὶ πρὸς τὴν ἀξίαν· 
 εἰ δὲ καὶ ἔλαχε    τοῦτον ἵππον γενέσθαι, 

Ρωμανός Μελωδός υμνογράφος. Cantica dubia
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Hymn 71, proem-strophe strop, section 18, line 5

 ἐν τῇ χειρὶ θεὸς λαβὼν κατέχει. 
οὔτε γὰρ μετεμψύχωται,    καθὼς λέγουσι τινὲς τῶν Μανιχαίων, 
 οὐ μεταβέβληται    ὡς θηρίου ἢ κτήνους· 
ἐπειδὴ ἥνωται    θείῳ ἐν φυσήματι 
 καὶ γένος ἐγένετο    θεοῦ τοῦ πᾶσι διδόντος 
|:ζωὴν τὴν αἰώνιον.:| 
Ὑπὸ τῶν φρονούντων    τὰ τοῦ Μανιχαίου    μαθεῖν ἠβουλόμην, 
 τί Μανιχαῖος    μετὰ θάνατον ἐγένετο· 
ὅτι γὰρ πρὶν ὡς ὄνος ἐξεδάρη, 
 τοῦτο ἐγὼ ἀνέγνων καὶ ἐπέγνων· 
εἴτε οὖν μετεμψύχωται,    ἄρτι κάμηλος ἐστὶ πρὸς τὴν ἀξίαν· 
 εἰ δὲ καὶ ἔλαχε    τοῦτον ἵππον γενέσθαι, 
τῷ μύλῳ δέδετο    διὰ τὸ ἀξίωμα· 
 ὦ δόγμα πανάθλιον,    μένον τυφλὸν καὶ μὴ βλέπον 
|:ζωὴν τὴν αἰώνιον.:| 
Ἀλλ' ἡμεῖς ὁρῶντες    μὴ συντυφλωθῶμεν    τοῖς πεπηρωμένοις 
 λέγοντες ὥσπερ    οἱ ⟦τοῦ⟧ Μανέντος διδάσκουσιν· 
οὐ γὰρ καλὸν τοιούτοις δευτεροῦσθαι, 
 οὐδὲ χρηστὸν πρὸς ταῦτα ἀσχολεῖσθαι,   
μήποτε τινὰς βλάψωμεν·    τίς γὰρ ἅπτεται πυρὸς καὶ οὐκ ἀδικεῖται; 
 αὐτὸ τὸ ὄνομα    βλάβης γέμει † μεστόν· † 

Joannes Damascenus Scr. Eccl., Theol., Passio sancti Artemii [Dub.] 
Volume 96, page 1280, line 3

λωμαι Θεανῶ δὲ ἡ τούτου γαμετὴ καὶ μαθήτρια, 
μὴ θέλουσα τὴν αἰτίαν κατειπεῖν, δι' ἣν τὸν κύαμον 
οὐκ ἐσθίουσι, τὴν γλῶσσαν ἐκτμηθεῖσα πρότερον, καὶ 
αὐτὴ προσαπόλλυται. 
 λʹ. Ταῦτα τῶν σῶν φιλοσόφων τὰ προτερήματα 
τῶν δὶς καὶ τρὶς γεννηθέντων, ὡς αὐτὸς ἐρη-
τόρευσας· κἀκεῖνα τοῦ ἐμοῦ Χριστοῦ ἐπὶ σωτηρίᾳ 
καὶ ἀνακλήσει τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους τὰ τερα-  
τουργήματα. Καὶ Πυθαγόρας μὲν καὶ Ἑρμῆς τὰς 
τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς εἰς τὸν ᾅδου πυθμένα κατ-
άγουσι, μετεμψυχώσεις δή τινας καὶ μεταγγισμοὺς 
παρεισάγοντες· ποτὲ μὲν εἰς ἄλογα ζῶα καὶ θηρία 
ταύτας μετεμβιβάζοντες, ποτὲ δὲ εἰς ἰχθύας, καὶ 
φυτὰ, καὶ ἄλλας τινὰς ἐπανακυκλήσεις καὶ περιόδους 
κατασπῶντες αὐτὰς καὶ ἀποῤῥαπίζοντες. Ὁ δὲ Χρι-
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στὸς καθὸ Θεὸς ὑπάρχων ἀληθὴς καὶ αἰώνιος, ἀθάνα-
τον ψυχὴν καὶ ἀγήρω κατασκευάσας τῷ ἀπ' ἀρχῆς 
Πνεύματι θείῳ καὶ ἐμφυσήματι, ὅτε τὸν πρῶτον 
ἐδημιούργησεν ἄνθρωπον, ὡς αἱ θεῖαι καὶ ἀδιάβλητοι 
τοῦ Μωϋσέως διαγορεύουσι βίβλοι, καὶ πεσοῦσαν 
μετὰ τοῦ σώματος διὰ τῆς παρακοῆς καὶ τῆς ἀπάτης 

Γεώργιος Κεδρηνός Χρονογράφος. Compendium historiarum 
Volume 1, page 44, line 22

ἀναθρεψαμένου τούτους μαθόντες ὡς αὕτη ἐστὶν ἡ μήτηρ αὐτῶν 
Ἀντιόπη, ἅμα πλείοσιν ἀγροίκοις ἐπεισπεσόντες τοὺς μὲν στρα-
τιώτας κατακτείνουσι, Δίρκην δὲ τῷ ταύρῳ προσδεσμοῦσι καὶ 
φονεύουσι. σὺν τῇ μητρὶ δὲ Ἀντιόπῃ εἰς τὴν Βοιωτίαν ἐλθόντες, 
ἐπεὶ ὁ Νυκτεὺς τέθνηκεν, οἱ μουσικοὶ Ζῆθος καὶ Ἀμφίων τῶν 
Βοιωτῶν ἔτη πολλὰ βασιλεύουσι. κτίζουσι δὲ πόλιν μεγάλην εἰς 
ὄνομα τοῦ πατέρος, ἣν καὶ Θεοβοίου Θήβας ὠνόμασαν. ὁ μὲν 
Εὐριπίδης τῷ ἔθει τῶν ποιητῶν μυθολογῶν τὸν Δία φησὶν εἰς 
Σάτυρον μεταβληθέντα τὴν Ἀντιόπην φθεῖραι; ἐξ ἧς Ἀμφίων καὶ 
Ζῆθος οἱ μουσικοί. τοῦτο δέ, φασίν, εἶπεν ὡς καταχθέντος Θεο-
βοίου ἐκ τοῦ Πίκου τοῦ καὶ Ζηνὸς κατὰ μετεμψυχώσεως μετάστα-
σιν· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ σάτυρος ὄνομα κατὰ τὴν τῶν Βοιω-  
τῶν γλῶσσαν, τὸ εἰς ἄλλο σῶμα χωρήσειν εὐτελέστερον. μετὰ 
τούτους τοὺς μουσικοὺς οἱ ἐκ τοῦ γένους αὐτῶν ἐβασίλευον Θη-
βαίων ἕως Οἰδίποδος υἱοῦ Ἰοκάστης καὶ Λαΐου. οὗτος γὰρ ὁ 
Λάϊος βασιλεὺς ὢν Θηβαίων μετὰ Ἰοκάστης ἔσχεν υἱὸν πρῶτον 
Ἰοκᾶν· χρησμὸν δὲ λαβὼν περὶ αὐτοῦ ὡς τῇ ἰδίᾳ μητρὶ συναφθή-
σεται, ἐν ξύλῳ τοὺς πόδας καθηλώσας, ὃ δὴ καὶ κοῦσπος λέγε-
ται, εἰς ἀπώλειαν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἔρριψεν. ἄγροικος δέ τις ὀνό-
ματι Μελίβιος τοῦτον εὑρὼν ἀνεθρέψατο, Οἰδίποδα μετονομάσας 
διὰ τὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῷ ξύλῳ διῳδηκότας ὀγκωθῆναι. 

Γεώργιος Κεδρηνός Χρονογράφος. Compendium historiarum Volume 
1, page 275, line 4

σῶμα καὶ τὰ ἐκτὸς πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς συνεργίαν μεταρρυθμί-
ζειν. “ταῦτα” φησί “πόνει, ταῦτ' ἐκμελέτα, τούτων χρὴ ἐρᾶν 
σε· ταῦτά σε τῆς θείας ἀρετῆς εἰς ἴχνια θήσει.” ἀντὶ τοῦ ταῦτα 
πάντα εἰς τὴν πρακτικὴν φιλοσοφίαν ἐνάξει καὶ εἰς τὴν θεωρητι-
κὴν ἐπιστήμην ἤτοι τὴν κατὰ νοῦν ἐνέργειαν, νοοῦντα τὰ νοητά, 
καὶ ἀρχή σοι πάνυ καλλίστη γενήσεται, καὶ ὁμοιωθήσῃ θεῷ διὰ 
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τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας. διὸ καὶ βουλόμενος τὸν ἀκροατὴν   
ὁλοσχερῶς πρὸς τὴν τῶν καλῶν ἐργασίαν διαναστῆσαι ὅρκῳ τὰ 
λεχθέντα πιστοῦται, λέγων οὕτως “ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψυχᾷ 
παραδόντα τετρακτύν, παγὰν ἀενάου φύσεως.” ὁ δὲ ὅρκος γί-
νεται αὐτοῖς καὶ δόγμα. οὗτος ὁ Πυθαγόρας μετεμψύχωσιν 
ἐδογμάτιζεν· ἣν θέλων κυρῶσαι ἔλεγεν ἑαυτὸν πρὸ τῶν Τρωϊκῶν 
Αἰθαλίδην γεγονέναι, ἐν δὲ τοῖς Τρωϊκοῖς Εὔφορβον, μετὰ δὲ 
ταῦτα Ἑρμότιμον Σάμιον, μεθ' ὃν Πύρρον Δήλιον καὶ πέμπτον 
Πυθαγόραν. 
 Πρὸ τούτου δὲ γέγονε Θαλῆς, ὃς ἐπικεχείρηκε φιλοσοφίαν 
φυσικήν, ἀρχὴν τοῦ παντὸς καὶ τέλος τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ εἶναι 
φήσας, καὶ ἐξ αὐτῶν τὰ πάντα συνίστασθαι· ἀφ' ὧν καὶ τοὺς 
σεισμοὺς καὶ πνευμάτων συστροφὰς καὶ ἄστρων κινήσεις γίνε-
σθαι. 

Γεώργιος Κεδρηνός Χρονογράφος. Compendium historiarum 
Volume 1, page 660, line 6

οἰκουμενικὴ εʹ σύνοδος τῶν ρξεʹ ἁγίων πατέρων ἐν Κωνσταντινου-
πόλει, ἐπὶ Βιγιλίου τοῦ ἁγιωτάτου πάπα Ῥώμης, διὰ λιβέλλου 
τὴν ὀρθὴν πίστιν τηροῦντος· ἧς ἡγοῦντο Εὐτύχιος Κωνσταντινου-
πόλεως, Ἀπολινάριος Ἀλεξανδρείας καὶ Δόμνος Ἀντιοχείας, τοπο-
τηρητὴς δὲ Εὐτύχιος Ἱεροσολύμων, κατὰ Σεβήρου τοῦ ἀκεφάλου   
καὶ δυσσεβοῦς. ἀπέχει δὲ τῆς δʹ συνόδου ἔτη ρβʹ. ἀλλὰ καὶ 
κατὰ τοῦ παράφρονος Ὠριγένους καὶ τῶν τὰ ἐκείνου ἀσεβῆ δό-
γματα διαδεξαμένων, Διδύμου τοῦ ἀπὸ ὀμμάτων καὶ Εὐαγρίου, 
τῶν πάλαι ἀκμασάντων, καὶ τῶν ἐκτεθέντων παρ' αὐτοῖς κεφα-
λαίων, ἐν οἷς ἐληρώδουν προϋπάρχειν τὰς ψυχὰς τῶν σωμάτων, 
ἐξ Ἑλληνικῶν ὁρμώμενοι δογμάτων τὴν μετεμψύχωσιν δοξαζόν-
των, τέλος τε τῆς κολάσεως, καὶ τὰ σώματα ἡμῶν μὴ ἀνίστα-
σθαι τὰ αὐτὰ ἐν τῇ ἀναστάσει, καὶ τὴν τῶν δαιμόνων εἰς τὸ ἀρ-
χαῖον ἀποκατάστασιν, τὸν δὲ παράδεισον ἀλληγορούντων, καὶ μὴ 
γεγενῆσθαι μήτε εἶναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ αἰσθητόν, μήτε ἐν σαρκὶ 
πλασθῆναι τὸν Ἀδάμ. ἅτινα δόγματα ἕως χρόνου τὸ πλέον ἐκρύ-
πτετο, εἰς πλῆθος δὲ ἐπιδιδόντα καὶ πολλοὺς τῆς ἐκκλησίας λυ-
μαινόμενα τηνικαῦτα στηλιτευθέντα ἀνεθεματίσθησαν. ἔτι δὲ 
καὶ κατὰ Θεοδώρου τοῦ Μόψου ἑστίας, διδασκάλου γεγονότος 
τοῦ Νεστορίου τοῦ Ἰουδαιόφρονος, ἀνεθεμάτισαν μετὰ τῆς λεγο-
μένης Ἴβα ἐπιστολῆς καί τινων συγγραμμάτων Θεοδωρήτου τοῦ 

Constantinus VII Porphyrogenitus Imperator Hist., De sententiis 
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Page 293, line 15

παροιμία, Καὶ σφάκελοι ποιοῦσιν ἀτέλειαν. 
74. Ὅτι Σερούιος Τύλλιος Ταρκυνίου ἐπιθεμένου παραγενη-
θεὶς εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ θεασάμενος τὴν καθ' ἑαυτοῦ παρα-
σκευὴν τοσοῦτον μόνον εἶπε “τίς ἡ τόλμα, Ταρκύνιε;” ὁ δὲ ὑπο-
λαβὼν “ἡ μὲν οὖν σή” φησι “τίς, ὃς δουλέκδουλος ὢν Ῥωμαίων 
βασιλεύειν ἐτόλμησας καὶ τῆς τοῦ πατρὸς ἡγεμονίας ἡμῖν προση-
κούσης παρανόμως ἀφείλου τὴν οὐδὲ καθ' ἕνα σοι τρόπον ἐπι-
βάλλουσαν ἀρχήν;” ταῦτα λέγων ἅμα προσέδραμε καὶ δραξάμενος 
τῆς τοῦ Τυλλίου χειρὸς ἔρριψεν αὐτὸν κατὰ τῆς κρηπῖδος. καὶ δια-
ναστὰς καὶ χωλεύων διὰ τὸ πτῶμα ἐπεχείρησε φυγεῖν, ἀπεκτάνθη δέ. 
75. Ὅτι ὁ Πυθαγόρας μετεμψύχωσιν ἐδόξαζε καὶ κρεοφαγίαν 
ὡς ἀποτρόπαιον ἡγεῖτο, πάντων τῶν ζώων τὰς ψυχὰς μετὰ θάνα-
τον εἰς ἕτερα ζῶα λέγων εἰσέρχεσθαι. καὶ αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν ἔφας-
κεν ἐπὶ τῶν Τρωικῶν χρόνων μεμνῆσθαι γεγενημένον Εὔφορβον 
τὸν Πάνθου μὲν υἱόν, ἀναιρεθέντα δὲ ὑπὸ Μενελάου. 
76. Ὅτι φασὶν αὐτὸν ἐν Ἄργει ποτὲ παρεπιδημήσαντα καὶ 
θεασάμενον τῶν Τρωικῶν σκύλων ἀσπίδα προσηλωμένην δακρύειν. 
ἐρωτηθέντα δὲ ὑπὸ τῶν Ἀργείων τὴν τοῦ πάθους αἰτίαν εἰπεῖν 
ὅτι τὴν ἀσπίδα ταύτην εἶχεν αὐτὸς ἐν Τροίᾳ γεγονὼς Εὔφορβος. 
ἀπίστως δὲ διακειμένων καὶ μανίαν αὐτοῦ καταγινωσκόντων ση-
μεῖον εὑρεῖν ἔφησεν ἀληθὲς τοῦ ταῦθ' οὕτως ἔχειν· 

Γεώργιος Μοναχός.  Χρονογράφος. Chronicon (lib. 1-4) Page 629, line 
14

λείας κϛʹ ἐπὶ Βιγιλίου τοῦ ἁγιωτάτου πάπα Ῥώμης διὰ 
λιβέλλου τὴν ὀρθὴν πίστιν κυροῦντος, ἧς ἡγοῦντο Εὐτύχιος 
Κωνσταντινουπόλεως, Ἀπολινάριος Ἀλεξανδρείας, Δόμνος 
Ἀντιοχείας, Στέφανος ἐπίσκοπος Ῥαφείας, Γεώργιος ἐπίσκο-
πος τῆς Τιβεριωτῶν πόλεως καὶ Δαμιανὸς ἐπίσκοπος Σωζο-
πόλεως, τοποτηρηταὶ Εὐτυχίου Ἱεροσολύμων, κατὰ Ὠριγένους 
καὶ τῶν τὰ ἐκείνου ἀσεβῆ δόγματα διαδεξαμένων Διδύμου 
καὶ Εὐαγρίου τῶν πάλαι ἀκμασάντων καὶ τῶν ἐκτεθέντων 
παρ' αὐτοῖς κεφαλαίων, ἐν οἷς ἐληρώδουν προϋπάρχειν τὰς 
ψυχὰς τῶν σωμάτων, ἐξ Ἑλληνικῶν ὁρμώμενοι δογμάτων 
τὴν μετεμψύχωσιν δοξάζοντες, καὶ τέλος εἶναι τῆς κολάσεως, 
καὶ τὰ σώματα ἡμῶν μὴ ἀνίστασθαι τὰ αὐτὰ ἐν τῇ ἀνα-
στάσει, καὶ τὴν τῶν δαιμόνων εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασιν, 
τὸν παράδεισον ἀλληγοροῦντες καὶ μήτε γεγενῆσθαι μήτε 
εἶναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ αἰσθητὸν παράδεισον, μήτε δὲ ἐν σαρκὶ 
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πλασθῆναι τὸν Ἀδάμ. ἅτινα δόγματα ἕως χρόνου τὸ πλέον 
ἐκρύπτετο, εἰς πλῆθος δὲ ἐπιδιδοῦντα καὶ πολλοὺς τῆς ἐκ-
κλησίας λυμαινόμενα τηνικαῦτα στηλιτευθέντα ἀνεθεμάτισαν.   
ἔτι δὲ καὶ κατὰ Θεοδώρου τοῦ Μομψουεστίας, διδασκάλου 
γεγονότος Νεστορίου τοῦ ἰουδαιόφρονος, ἀνεθεμάτισε μετὰ 
τῆς λεγομένης Ἴβα ἐπιστολῆς καί τινων συγγραμμάτων 

Γεώργιος Μοναχός.  Χρονογράφος. Chronicon breve (lib. 1-6) (redactio
recentior) Volume 110, page 780, line 19

Ῥώμης διὰ λιβέλλου τὴν ὀρθὴν πίστιν κυροῦντος, ἧς 
ἡγοῦντο Εὐτύχιος ΚΠ, Ἀπολινάριος Ἀλεξαν-
δρείας, Δόμνος Ἀντιοχείας, (Στέφανος ἐπίσκο-
πος Ῥαφίας, Γεώργιος ἐπίσκοπος τῆς Τιβεριωτῶν 
πόλεως), τοποτηρητήσαντες δὲ Εὐτυχίου Ἱεροσο-
λύμων, κατ' Ὠριγένους καὶ τῶν τὰ ἐκείνου ἀσεβῆ 
δόγματα διαδεξαμένων, Διδύμου καὶ Εὐαγρίου τῶν 
πάλαι ἀκμασάντων 529 καὶ τῶν ἐκτεθέντων παρ' 
αὐτοῖς κεφαλαίων, ἐν οἷς ἐληρώδουν προϋπάρχειν 
τὰς ψυχὰς τῶν σωμάτων, ἐξ Ἑλληνικῶν ὁρμώμενοι 
δογμάτων, τὴν μετεμψύχωσιν δοξάζοντες καὶ 
τέλος εἶναι τῆς κολάσεως καὶ τὰ σώματα ἡμῶν μὴ 
ἀνίστασθαι τὰ αὐτὰ ἐν τῇ ἀναστάσει, καὶ τὴν τῶν 
δαιμόνων εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασιν, τὸν πα-
ράδεισον ἀλληγοροῦντες καὶ μή (τε) γεγενῆσθαι 
μήτε εἶναι ἀπὸ Θεοῦ αἰσθητὸν παράδεισον, μήτε 
(δὲ) ἐν σαρκὶ πλασθῆναι τὸν Ἀδάμ· ἅτινα δόγματα 
ἕως χρόνου τὸ πλέον ἐκρύπτετο, εἰς πλῆθος δὲ ἐπι-
διδόντα καὶ πολλὰ τὴν Ἐκκλησίαν λυμαινόμενα, 
τηνικαῦτα στηλιτευθέντα ἀνεθεματίσθησαν. 
(2) Ἔτι δὲ καὶ κατὰ Θεοδώρου τοῦ Μόψου 

Michael Glycas Astrol., Hist., Annales Page 504, line 10

καὶ φαντασίᾳ φορῆσαι τὴν σάρκα τὸν κύριον, καὶ τῇ θεότητι   
πάθημα προσνεμόντων. οὓς καθελόντες ὡς βλασφήμους ἀνε-
θεμάτισαν, καὶ δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ ἀφθάρτους καὶ 
ἀτρέπτους σαφῶς ἐθεολόγησαν. 
 Ἐν δὲ τῷ ιδʹ ἔτει τῆς βασιλείας Ἰουστινιανοῦ μεγάλου 
ἐν Κωνσταντινουπόλει γέγονεν ἡ πέμπτη σύνοδος ὑπὸ πα-
τρῶν ρξεʹ. ἡγοῦντο δὲ ταύτης Εὐτύχιος Κωνσταντινουπό-
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λεως, Ἀπολινάριος Ἀλεξανδρείας, Δόμνος Ἀντιοχείας, Βι-
γίλιος πάπας Ῥώμης. συνῆλθον δὲ κατὰ Σεβήρου τοῦ ἀκε-
φάλου καὶ τοῦ ματαιόφρονος Ὠριγένους· ἐληρώδει καὶ γὰρ 
τὰς ψυχὰς προϋπάρχειν τῶν σωμάτων, τήν τε μετεμψύχωσιν 
ἐδόξαζε, καὶ τέλος εἶναι τῆς κολάσεως ἔλεγε, καὶ τὴν τῶν 
δαιμόνων εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασιν, καὶ τὰ σώματα δὲ 
ἡμῶν μὴ ἀνίστασθαι ταὐτὰ ἐν τῇ ἀναστάσει. τὸν παράδει-
σον ἠλληγόρει· μήτε γὰρ αἰσθητὸν αὐτὸν ἔλεγεν εἶναι, μήτε 
μὴν ἐν σαρκὶ πλασθῆναι τὸν Ἀδάμ. 
 Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Πωγωνάτου 
γέγονε σύνοδος ἡ ϛʹ, ὑπὸ σπεʹ πατρῶν ἐν Κωνσταντινουπό-
λει, βεβαιωσάντων μὲν καὶ τὰ δόγματα τῶν προλαβουσῶν 
ἁγίων πέντε συνόδων, ἀναθεματισάντων δὲ καὶ τὴν τῶν Μο-
νοθελητῶν αἵρεσιν καὶ δύο θελήσεις φυσικὰς καὶ ἐνεργείας 

Symeon Logothetes Hist., Chronicon (sub nomine Leonis Grammatici 
vel Theodosii Melisseni vel Julii Pollucis) (redactio A + B operis sub t 
Page 127, line 10

ψάλλεσθαι “ὁ μονογενὴς υἱὸς καὶ λόγος τοῦ θεοῦ.” ἀλλὰ   
καὶ ἡ ὑπαπαντὴ ἔλαβε δῶρον ἑορτάζεσθαι, μὴ συναριθμου-
μένη πρότερον ταῖς δεσποτικαῖς ἑορταῖς. 
 Τῷ δὲ ιδʹ ἔτει αὐτοῦ γέγονε καὶ ἡ πέμπτη σύνοδος ἡ 
κατὰ Σευήρου. τῷ δὲ δεκάτῳ αὐτοῦ ἔτει γέγονε τὰ πρῶτα 
ἐγκαίνια τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. γενομένης δὲ τῆς πέμπτης 
συνόδου κατὰ Σευήρου τοῦ ἀκεφάλου καὶ δυσσεβοῦς καὶ κα-
τὰ Ὠριγένους ἐν Κωνσταντινουπόλει, Ἀπολλινάριος Ἀλεξαν-
δρείας, Δόμνος Ἀντιοχείας, ἐπὶ Βιγελίου πάπα Ῥώμης, κατὰ 
Ὠριγένους καὶ τῶν αὐτοῦ δογμάτων, ἐν οἷς ἐληρώδουν τὰς 
ψυχὰς προϋπαρχούσας τῶν σωμάτων, τήν τε μετεμψύχωσιν 
δοξάζοντες τέλος τε τῆς κολάσεως, καὶ τὰ σώματα ἡμῶν μὴ 
ἀνίστασθαι ἐν τῇ ἀναστάσει τὰ αὐτά, καὶ τὴν τῶν δαιμόνων 
εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασιν, καὶ τὸν παράδεισον ἀλληγο-
ρεῖσθαι, μὴ γεγενῆσθαι μήτε εἶναι ὑπὸ θεοῦ αἰσθητὸν παρα-
δείσον, μηδὲ ἐν σαρκὶ πλασθῆναι τὸν Ἀδάμ. 
 Τελευτησάσης δὲ Θεοδώρας τῆς αὐτοῦ γυναικὸς γέγονε 
τὰ ἐγκαίνια τῶν ἁγίων ἀποστόλων. ἐφ' οὗ καὶ θανατικὸν γέ-
γονεν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὥστε μένειν ἀτάφους τοὺς ἀπο-
θνήσκοντας διὰ τὸ μὴ ἐξαρκεῖν τοὺς κραββάτους τῶν ἐκκλη-
σιῶν καὶ τῶν ἐναγῶν οἴκων ἐκφέρειν αὐτούς· τοῦ δὲ βασιλέως 
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Anonymi Exegesis In Hesiodi Theogoniam, Exegesis in Hesiodi 
theogoniam Page 402, line 1

πρὸς διακόσμησιν ἐπιτιθέμενα χαρισαμένη, μέγαν λίθον 
ἠγγυάλιξε. παρέσχε τούτῳ μέγαν λίθον, ἤτοι ἄνθρωπον, 
ὃν λίθον εἶπε διὰ τὸ ἀνέκδοτον τούτου καὶ πρὸς τοὺς 
πόνους καρτερικὸν ἢ διὰ τὸ ἐναντιωθῆναι δίκην λίθου 
τῷ Κρόνῳ, ὃν λαβὼν ἐνέβαλε τῇ νηδύι, οὐδ' ἐνόησεν, 
ὅτι ὁ υἱὸς αὐτῆς οὐδὲν ἐλυμάνθη. εἰ γὰρ εἷς ἢ καὶ τυχὸν 
πολλοὶ ἀποθάνωσιν, ἀλλ' οὐκ ἤδη καὶ ἡ ἀνθρωπεία 
φύσις συντέθνηκεν ἅπασα. 
492. καρπαλίμως δ' ἔπειτα. ταχέως γοῦν ηὐξάνοντο 
οἱ καρποί. τελεσθέντων δὲ τῶν χρόνων ἤμεσε πάλιν τὸν   
ἴδιον γόνον ὁ Κρόνος. μετεμψυχώσεις γάρ τινας οἱ πα-
λαιοὶ ἐδόξαζον, ὅτι εἰ μὲν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εὖ ζῶσα 
διατεθῇ, ἔστω, εἰ δὲ μή, ἀφ' ἑνὸς σώματος εἰς ἕτερον 
μετεπήδησε καὶ εἶχε τοῦτο εἰς τιμωρίαν. νῦν γοῦν περὶ 
τούτων φησὶ τῶν μετεμψυχώσεων, ὅτι ὃν κατέπινε λίθον, 
ἤτοι ψυχὴν ἀνθρωπείαν, πάλιν ἐξήμεσεν, ὃν ἄνθρωπον ὁ 
Ζεύς, ἤτοι οἱ καρποί, ἐστήριξεν ἐν τῇ γῇ. ὑπὸ γὰρ τῶν 
καρπῶν στηριζόμεθα. ἐστήριξε δὲ Ζεὺς ἐν Πυθοῖ. πυθό-
μενος γὰρ ὁ σῖτος ἐν τῇ γῇ, ἤτοι σηπόμενος καὶ οἷον 
θνήσκων, πάλιν ἀναθάλλει, καὶ θάλλειν τοὺς ἀνθρώπους 
ποιεῖ. ταῦτα μὲν οὕτως. εἰ δ' ὡς ἐν κεφαλαίῳ νοῆσαι 

Anonymi Exegesis In Hesiodi Theogoniam, Exegesis in Hesiodi 
theogoniam Page 402, line 5

τῷ Κρόνῳ, ὃν λαβὼν ἐνέβαλε τῇ νηδύι, οὐδ' ἐνόησεν, 
ὅτι ὁ υἱὸς αὐτῆς οὐδὲν ἐλυμάνθη. εἰ γὰρ εἷς ἢ καὶ τυχὸν 
πολλοὶ ἀποθάνωσιν, ἀλλ' οὐκ ἤδη καὶ ἡ ἀνθρωπεία 
φύσις συντέθνηκεν ἅπασα. 
492. καρπαλίμως δ' ἔπειτα. ταχέως γοῦν ηὐξάνοντο 
οἱ καρποί. τελεσθέντων δὲ τῶν χρόνων ἤμεσε πάλιν τὸν   
ἴδιον γόνον ὁ Κρόνος. μετεμψυχώσεις γάρ τινας οἱ πα-
λαιοὶ ἐδόξαζον, ὅτι εἰ μὲν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εὖ ζῶσα 
διατεθῇ, ἔστω, εἰ δὲ μή, ἀφ' ἑνὸς σώματος εἰς ἕτερον 
μετεπήδησε καὶ εἶχε τοῦτο εἰς τιμωρίαν. νῦν γοῦν περὶ 
τούτων φησὶ τῶν μετεμψυχώσεων, ὅτι ὃν κατέπινε λίθον, 
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ἤτοι ψυχὴν ἀνθρωπείαν, πάλιν ἐξήμεσεν, ὃν ἄνθρωπον ὁ 
Ζεύς, ἤτοι οἱ καρποί, ἐστήριξεν ἐν τῇ γῇ. ὑπὸ γὰρ τῶν 
καρπῶν στηριζόμεθα. ἐστήριξε δὲ Ζεὺς ἐν Πυθοῖ. πυθό-
μενος γὰρ ὁ σῖτος ἐν τῇ γῇ, ἤτοι σηπόμενος καὶ οἷον 
θνήσκων, πάλιν ἀναθάλλει, καὶ θάλλειν τοὺς ἀνθρώπους 
ποιεῖ. ταῦτα μὲν οὕτως. εἰ δ' ὡς ἐν κεφαλαίῳ νοῆσαι 
θελήσειας, ἔστιν οὕτως. ἡ Ῥέα, ἤτοι ἡ φθορὰ τοῦ χρό-
νου, ἣν καλῶς τῷ χρόνῳ συνέμιξεν, ἔδωκε τῷ Κρόνῳ, 
ἤτοι τῷ χρόνῳ, λίθον ἀντὶ παιδός, ἤτοι τὴν γῆν, ἣν ἀφα-
νίσαι οὗτος οὐκ ἠδυνήθη. 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. 
Chapter 9, section 6, line 2

ὑπερέχει τοῦ τεχθέντος (τὰ γὰρ ἑπτὰ τοῦ μηδενὸς ὅλῳ ὑπερέχει), 
προκόπτοντος 
δὲ τοῦ χρόνου ὁ μὲν ὀκτὼ ἐτῶν γίνεται, ὁ δὲ ἐνιαυτοῦ, καὶ μεταβάλλει ἐκ 
τοῦ 
ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχειν εἰς τὸ μέρει τινὶ ἑαυτοῦ ὑπερέχειν (τὰ γὰρ ὀκτὼ τοῦ

ἑνὸς μέρει καὶ οὐχ ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχουσιν), καὶ οὕτω προκόπτοντος τοῦ 
χρόνου 
καθαιρεῖται ὁ ὀκταπλασίων λόγος καὶ ἐλάσσων γίνεται, ὥστε 
μεταβάλλειν τὸ 
πρεσβύτερον ἐπὶ τὸ νεώτερον, κατὰ μέρος γὰρ νεώτερος γίνεται ὡς πρὸς 
τὸν 
ἐξ ἀρχῆς παραβαλλόμενος. οὕτω δὲ ἔχει καὶ τὰ πράγματα· ὁρῶμεν γάρ 
τινος 
ἄρτι τεχθέντος ὑπερβάλλοντας ἡμᾶς πολλῷ, εἶτα προϊόντος τοῦ χρόνου 
καθαι-
ρουμένην τὴν ὑπεροχὴν καὶ ἐλάττονα τὸν λόγον τῆς αὐξήσεως 
γινόμενον.    Καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὰς ἀπορίας. ἀλλ' ἐπειδὴ εἴωθεν ἄνω 
καὶ κάτω θρυλεῖσθαι ὡς εἰσάγει ὁ Πλάτων τὴν μετεμψύχωσιν – ἤτοι τὴν
μετενσωμάτωσιν, διότι οὐ πολλαὶ ψυχαὶ ἓν σῶμα εἰδοποιοῦσιν, ἐπεὶ 
αὕτη μετεμψύχωσις 
ἦν, ἀλλὰ μία ψυχὴ διάφορα σώματα μεταμπίσχεται,  – φέρε δείξωμεν 
ψευδῆ 
ὄντα τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον (ἤτοι μετενσωματώσεως· 
ταὐτὸν 
γὰρ σημαίνει). ὃ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ τῆς λογικῆς ἀπορεῖ [87b2 – 88b8], λέγων 
ὅτι 
ζητητέον μήποτε ἡ ψυχή, δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος καὶ
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ὕστερον φθαρέντος, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πολλὰ σώματα ἐνδυσαμένη 
ὕστερον καὶ 
αὐτὴ διεφθάρη, τοῦτο οὖν ἐστιν εὐλογώτερον ἐπὶ τῆς ἀλόγου ἁρμόσαι· 
ἐπειδὴ 
γάρ ἐστι καὶ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, ἄδηλον μήποτε πολλὰ 
σώματα 
ἐνδυσαμένη ὕστερον διαφθαρῇ. εἰ οὖν μὴ ἐλέγομεν τὴν ἄλογον 
μετεμψυχοῦσθαι καίτοι οὖσαν μετὰ τὸν χωρισμόν, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ 
τὴν λογικήν, 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. 
Chapter 9, section 6, line 5

ἑνὸς μέρει καὶ οὐχ ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχουσιν), καὶ οὕτω προκόπτοντος τοῦ 
χρόνου 
καθαιρεῖται ὁ ὀκταπλασίων λόγος καὶ ἐλάσσων γίνεται, ὥστε 
μεταβάλλειν τὸ 
πρεσβύτερον ἐπὶ τὸ νεώτερον, κατὰ μέρος γὰρ νεώτερος γίνεται ὡς πρὸς 
τὸν 
ἐξ ἀρχῆς παραβαλλόμενος. οὕτω δὲ ἔχει καὶ τὰ πράγματα· ὁρῶμεν γάρ 
τινος 
ἄρτι τεχθέντος ὑπερβάλλοντας ἡμᾶς πολλῷ, εἶτα προϊόντος τοῦ χρόνου 
καθαι-
ρουμένην τὴν ὑπεροχὴν καὶ ἐλάττονα τὸν λόγον τῆς αὐξήσεως 
γινόμενον.   
 Καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὰς ἀπορίας. ἀλλ' ἐπειδὴ εἴωθεν ἄνω καὶ κάτω 
θρυλεῖσθαι ὡς εἰσάγει ὁ Πλάτων τὴν μετεμψύχωσιν – ἤτοι τὴν 
μετενσω-
μάτωσιν, διότι οὐ πολλαὶ ψυχαὶ ἓν σῶμα εἰδοποιοῦσιν, ἐπεὶ αὕτη 
μετεμψύχωσις 
ἦν, ἀλλὰ μία ψυχὴ διάφορα σώματα μεταμπίσχεται,  – φέρε δείξωμεν 
ψευδῆ ὄντα τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον (ἤτοι 
μετενσωματώσεως· ταὐτὸν γὰρ σημαίνει). ὃ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ τῆς λογικῆς 
ἀπορεῖ [87b2 – 88b8], λέγων ὅτι 
ζητητέον μήποτε ἡ ψυχή, δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος καὶ

ὕστερον φθαρέντος, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πολλὰ σώματα ἐνδυσαμένη 
ὕστερον καὶ 
αὐτὴ διεφθάρη, τοῦτο οὖν ἐστιν εὐλογώτερον ἐπὶ τῆς ἀλόγου ἁρμόσαι· 
ἐπειδὴ γάρ ἐστι καὶ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, ἄδηλον μήποτε 
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πολλὰ σώματα ἐνδυσαμένη ὕστερον διαφθαρῇ. εἰ οὖν μὴ ἐλέγομεν τὴν 
ἄλογον μετεμψυ-
χοῦσθαι καίτοι οὖσαν μετὰ τὸν χωρισμόν, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ τὴν 
λογικήν, 
καὶ ἢ δώσει ὁ Πλάτων καὶ ἐκ τῆς ἀλόγου μετεμψύχωσιν ἢ οὐδὲ ἐκ τῆς 
λογικῆς. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. 
 Καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν [70b3 – 4]: τινὰ ζωὴν ἔχει καὶ 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. 
Chapter 9, section 6, line 13

μάτωσιν, διότι οὐ πολλαὶ ψυχαὶ ἓν σῶμα εἰδοποιοῦσιν, ἐπεὶ αὕτη 
μετεμψύχωσις 
ἦν, ἀλλὰ μία ψυχὴ διάφορα σώματα μεταμπίσχεται,  – φέρε δείξωμεν 
ψευδῆ 
ὄντα τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον (ἤτοι μετενσωματώσεως· 
ταὐτὸν 
γὰρ σημαίνει). ὃ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ τῆς λογικῆς ἀπορεῖ [87b2 – 88b8], λέγων 
ὅτι 
ζητητέον μήποτε ἡ ψυχή, δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος καὶ

ὕστερον φθαρέντος, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πολλὰ σώματα ἐνδυσαμένη 
ὕστερον καὶ 
αὐτὴ διεφθάρη, τοῦτο οὖν ἐστιν εὐλογώτερον ἐπὶ τῆς ἀλόγου ἁρμόσαι· 
ἐπειδὴ 
γάρ ἐστι καὶ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, ἄδηλον μήποτε πολλὰ 
σώματα 
ἐνδυσαμένη ὕστερον διαφθαρῇ. εἰ οὖν μὴ ἐλέγομεν τὴν ἄλογον μετεμψυ-
χοῦσθαι καίτοι οὖσαν μετὰ τὸν χωρισμόν, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ τὴν 
λογικήν, 
καὶ ἢ δώσει ὁ Πλάτων καὶ ἐκ τῆς ἀλόγου μετεμψύχωσιν ἢ οὐδὲ ἐκ τῆς 
λογικῆς. 
ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. 
 Καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν [70b3 – 4]: τινὰ ζωὴν ἔχει καὶ 
γνωστικὴν †ἐπιστήμην†· ἡ μὲν γὰρ ‘δύναμις’ τὴν ζωτικὴν ἐνέργειαν 
δηλοῖ, 
ἡ δὲ ‘φρόνησις’ τὴν ἐπιστημονικὴν ἕξιν. 
 Βούλει οὖν διαμυθολογῶμεν [70b6]: τί οὖν; μῦθος τὰ λεγόμενα ὑπὸ 
τοῦ Σωκράτους; ἢ τὴν ἐξ ἑπομένου πίστιν μυθολογίαν ἐκάλεσεν ὁ 
Σωκράτης, 
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οἷός ἐστιν ὁ προκείμενος λόγος· κατασκευάζει γὰρ τὴν ἀθανασίαν τῆς 
ψυχῆς 
οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας ὁρμώμενος, ἀλλ' ἔκ τινος ἑπομένου, τοῦ μεταβάλλειν 
τὸν 
θάνατον καὶ τὴν ζωὴν εἰς ἄλληλα. ταύτην οὖν μυθολογίαν εἶπεν.   
 Εἰπεῖν τινα συνακούσαντα, οὐδὲ εἰ κωμῳδοποιὸς εἴη [70b10 – c1]: 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. Chapter 10, 
section 1, line 2

  ’τί δῆτα ἐκεῖνον τὸν ἀδολέσχην καὶ πτωχόν, 
  ὃς τἆλλα μὲν πεφρόντικεν, 
  ὁπόθεν δὲ καταφαγεῖν ἔχοι, τούτου κατημέληκεν’. 
’νῦν οὖν οὐκ ἐρεῖ ταῦτα περὶ ἐμοῦ ζητοῦντος μαθεῖν εἰ εἰσὶν αἱ ψυχαὶ 
ἡμῶν 
ἐν Ἅιδου ἢ μή, χρειώδης γὰρ ἡ τοιαύτη ζήτησις’. καὶ εὖ γε τοῦ 
Πλάτωνος 
ἐν καιρῷ παρῳδήσαντος τὰ Εὐπόλιδος· μέγιστα γὰρ δύναται ὁ καιρός· 
‘ψυχαὶ’ 
γὰρ ‘τῶν θεραπειῶν οἱ καιροί’, καὶ ἔστιν ὁ καιρὸς ‘χρόνος προσλαβὼν τὸ
εὖ’. 
ὅρα δὲ ὅτι ἐπ' ὀλίγον αὐτοῦ ἐμνημόνευσεν καὶ οὐκ ἐνέμεινεν παρῳδῶν 
τοῦτο. 

Πρᾶξις σὺν θεῷ

 Παλαιὸς μὲν οὖν ἐστί τις ὁ λόγος οὗτος οὗ μεμνήμεθα [70c5 – 72e2]. 
 Ὁ περὶ μετεμψυχώσεως λόγος ἤτοι μετενσωματώσεως ἀναγκαῖός ἐστι 
δύο τούτων προληφθέντων, τοῦ τὸν κόσμον ἀίδιον εἶναι καὶ τοῦ τὴν 
ψυχὴν 
ἀθάνατον εἶναι· εἰ γὰρ ἄμφω σῴζεται, ἀνάγκη μετεμψύχωσιν εἶναι, ἵνα 
μὴ 
τὸ ἄπειρον ὑποστῇ ἐνεργείᾳ. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης ἀμφιβάλλεται, λέγων 
τὸν 
κόσμον ἀίδιον, μήποτε τὴν ψυχὴν θνητὴν λέγει, διὰ τὸ ἐπιτωθάζειν αὐτὸν
ἐν 
τῇ Περὶ ψυχῆς [I 3, 407b22] τῇ μετεμψυχώσει λέγοντα· ‘κατὰ γὰρ τοὺς  

Πυθαγορείους μύθους τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος ἀναβιώσκεται’. εἰ οὖν 
μῦθον 
ἐκάλεσεν, δῆλός ἐστι μὴ δοξάζων μετεμψύχωσιν, καὶ μέγιστον τοῦτο 
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ἐπιχείρημα 
κατὰ Ἀριστοτέλους ἀναγκαστικὸν τοῦ τὴν ψυχὴν μὴ λέγειν ἀθάνατον. 
 Πρῶτον τοῦτο, βʹ δὲ ὅτι ὁ σκοπὸς τῷ προκειμένῳ λόγῳ δεῖξαι οὐκ 
ἀθάνατον 
τὴν ψυχήν, ἀλλ' ἐπιδιαμένουσαν χρόνον τινὰ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ 
σώματος, 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. 
Chapter 10, section 1, line 4

  ὁπόθεν δὲ καταφαγεῖν ἔχοι, τούτου κατημέληκεν’. 
’νῦν οὖν οὐκ ἐρεῖ ταῦτα περὶ ἐμοῦ ζητοῦντος μαθεῖν εἰ εἰσὶν αἱ ψυχαὶ 
ἡμῶν 
ἐν Ἅιδου ἢ μή, χρειώδης γὰρ ἡ τοιαύτη ζήτησις’. καὶ εὖ γε τοῦ 
Πλάτωνος 
ἐν καιρῷ παρῳδήσαντος τὰ Εὐπόλιδος· μέγιστα γὰρ δύναται ὁ καιρός· 
‘ψυχαὶ’ 
γὰρ ‘τῶν θεραπειῶν οἱ καιροί’, καὶ ἔστιν ὁ καιρὸς ‘χρόνος προσλαβὼν τὸ
εὖ’. 
ὅρα δὲ ὅτι ἐπ' ὀλίγον αὐτοῦ ἐμνημόνευσεν καὶ οὐκ ἐνέμεινεν παρῳδῶν 
τοῦτο. 

Πρᾶξις σὺν θεῷ

 Παλαιὸς μὲν οὖν ἐστί τις ὁ λόγος οὗτος οὗ μεμνήμεθα [70c5 – 72e2]. 
 Ὁ περὶ μετεμψυχώσεως λόγος ἤτοι μετενσωματώσεως ἀναγκαῖός ἐστι 
δύο τούτων προληφθέντων, τοῦ τὸν κόσμον ἀίδιον εἶναι καὶ τοῦ τὴν 
ψυχὴν 
ἀθάνατον εἶναι· εἰ γὰρ ἄμφω σῴζεται, ἀνάγκη μετεμψύχωσιν εἶναι, ἵνα 
μὴ 
τὸ ἄπειρον ὑποστῇ ἐνεργείᾳ. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης ἀμφιβάλλεται, λέγων 
τὸν 
κόσμον ἀίδιον, μήποτε τὴν ψυχὴν θνητὴν λέγει, διὰ τὸ ἐπιτωθάζειν αὐτὸν
ἐν 
τῇ Περὶ ψυχῆς [I 3, 407b22] τῇ μετεμψυχώσει λέγοντα· ‘κατὰ γὰρ τοὺς  

Πυθαγορείους μύθους τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος ἀναβιώσκεται’. εἰ οὖν 
μῦθον 
ἐκάλεσεν, δῆλός ἐστι μὴ δοξάζων μετεμψύχωσιν, καὶ μέγιστον τοῦτο 
ἐπιχείρημα 
κατὰ Ἀριστοτέλους ἀναγκαστικὸν τοῦ τὴν ψυχὴν μὴ λέγειν ἀθάνατον. 
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 Πρῶτον τοῦτο, βʹ δὲ ὅτι ὁ σκοπὸς τῷ προκειμένῳ λόγῳ δεῖξαι οὐκ 
ἀθάνατον 
τὴν ψυχήν, ἀλλ' ἐπιδιαμένουσαν χρόνον τινὰ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ 
σώματος, 
καὶ οὐ καθάπερ Ἰάμβλιχος οἴεται, ἕκαστον λόγον δεικνύναι τὴν 
ἀθανασίαν 
τῆς ψυχῆς. ταῦτα γὰρ ἐνθουσιῶν ὡς κατὰ περιωπήν φησιν, ‘οἷος ἐκείνου 
θυμός’, 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. Chapter 10, 
section 1, line 7

ἐν καιρῷ παρῳδήσαντος τὰ Εὐπόλιδος· μέγιστα γὰρ δύναται ὁ καιρός· 
‘ψυχαὶ’ 
γὰρ ‘τῶν θεραπειῶν οἱ καιροί’, καὶ ἔστιν ὁ καιρὸς ‘χρόνος προσλαβὼν τὸ
εὖ’. 
ὅρα δὲ ὅτι ἐπ' ὀλίγον αὐτοῦ ἐμνημόνευσεν καὶ οὐκ ἐνέμεινεν παρῳδῶν 
τοῦτο. 

Πρᾶξις σὺν θεῷ

 Παλαιὸς μὲν οὖν ἐστί τις ὁ λόγος οὗτος οὗ μεμνήμεθα [70c5 – 72e2]. 
 Ὁ περὶ μετεμψυχώσεως λόγος ἤτοι μετενσωματώσεως ἀναγκαῖός ἐστι 
δύο τούτων προληφθέντων, τοῦ τὸν κόσμον ἀίδιον εἶναι καὶ τοῦ τὴν 
ψυχὴν 
ἀθάνατον εἶναι· εἰ γὰρ ἄμφω σῴζεται, ἀνάγκη μετεμψύχωσιν εἶναι, ἵνα 
μὴ 
τὸ ἄπειρον ὑποστῇ ἐνεργείᾳ. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης ἀμφιβάλλεται, λέγων 
τὸν 
κόσμον ἀίδιον, μήποτε τὴν ψυχὴν θνητὴν λέγει, διὰ τὸ ἐπιτωθάζειν αὐτὸν
ἐν 
τῇ Περὶ ψυχῆς [I 3, 407b22] τῇ μετεμψυχώσει λέγοντα· ‘κατὰ γὰρ τοὺς  

Πυθαγορείους μύθους τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος ἀναβιώσκεται’. εἰ οὖν 
μῦθον 
ἐκάλεσεν, δῆλός ἐστι μὴ δοξάζων μετεμψύχωσιν, καὶ μέγιστον τοῦτο 
ἐπιχείρημα 
κατὰ Ἀριστοτέλους ἀναγκαστικὸν τοῦ τὴν ψυχὴν μὴ λέγειν ἀθάνατον. 
 Πρῶτον τοῦτο, βʹ δὲ ὅτι ὁ σκοπὸς τῷ προκειμένῳ λόγῳ δεῖξαι οὐκ 
ἀθάνατον 
τὴν ψυχήν, ἀλλ' ἐπιδιαμένουσαν χρόνον τινὰ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ 
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σώματος, 
καὶ οὐ καθάπερ Ἰάμβλιχος οἴεται, ἕκαστον λόγον δεικνύναι τὴν 
ἀθανασίαν 
τῆς ψυχῆς. ταῦτα γὰρ ἐνθουσιῶν ὡς κατὰ περιωπήν φησιν, ‘οἷος ἐκείνου 
θυμός’, 
οὐ μὴν τῇ λέξει ταῦτα οἰκεῖα· οὐδὲ γὰρ ὁ ἐρωτῶν τοῦτο ὥρισεν τὸ 
πρόβλημα 
οὔτε ὁ ἀποκρινόμενος ἔδειξε τὴν ψυχὴν ἀθάνατον. ὁ μὲν γὰρ Κέβης 
ἠρώτησεν 
εἰ δυνατὸν τὴν ψυχὴν χωρισθεῖσαν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐπιδιαμένειν καὶ μὴ 
δίκην 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. 
Chapter 10, section 1, line 9

Πρᾶξις σὺν θεῷ

 Παλαιὸς μὲν οὖν ἐστί τις ὁ λόγος οὗτος οὗ μεμνήμεθα [70c5 – 72e2]. 
 Ὁ περὶ μετεμψυχώσεως λόγος ἤτοι μετενσωματώσεως ἀναγκαῖός ἐστι 
δύο τούτων προληφθέντων, τοῦ τὸν κόσμον ἀίδιον εἶναι καὶ τοῦ τὴν 
ψυχὴν ἀθάνατον εἶναι· εἰ γὰρ ἄμφω σῴζεται, ἀνάγκη μετεμψύχωσιν 
εἶναι, ἵνα μὴ τὸ ἄπειρον ὑποστῇ ἐνεργείᾳ. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης 
ἀμφιβάλλεται, λέγων τὸν κόσμον ἀίδιον, μήποτε τὴν ψυχὴν θνητὴν λέγει,
διὰ τὸ ἐπιτωθάζειν αὐτὸν ἐν 
τῇ Περὶ ψυχῆς [I 3, 407b22] τῇ μετεμψυχώσει λέγοντα· ‘κατὰ γὰρ τοὺς  

Πυθαγορείους μύθους τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος ἀναβιώσκεται’. εἰ οὖν 
μῦθον 
ἐκάλεσεν, δῆλός ἐστι μὴ δοξάζων μετεμψύχωσιν, καὶ μέγιστον τοῦτο 
ἐπιχείρημα 
κατὰ Ἀριστοτέλους ἀναγκαστικὸν τοῦ τὴν ψυχὴν μὴ λέγειν ἀθάνατον. 
 Πρῶτον τοῦτο, βʹ δὲ ὅτι ὁ σκοπὸς τῷ προκειμένῳ λόγῳ δεῖξαι οὐκ 
ἀθάνατον 
τὴν ψυχήν, ἀλλ' ἐπιδιαμένουσαν χρόνον τινὰ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ 
σώματος, 
καὶ οὐ καθάπερ Ἰάμβλιχος οἴεται, ἕκαστον λόγον δεικνύναι τὴν 
ἀθανασίαν 
τῆς ψυχῆς. ταῦτα γὰρ ἐνθουσιῶν ὡς κατὰ περιωπήν φησιν, ‘οἷος ἐκείνου 
θυμός’, 
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οὐ μὴν τῇ λέξει ταῦτα οἰκεῖα· οὐδὲ γὰρ ὁ ἐρωτῶν τοῦτο ὥρισεν τὸ 
πρόβλημα 
οὔτε ὁ ἀποκρινόμενος ἔδειξε τὴν ψυχὴν ἀθάνατον. ὁ μὲν γὰρ Κέβης 
ἠρώτησεν 
εἰ δυνατὸν τὴν ψυχὴν χωρισθεῖσαν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐπιδιαμένειν καὶ μὴ 
δίκην 
πνεύματος διασκορπίζεσθαι, καὶ ὁ Σωκράτης δείκνυσιν ὅτι ἐπιδιαμένει 
χρόνον 
τινὰ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, οὐ μὴν ὅτι καὶ ἀεὶ ἔδειξεν. 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. Chapter 10, 
section 5, line 3

καθεύδειν, οὐκέτι καὶ τὸ καθεύδειν εἰς τὸ ἐγρηγορέναι, λῆρον τὸν 
Ἐνδυμίωνα 
ἀποδείξομεν· οὐδὲ γὰρ μόνος οὗτος, ἀλλὰ πάντες ἀεὶ καθευδήσουσιν. 
ἐλέγετο 
δὲ οὗτος ἀεὶ καθεύδειν, διότι ἀστρονομῶν ἐπ' ἐρημίας διέτριβεν, διὸ καὶ 
φίλος 
τῇ Σελήνῃ. ὃ καὶ περὶ Πτολεμαίου φασίν· οὗτος γὰρ ἐπὶ μʹ ἔτη ἐν τοῖς 
λεγομένοις 
Πτεροῖς τοῦ Κανώβου ᾤκει ἀστρονομίᾳ σχολάζων, διὸ καὶ ἀνεγράψατο 
τὰς στήλας 
ἐκεῖ τῶν εὑρημένων αὐτῷ ἀστρονομικῶν δογμάτων. καὶ εἰ ἡ διάκρισις εἰς
τὴν 
σύγκρισιν μεταβάλλει, τῷ χρόνῳ πάντα συγκριθήσεται, καὶ ἀληθὲς ἔσται 
τὸ 
Ἀναξαγόρου [frg. B 1] τὸ ‘ἦν ὁμοῦ πάντα χρήματα’ [72a11 – d5]. 
 Ἠπορήσαμεν δὲ ἡμεῖς καὶ πρὸς τὸ συνημμένον λέγοντες ὅτι ὅσον ἐπὶ 
τούτῳ καὶ ἡ φυτικὴ ψυχὴ ἀθάνατος ἔσται καὶ ἡ ἄλογος, καὶ ἔσται καὶ 
αὕτη μετεμψυχουμένη· καὶ ἐπελυσάμεθα ἐπὶ μὲν τῆς φυτικῆς ψυχῆς, ὅτι 
οὐ λέγεται αὕτη ὅλως συγκρίνεσθαι ἢ διακρίνεσθαι, ἐπὶ δὲ τῆς ἀλόγου, 
ὅτι βούλεται καὶ ταύτην ὁ Πλάτων μετεμψυχοῦσθαι καὶ πολλὰ ὀστρέινα
σώματα κατατρίψασαν δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος 
ὕστερον καὶ αὐτὴν διαφθαρῆναι. 
 Ἠπόρηται δὲ καὶ πρὸς τὴν πρόσληψιν ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι καὶ καθεύδειν 
καὶ νεωτέρου καὶ πρεσβυτέρου· εἰ γάρ τις λέγει ταῦτα μὴ ἐναντία ἀλλὰ 
πρός 
τι, ἀλλὰ τὸ νέον καὶ γεγηρακὸς οὐ πρός τι ἀλλὰ καθ' αὑτὰ ἐναντία. καὶ 
λέλυται 
ὅτι οὐ κατὰ προηγούμενον σκοπὸν ταῦτα ὑπὸ τῆς φύσεως γίνεται, ἀλλὰ 
παρέπεται ἑλίκων δίκην. ταύτην δὲ τὴν λύσιν ὁ Πλάτων ἐν τῷ 
Παρμενίδῃ 
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[152a5 – 7] φαίνεται λέγων, ἐπικαίρως δὲ ὁ Συριανὸς ἐνταῦθα αὐτῇ 
χρῆται 
ὡς οἰκείᾳ καὶ κατὰ ἀλήθειαν Πλατωνικῇ οὔσῃ. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία· ἐν 
οἷς 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. 
Chapter 10, section 5, line 5

δὲ οὗτος ἀεὶ καθεύδειν, διότι ἀστρονομῶν ἐπ' ἐρημίας διέτριβεν, διὸ καὶ 
φίλος 
τῇ Σελήνῃ. ὃ καὶ περὶ Πτολεμαίου φασίν· οὗτος γὰρ ἐπὶ μʹ ἔτη ἐν τοῖς 
λεγομένοις 
Πτεροῖς τοῦ Κανώβου ᾤκει ἀστρονομίᾳ σχολάζων, διὸ καὶ ἀνεγράψατο 
τὰς στήλας 
ἐκεῖ τῶν εὑρημένων αὐτῷ ἀστρονομικῶν δογμάτων. καὶ εἰ ἡ διάκρισις εἰς
τὴν 
σύγκρισιν μεταβάλλει, τῷ χρόνῳ πάντα συγκριθήσεται, καὶ ἀληθὲς ἔσται 
τὸ 
Ἀναξαγόρου [frg. B 1] τὸ ‘ἦν ὁμοῦ πάντα χρήματα’ [72a11 – d5]. 
 Ἠπορήσαμεν δὲ ἡμεῖς καὶ πρὸς τὸ συνημμένον λέγοντες ὅτι ὅσον ἐπὶ 
τούτῳ καὶ ἡ φυτικὴ ψυχὴ ἀθάνατος ἔσται καὶ ἡ ἄλογος, καὶ ἔσται καὶ 
αὕτη μετεμψυχουμένη· καὶ ἐπελυσάμεθα ἐπὶ μὲν τῆς φυτικῆς ψυχῆς, ὅτι 
οὐ λέγεται αὕτη ὅλως συγκρίνεσθαι ἢ διακρίνεσθαι, ἐπὶ δὲ τῆς ἀλόγου, 
ὅτι βούλεται καὶ ταύτην ὁ Πλάτων μετεμψυχοῦσθαι καὶ πολλὰ ὀστρέινα
σώματα κατατρίψασαν δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος 
ὕστερον καὶ αὐτὴν διαφθαρῆναι.  Ἠπόρηται δὲ καὶ πρὸς τὴν πρόσληψιν 
ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι καὶ καθεύδειν 
καὶ νεωτέρου καὶ πρεσβυτέρου· εἰ γάρ τις λέγει ταῦτα μὴ ἐναντία ἀλλὰ 
πρός 
τι, ἀλλὰ τὸ νέον καὶ γεγηρακὸς οὐ πρός τι ἀλλὰ καθ' αὑτὰ ἐναντία. καὶ 
λέλυται 
ὅτι οὐ κατὰ προηγούμενον σκοπὸν ταῦτα ὑπὸ τῆς φύσεως γίνεται, ἀλλὰ 
παρέπεται ἑλίκων δίκην. ταύτην δὲ τὴν λύσιν ὁ Πλάτων ἐν τῷ 
Παρμενίδῃ 
[152a5 – 7] φαίνεται λέγων, ἐπικαίρως δὲ ὁ Συριανὸς ἐνταῦθα αὐτῇ 
χρῆται 
ὡς οἰκείᾳ καὶ κατὰ ἀλήθειαν Πλατωνικῇ οὔσῃ. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία· ἐν 
οἷς 
σὺν θεῷ καὶ ὁ περὶ ἐναντίων λόγος.   
 Παλαιὸς μὲν οὖν τις λόγος οὗ μεμνήμεθα [70c5 – 6]: 
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Sophonias Phil., In Aristotelis libros de anima paraphrasis 
Page 51, line 30

εἴπερ μηδὲ ἁπλῶς εἶδος ἄνευ ὕλης ἢ κυβερνήτης ἄνευ νηός, οὔτε σῶμά τι
ἡ 
ψυχή· ἀλλὰ σῶμα μὲν οὐκ ἔστι, σώματος δέ τι· εἶδος γὰρ αὐτοῦ καὶ οὐσία

ἡ κατὰ λόγον· καὶ διὰ τοῦτο ἐν σώματι τοιούτῳ ὀργανικῷ καὶ δυνατῷ ζῆν

καὶ τὸ ὅλον εἰπεῖν ψυχικῷ, ἀλλ' οὐχ ὥσπερ οἱ πρότερον εἰς σῶμα τὸ 
τυχὸν 
ἐνήρμοζον αὐτήν, οὐδὲν προσδιορίσαντες, ἐν τίνι καὶ ποίῳ τὴν ποίαν, ὡς 
μὴ 
δέον κατάλληλον ταῖς διαφόροις ἐνεργείαις καὶ εἴδεσιν ἀποδιδόναι τὰ 
ὄργανα· 
ἄλλο μὲν γὰρ ἔσται τὸ τῆς λογικῆς ὄργανον τοῦ τῆς ἀλόγου καὶ 
ἀμφοτέρων 
τὸ τῆς φυτικῆς, αἵ τε χρησόμεναι ταῖς ἐνεργείαις καὶ ταῖς φύσεσιν ἕτεραι· 
τά τε ὑπουργήσοντα τοσοῦτον πρὸς ἄλληλα τὸ διάφορον ἕξουσιν, ὅσον 
τὸ οἰκεῖον 
πρὸς τὰς συγγενεῖς ψυχὰς καὶ κατάλληλον. φύρουσι δὲ ταῦτα οἱ τὰς 
μετεμψυχώσεις καὶ τὰς παλιγγενεσίας εἰσάγοντες· καὶ ἧττον μὲν οἱ 
μόνοις τοῖς 
ὁμοειδέσι τὴν μετάβασιν ὁριζόμενοι καὶ τὴν αὐτὴν λογικὴν διάφορα μὲν 
ἀλλάτ-
τειν σώματα, ἀνθρώπινα δέ· ὅσοι δὲ καὶ πρὸς τὴν ἄλογον ἢ ἀναίσθητον 
ἀποικίζουσιν, ὥσπερ ἵππον καὶ βοῦν τὸν ποτὲ ἄνθρωπον γίνεσθαι, 
μᾶλλον δο-
κοῦσιν ἄλογοι καὶ ἀναίσθητοι, οὕτω πρὸς τὰ ἐναργῆ παντελῶς 
ἐσκοτωμένοι. 
οὐδὲ γὰρ φαίνεται τὸ τυχὸν εἶδος πρὸς τὸ τυχὸν ἐγγίνεσθαι ὑποκείμενον· 
οὔτε 
γὰρ ὄψις γεύσεται οὔτε γλῶσσα ὄψεται οὔτε ὀσμαῖς ἀκοὴ ὑποκείσεται 
οὔτε 
φωνῶν ἡ ὄσφρησις αἰσθανθήσεται. ἀλλ' οὐδ' ὁ χαλκὸς οὗτος ὄστρακον ἢ 
τὸ ἀνάπαλιν ἔσεται. τοῦτο δὲ γίνεται καὶ κατὰ λόγον· ἑκάστου γὰρ ἡ ἐν-  
τελέχεια ἐν τῷ δυνάμει ὑπάρχοντι τοιούτῳ καὶ τῇ οἰκείᾳ ὕλῃ ἐγγίνεσθαι 
πέφυκεν. 

Πρόκλος. In Platonis rem publicam commentarii 
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Volume 2, page 340, line 23

 οἱ μέν κ' εὐαγέωσιν ὑπ' αὐγὰς ἠελίοιο, 
 αὖτις ἀποφθίμενοι μαλακώτερον οἶτον ἔχουσιν 
 ἐν καλῷ λειμῶνι βαθύρροον ἀμφ' Ἀχέροντα, 
καὶ ὅτι κολάζονται ἐν τῷ Ταρτάρῳ· 
 οἱ δ' ἄδικα ῥέξαντες ὑπ' αὐγὰς ἠελίοιο 
 ὑβρισταὶ κατάγονται ὑπὸ πλάκα Κωκυτοῖο 
 Τάρταρον ἐς κρυόεντα. 
διὰ γὰρ τούτων σαφῶς τὰς Πλατωνικὰς διατάξεις περὶ τῶν 
ὑπὸ γῆς λήξεων φαίνεται προλαβών, ὥσπερ καὶ τὰς περὶ 
τῶν μετεμψυχώσεων. Εἰ δὲ ταῦτα ἑπόμενος Ὀρφεῖ διατάττει 
Πλάτων, ἆρ' οὐ γελοῖόν ἐστιν (ἀφίημι γὰρ θεμιτὸν λέγειν) 
τὸν τῶν τοιούτων ἡγεμόνα δογμάτων, οἷς ἡ Πλάτωνος φιλο-
σοφία διαφέρει τῶν ἄλλων ἁπασῶν, εἰς ἄλογα ζῷα κατάγειν 
καὶ κύκνου ψυχὴν ποιεῖν [p. 620a]; οὗ καὶ τὴν περὶ τῶν 
θείων ὑφήγησιν αὐτὸς ἐν Τιμαίῳ [p. 40e] πιστὴν εἶναί 
φησιν καίπερ ἄνευ τε εἰκότων λόγων καὶ ἀποδείξεων λεγο-  
μένην, ὡς δι' ἐνθεασμὸν εἰδότος μάλιστα τὰ τῶν θεῶν πα-
τέρων ὄντων, εἴ τις ἔστιν τῆς θεογονίας τοῖς Ἕλλησιν πατήρ, 
ἣν αὐτὸς παραδοῦναι προθέμενος ἐπὶ τοὺς παραδόντας πρώ-
τους ἀνάγει τὴν περὶ αὐτῆς ἀλήθειαν. 

Φώτιος. Bibliotheca Codex 8, Bekker page 4a, line 1

ματα. Τὸ δὲ κάλλος τοῦ λόγου καὶ ἡ σύγκρατος λαμ-
πρότης γλυκύτητι κἀνταῦθα διαπρεπῶς ἐπιδείκνυται. 
 Ἀνεγνώσθη Ὠριγένους τὸ περὶ ἀρχῶν, λόγοι 
δʹ, ὧν ὁ μὲν πρῶτος περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου 
πνεύματος· ἐν ᾧ πλεῖστα βλασφημεῖ, τὸν μὲν υἱὸν ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς πεποιῆσθαι λέγων, τὸ δὲ πνεῦμα ὑπὸ τοῦ 
υἱοῦ, καὶ διήκειν μὲν τὸν πατέρα διὰ πάντων τῶν ὄν-
των, τὸν δὲ υἱὸν μέχρι τῶν λογικῶν μόνων, τὸ δὲ 
πνεῦμα μέχρι μόνων τῶν σεσωσμένων. Λέγει δὲ καὶ 
ἄλλα παραλογώτατα καὶ δυσσεβείας πλήρη· μετεμψυ-
χώσεις τε γὰρ ληρῳδεῖ, καὶ ἐμψύχους τοὺς ἀστέρας, 
καὶ ἕτερα τούτοις παραπλήσια. Ἔστι δ' ὁ μὲν πρῶτος αὐτῷ 
λόγος μεμυθολογημένος περὶ πατρὸς καὶ (ὡς ἐκεῖνός φησι) 
περὶ Χριστοῦ καὶ περὶ ἁγίου πνεύματος, ἔτι καὶ περὶ λογι-
κῶν φύσεων. 
    Ὁ δὲ δεύτερος περὶ κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ 
κτισμάτων, καὶ ἔτι ὅτι εἷς θεὸς νόμου καὶ προφητῶν, καὶ 
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ὅτι ὁ αὐτὸς παλαιᾶς καὶ καινῆς διαθήκης θεός, καὶ 
περὶ τῆς τοῦ σωτῆρος ἐνανθρωπήσεως, καὶ ὅτι τὸ αὐτὸ 
πνεῦμα ἐν Μωϋσῇ καὶ τοῖς ἄλλοις προφήταις καὶ ἁγίοις 
ἀποστόλοις· ἔτι περὶ ψυχῆς, περὶ ἀναστάσεως, 

Φώτιος. Bibliotheca Codex 109, Bekker page 89a, line 16

ἔλαχεν Ὑποτυπώσεις, τὸ δὲ Στρωματεύς, τὸ δὲ Παιδα-
γωγός. 
    Αἱ μὲν οὖν Ὑποτυπώσεις διαλαμβάνουσι περὶ 
ῥητῶν τινῶν τῆς τε παλαιᾶς καὶ νέας γραφῆς, ὧν καὶ 
κεφαλαιωδῶς ὡς δῆθεν ἐξήγησίν τε καὶ ἑρμηνείαν ποι-
εῖται.   
   Καὶ ἔν τισι μὲν αὐτῶν ὀρθῶς δοκεῖ λέγειν, ἔν 
τισι δὲ παντελῶς εἰς ἀσεβεῖς καὶ μυθώδεις λόγους ἐκ-
φέρεται. Ὕλην τε γὰρ ἄχρονον καὶ ἰδέας ὡς ἀπό τινων 
ῥητῶν εἰσαγομένας δοξάζει, καὶ τὸν Υἱὸν εἰς κτίσμα 
κατάγει. Ἔτι δὲ μετεμψυχώσεις καὶ πολλοὺς πρὸ τοῦ 
Ἀδὰμ κόσμους τερατεύεται· καὶ ἐκ τοῦ Ἀδὰμ τὴν Εὔαν, 
οὐχ ὡς ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος βούλεται, ἀλλ' αἰσχρῶς τε 
καὶ ἀθέως ἀποφαίνεται· μίγνυσθαί τε τοὺς ἀγγέλους γυ-
ναιξὶ καὶ παιδοποιεῖν ἐξ αὐτῶν ὀνειροπολεῖ, καὶ μὴ 
σαρκωθῆναι τὸν λόγον ἀλλὰ δόξαι. Λόγους τε τοῦ πα-
τρὸς δύο τερατολογῶν ἀπελέγχεται, ὧν τὸν ἥττονα τοῖς 
ἀνθρώποις ἐπιφανῆναι, μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἐκεῖνον· φησὶ 
γάρ· «Λέγεται μὲν καὶ ὁ Υἱὸς λόγος, ὁμωνύμως τῷ πα-
τρικῷ λόγῳ, ἀλλ' οὔ νυν οὗτός ἐστιν ὁ σὰρξ γενόμενος· 
οὐδὲ μὴν ὁ πατρῷος λόγος, ἀλλὰ δύναμίς τις τοῦ Θεοῦ οἷον 

Φώτιος. Bibliotheca 
Codex 179, Bekker page 125a, line 6

λήρους καὶ φληνάφους πολλοὺς ἔκ τε τῆς ἑλληνικῆς ἐρα-
νισάμενος δεισιδαιμονίας καὶ ἐκ τῆς ἰδίας ἀναπλασά-
μενος τερατείας, φορυτὸν κακῶν καὶ ἀσεβείας ἔσχατον 
τὸ οἰκεῖον παρίστησι δόγμα. 
                Ἀποσπαράσσων δὲ ῥητά 
τινα τοῦ θείου εὐαγγελίου καὶ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ 
θεσπεσίου Παύλου, πειρᾶται στρεβλοῦν αὐτὰ καὶ πρὸς τὴν 
ἰδίαν δυσσέβειαν ἕλκειν· καὶ ταῖς λεγομέναις δὲ πράξεσι 
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τῶν δώδεκα ἀποστόλων, καὶ μάλιστα Ἀνδρέου πεποιθὼς 
δείκνυται, κἀκεῖθεν ἔχων τὸ φρόνημα ἠρμένον. Κρατύνει 
δὲ καὶ τὰς μετεμψυχώσεις, τοὺς μὲν εἰς ἄκρον ἀρετῆς 
ἐληλακότας εἰς θεὸν ἀναλύων, τοὺς δ' εἰς ἔσχατον κα-
κίας πυρὶ διδοὺς καὶ σκότῳ, τοὺς δὲ μέσως πως πολι-
τευσαμένους πάλιν εἰς σώματα κατάγων. 
                        Κέχρηται δὲ 
μάρτυσιν ἀπηρυθριασμένως καὶ τοῖς τὴν ἕλληνα θρη-  
σκείαν ἠγαπηκόσι, μάλιστα δὲ Πλάτωνι, πρὸς σύστασιν 
τῆς ἰδίας θεομαχίας, θείους αὐτοὺς καὶ ἱερούς, ὥσπερ 
καὶ τὸν παρ' αὐτῷ Χριστὸν καὶ σωτῆρα, ἀποκαλῶν· καὶ 
ἄλλα δὲ πολλῆς ἀνοίας καὶ δόλου καὶ ἀθεότητος ἔμπλεα. 
 Μάχεσθαι δὲ δοκεῖ πρὸς τὴν Εὐνομίου κακοδοξίαν, αὐτὸς 

Φώτιος. Bibliotheca Codex 241, Bekker page 326b, line 24

 Προϊόντες δέ φησιν αὐλοῦ μὲν ἀκοῦσαι δόξαι νο-
μέως δή τινος ἀγέλην τάττοντος, ἐλάφους δὲ ἄρα βου-
κολεῖσθαι λευκάς· ἀμέλγουσι δὲ Ἰνδοὶ ταύτας, εὐτραφὲς 
ἡγούμενοι τὸ ἀπ' αὐτῶν γάλα. 
 Ἐντεῦθεν ἡμερῶν τεττάρων πορευόμενοι δι' εὐδαί-
μονος καὶ ἐνεργοῦ τῆς χώρας, προσελθεῖν φασι τῇ τῶν 
σοφῶν ἤτοι τῶν λεγομένων Βραχμάνων τύρσει, καὶ 
συγγενέσθαι αὐτοῖς ἐφ' ἱκανόν· περὶ οὓς αὐτούς φασιν 
εἰρηκέναι τε καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἃ οὐδεὶς τῶν νοῦν 
ἐχόντων πιστεύσειε. Τὸ δὲ τῆς μετεμψυχώσεως βδελυ-
κτὸν δόγμα ἐκεῖθεν δι' Αἰγυπτίων ἔφασαν καὶ Πυθα-
γόρᾳ ἐνσκῆψαι. Κομῶσι δὲ οὗτοι οἱ Ἰνδοὶ ὥσπερ Λα-
κεδαιμόνιοι πάλαι καὶ Θούριοι, μίτραν τε ἀναδοῦνται 
λευκὴν καὶ γυμνὸν αὐτοῖς βάδισμα. Καὶ τὴν ἐσθῆτα 
ἐσχηματίζοντο παραπλήσιον ταῖς ἐξωμίσιν. Ἡ δὲ ὕλη 
τῆς ἐσθῆτος, ἔριον αὐτοφυὲς ἡ γῆ φύει, λευκὸν μὲν 
ὥσπερ τὸ Παμφύλων, μαλακώτερον δέ. Τοῦτο ἱερὰν 
ἐσθῆτα ποιοῦνται, καὶ μόνοις αὐτοῖς ἀνασπᾶται τῆς 
γῆς. Φοροῦσι δὲ καὶ δακτύλιον καὶ ῥάβδον.   
 Ὅτι λίθον φησὶ, παντάρβην ὄνομα, γίνεσθαι τὴν με 
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Φώτιος. Bibliotheca Codex 249, Bekker page 439a, line 26

σθῇ ἀπὸ τοῦ σώματος. 
             Ὅτι τὴν μονάδα πάντων 
ἀρχὴν ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι, ἐπεὶ τὸ μὲν σημεῖον ἀρ-
χὴν ἔλεγον γραμμῆς, τὴν δὲ ἐπιπέδου, τὸ δὲ τοῦ τριχῇ 
διαστατοῦ ἤτοι σώματος. Τοῦ δὲ σημείου προεπινοεῖται   
ἡ μονάς, ὥστε ἀρχὴ τῶν σωμάτων ἡ μονάς· ὥστε τὰ 
σώματα πάντα ἐκ τῆς μονάδος γεγένηται. 
                          Ὅτι οἱ 
Πυθαγόρειοι τῶν ἐμψύχων ἀπείχοντο, τὴν μετεμψύ  -  
χωσιν ἀφρόνως ὡς ἀληθῆ ὑπολαμβάνοντες, καὶ ὅτι 
τὰ τοιαῦτα τῶν βρωμάτων παχύνει τὸν νοῦν, τροφι-
μώτερα ὄντα καὶ πολλὴν ἀνάδοσιν ποιοῦντα. Διὰ τοῦτο 
καὶ τοῦ κυάμου ἀπείχοντο, ὅτι φυσώδης καὶ τροφιμώτα-
τος. Καὶ ἄλλας δέ τινας αἰτίας πλείους ἀποδιδόασιν 
αἳ αὐτοὺς ἐνῆγον ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων. 
                          Ὅτι τὸν 
Πυθαγόραν πολλά φησι προειπεῖν, καὶ πάντα ἐκβῆ-
ναι. 
   Ὅτι τὴν μὲν θεωρητικὴν καὶ φυσικὴν Πλάτωνά 
φασι παρὰ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ Πυθαγορείων ἐκμαθεῖν, 

Damascius Phil., In Phaedonem (versio 1) Section 355, line 1

ψυχῆς ἐστι πάθος ἀπὸ τοῦ σώματος ἐγγενόμενον. ἔστι δὲ καὶ τὸ 
‘εἴδωλον’ 
σωματοειδές, ἐκ τῆς τοιαύτης ζωῆς καί τινος λεπτοτέρου σώματος, ὃ καὶ 
’βαρύνεσθαι’ καὶ ‘ὁρᾶσθαι’ λέγει ‘περὶ τοὺς τάφους’· διὸ 
‘συνακολουθεῖν’ αὐτῇ 
λέγεται [el]. ὃ ‘παρέχονται αἱ ψυχαὶ’ ὅσαι ἔτι ἐνδέδενται τῷ ὁρατῷ· διὸ 
καὶ 
ὁρῶνται κατὰ μέθεξιν τοῦ ὁρατοῦ ἢ συμπάθειαν τὴν πρὸς αὐτό. 
 ϙθʹ.  – [81d7 – 9] Ὅτι οὐ μόνον βούλονται, ἀλλὰ καὶ ‘διαναγκάζονται’ 
πλανᾶσθαι 
περὶ τὰ μνήματα, ‘δίκην τίνουσαι’ τῆς περὶ τὸ σῶμα συμπαθείας. 
 ρʹ.  – [81d9 – e2] Ὅτι τὸ εἴδωλον τοῦτο σύμφυτον ἔχον ἐπιθυμίαν πρὸς 
τὸ 
ὄστρεον ἕλκει ποτὲ πρὸς αὐτὸ τὴν ψυχὴν συγχωρούσης τῆς δίκης, καὶ 
ἐνίοτε 
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συναίτιον γίγνεται πρὸς τὸ ἄμεινον. 
 ραʹ.  – [81e2 – 82c1] Ὅτι τὴν εἰς τὰ ἄλλα εἴδη μετεμψύχωσιν οἱ μὲν 
παλαιότεροι 
Πλατωνικοὶ κατὰ συμπλήρωσιν ἐξηγοῦνται. οἷς πολλὰ μὲν οἱ 
ἀκριβέστεροι   
ἀντιλέγουσιν, ἐκεῖνο δὲ μέγιστον τεκμήριον ὅτι μὴ οὕτως εἴρηται τὸ ‘εἰς 
θεῶν 
γένος ἀφικνεῖσθαί’ τινας· ὡς οὖν οὗτοι οὐ συμπληροῦσι θεούς, οὐδὲ 
ἐκεῖνοι τὰ 
ἄλλα ζῷα. οἱ δὲ τοῖς ἤθεσι κατὰ μεταφορὰν εἰδοποιεῖσθαι τοὺς 
ἀνθρώπους, 
ὄνους μὲν λεγομένους τοὺς ὀνώδεις, θεοὺς δὲ τοὺς θείους, καὶ τὰ ἄλλα 
γένη 
ὡσαύτως. οὓς διελέγχει εἰπὼν κατὰ συνήθειαν καὶ μελέτην τῆς ἐν 
ἀνθρωπείῳ 
βίῳ ζωῆς μετεμψυχοῦσθαι εἰς τὰ ἄλλα γένη, τοὺς μὲν ὀνώδεις φέρε εἰς 
τοὺς 
ὄνους, τοὺς δὲ θείους εἰς θεούς, ἀνάπαλιν ἢ ὡς οὗτοι λέγουσιν. τρίτοι δὲ 
οἱ 
κατὰ ἐπακολούθησιν τὴν σὺν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ἔξωθεν γιγνομένην. 

Damascius Phil., In Phaedonem (versio 1) Section 355, line 8

 ρʹ.  – [81d9 – e2] Ὅτι τὸ εἴδωλον τοῦτο σύμφυτον ἔχον ἐπιθυμίαν πρὸς 
τὸ 
ὄστρεον ἕλκει ποτὲ πρὸς αὐτὸ τὴν ψυχὴν συγχωρούσης τῆς δίκης, καὶ 
ἐνίοτε 
συναίτιον γίγνεται πρὸς τὸ ἄμεινον. 
 ραʹ.  – [81e2 – 82c1] Ὅτι τὴν εἰς τὰ ἄλλα εἴδη μετεμψύχωσιν οἱ μὲν 
παλαιότεροι 
Πλατωνικοὶ κατὰ συμπλήρωσιν ἐξηγοῦνται. οἷς πολλὰ μὲν οἱ 
ἀκριβέστεροι   
ἀντιλέγουσιν, ἐκεῖνο δὲ μέγιστον τεκμήριον ὅτι μὴ οὕτως εἴρηται τὸ ‘εἰς 
θεῶν 
γένος ἀφικνεῖσθαί’ τινας· ὡς οὖν οὗτοι οὐ συμπληροῦσι θεούς, οὐδὲ 
ἐκεῖνοι τὰ 
ἄλλα ζῷα. οἱ δὲ τοῖς ἤθεσι κατὰ μεταφορὰν εἰδοποιεῖσθαι τοὺς 
ἀνθρώπους, 
ὄνους μὲν λεγομένους τοὺς ὀνώδεις, θεοὺς δὲ τοὺς θείους, καὶ τὰ ἄλλα 
γένη 
ὡσαύτως. οὓς διελέγχει εἰπὼν κατὰ συνήθειαν καὶ μελέτην τῆς ἐν 
ἀνθρωπείῳ 
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βίῳ ζωῆς μετεμψυχοῦσθαι εἰς τὰ ἄλλα γένη, τοὺς μὲν ὀνώδεις φέρε εἰς 
τοὺς 
ὄνους, τοὺς δὲ θείους εἰς θεούς, ἀνάπαλιν ἢ ὡς οὗτοι λέγουσιν. τρίτοι δὲ 
οἱ 
κατὰ ἐπακολούθησιν τὴν σὺν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ἔξωθεν γιγνομένην. ὧν 
τὴν 
δόξαν βεβαιοῖ τό τε ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ συνεῖναι βουλόμενον [82a7 – 8] καὶ
τὸ οὕτω 
σαφῶς ‘εἰς θεοὺς ἀπιέναι’ καὶ ‘συνδιατρίβειν θεοῖς’ οὕτως εἰρημένον 
πρότερον 
[69c7]. καὶ εἰ ‘περὶ τὰ μνήματα ἀναγκάζονται πλανᾶσθαι’ ὑπὸ τῆς δίκης 
[81d7 – 8], διὰ τί οὐχὶ καὶ περὶ τὰ ἄλογα ζῷα, εἰ καὶ ἀλλότρια ὄντα, ὅμως

καλλίω τῶν νεκρῶν σωμάτων; 
 ρβʹ.  – [82a10 – b8] Πῶς οἱ ‘τὴν δημοτικὴν ἀρετὴν ἐπιτηδεύοντες’ εἰς 
ἄλογα 
φέρονται;  – Ἢ ὡς βαθύνοντες ἐπὶ πολὺ τῆς βαναύσου ζωῆς. 

Νικηφόρος Γρηγοράς. Volume 1, page 479, line 23

συχναὶ καὶ κάλλος οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἐν τούτοις κτισμάτων 
ἴσως ἀφέλκουσί τε τοῦ πάθους καὶ ἀποσπῶσιν ἐπὶ βραχὺ τὸν 
ἡμέτερον νοῦν· νυκτὸς δὲ σχολῆς γενομένης ἤδη κατὰ πολλὴν τοῦ 
κωλύσοντος ἐρημίαν αἱ πᾶσαι τῶν συμφορῶν ἀλγηδόνες ἀθρόαι 
δραμοῦσαι καὶ τὴν ἐμὴν μετὰ τῆς μνήμης καρδίαν συνειληφυῖαι, 
καθάπερ τινὲς κύνες ἄγριοι σῶμα πεπτωκὸς, ἔνθεν κἀκεῖθεν πι-
κρῶς περιέλκουσι, φεῦ, καὶ συμπνίγουσιν. ὢ πῶς πολλάκις ἐς 
αὐτὸν ἔγωγε ἀπιδὼν σοφίας ἁπάσης ἐπιδημίαν ἐς ἀνθρώπους αὐ-
τὸν εἶναι ἐνόμισα, ψυχὴν καὶ σῶμα προσειληφυίας καὶ συνδιαι-
τωμένης ἀνθρώποις, ἵνα σοφοὺς ἀκροατὰς συνετίσῃ καὶ τὰ τῆς 
ἐπιστήμης καταστορέσῃ ναυάγια; ὢ πῶς μετεμψύχωσίν τινα δο-
ξάζειν καὶ αὐτὸς κεκινδύνευκα ἐπ' ἐκείνῳ γενέσθαι καὶ πάντων   
ὁμοῦ τὰς ψυχὰς, Ὁμήρου καὶ Πλάτωνος καὶ Πτολεμαίου, καὶ 
ὅσοι ῥητορεύουσαν πεπλουτήκασι γλῶσσαν, ἐν ἑνὶ τῷ τούτου σώ-
ματι συνδραμεῖν καὶ διατρίβειν αὖθις ἐν βίῳ, καθάπερ ὁλκάδι 
μυριοφόρῳ χρωμένους αὐτῷ; ἀλλὰ νῦν ὁ τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος, 
φεῦ τῆς ἐμῆς συμφορᾶς, ᾤχετο ἀπιὼν εἰς τάφον καὶ κόνιν, πολὺν 
τὸν τῆς λύπης ἀνάψας πυρσὸν κατὰ τῆς ἐμῆς καρδίας. οὐ γὰρ 
ἠδύνατο ζῇν ἄνευ ψυχῆς καὶ πνοῆς. ψυχὴ δὲ πάντως αὐτοῦ καὶ 
πνοὴ, καὶ πᾶν εἴ τι ζωογονεῖν ἐπεφύκει, οὐχ ἕτερον ἦν τῶν ἁπάν-
των αὐτῷ, ἢ βασιλεὺς ὁ θεῖος ἐκεῖνος καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον ἄν 
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Commentaria In Dionysii Thracis Artem Grammaticam, Scholia 
Marciana (partim excerpta ex Heliodoro, Tryphone, Diomede, Stephano, 
Georgio Choerobosco, Gregorio Corint Page 305, line 10

γράμματα τοῖς λίθοις ἐνεκόλαπτον. Πόσα σημαίνει γράμμα; Ἑπτά· 
γράμμα ὁ τόνος,   
γράμμα ὁ χαρακτήρ, γράμμα ἡ ἐπιστολή, γράμμα ἡ γραμμή, γράμμα τὸ 
σύγγραμμα, 
γράμμα τὸ ζωγράφημα, γράμμα καὶ τὸ ψήφισμα.  – Τί διαφέρει γράμμα 
γραμμα-
τικῆς; Γράμμα μὲν γὰρ λέγεται ἡ προπαιδεία, ἤγουν ἡ κατ' ἀρχὴν τῶν 
παίδων δι-
δασκαλία, ἥτις περὶ τοὺς ψόφους καὶ χαρακτῆρας τῶν στοιχείων γίνεται· 
γραμμα-
τικὴ δὲ ἐμπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
λεγομένων. 

§ 2. Περὶ ἀναγνώσεως.

Τί ἐστιν ἀνάγνωσις; Κατὰ μὲν φιλοσόφους ἡ τῶν πρώτων μαθημάτων τῆς

ψυχῆς ἀναγνώρισις [καὶ ἀναγνῶναι τὸ ἐπιγνῶναι], ὥς φασι φιλοσόφων 
παῖδες μετεμψύχωσιν εἶναι καὶ ἐρχομένην εἰς ἀνθρώπειον σῶμα τὴν 
ψυχὴν [καὶ ἀναγνωρίζειν 
τὸ ἐπιγινώσκειν]· κατὰ δὲ γραμματικοὺς ποιημάτων ἢ συγγραμμάτων 
ἀδιάπτωτος 
προφορά. Τί ἐστιν ἀδιάπτωτος προφορά; Τουτέστιν ἀδιάπταιστος 
προένεξις ἤγουν 
ἀδιαίρετος ἀνάγνωσις· προφορὰ γὰρ ἡ διὰ τῆς τοῦ λόγου φωνῆς ἐκφορὰ 
καὶ προένε-
ξις.  – Ἄλλως. Τί ἐστιν ἀνάγνωσις; Ἡ δευτέρα γνῶσις· πρώτη γὰρ ἡ διὰ 
τῶν συλ-
λαβῶν γνῶσις· εὑρίσκομεν οὖν τὴν ἀνά πρόθεσιν πολλάκις τὸ ἐκ 
δευτέρου σημαίνου-
σαν, οἷον ἀναλαβεῖν ἀναδοῦναι ἀναγνῶναι καὶ τὰ ὅμοια, καὶ διὰ τοῦτο 
ἀνάγνωσις. 
Ἀνάγνωσις δὲ ἐντριβής, ἤγουν τετριμμένη καὶ πεπατημένη· τρίβος γὰρ ἡ 
πεπατη-
μένη ὁδός· δεῖ οὖν ἐκείνην ποιεῖσθαι τὴν ἀνάγνωσιν, ἣν οἱ παλαιοὶ τῷ 
λόγῳ διώ-
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δευσαν. 
Περὶ ἀναγνώσεως μὲν εἴρηται ἐν τοῖς προλαβοῦσιν. 

Commentaria In Dionysii Thracis Artem Grammaticam, Scholia 
Londinensia (partim excerpta ex Heliodoro) Page 453, line 33

Τὸ πάλαι δὲ πρῶτον ὁ διορθωτὴς etc. = Σd 12, 6 – 13, 6. 
Heliodori.  – Πρῶτον ἀνάγνωσις.] Ἡ τῶν μερῶν τάξις πεποί-
ηται τῷ τεχνογράφῳ κατὰ τὴν τῆς διδασκαλίας ἀκολουθίαν· πρότερον 
γὰρ ἀναγνῶναι δεῖ τὸν νέον, εἶτα πρὸς ἐτυμολογίαν καὶ ἱστορίαν τρα-
πῆναι· μαθόντες γὰρ ὅτι μῆνις σημαίνει τὴν ἐγκειμένην ὀργὴν τὴν ἐτυ-
μολογίαν γνωσόμεθα, ὅτι διὰ τὸ ἐμμένειν· εἶτα περὶ ἀναλογίαν γινό-
μεθα, ἥτις καταγίνεται περὶ ὁμοιότητα τῶν ἐν τῷ χαρακτῆρι ὀνομάτων 
ἢ ῥημάτων. Καὶ ἔστιν ἀνάγνωσις ἡ τῶν πρώτων μαθημάτων τῆς ψυχῆς 
ἀναγνώρισις, ὡς τὸ δ 250 ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα· 
φασὶ γὰρ μετεμψύχωσιν εἶναι, καὶ ἐρχομένην εἰς ἀνθρώπειον σῶμα τὴν 
ψυχὴν ἀναγνωρίζειν καὶ ἐπιγινώσκειν ἃ ἤδη προέμαθεν. Ἄλλοι δέ φα-
σιν, ὅτι γνῶσίς ἐστιν ἡ πρώτη τοῦ πράγματος ἐπιβολή, οἷον ἐπὶ τῶν 
στοιχείων γνῶσιν λέγομεν, ἐπὶ δὲ τῶν λέξεων ἀνάγνωσιν, ἐπειδὴ δευ-
τέραν γνῶσιν σημαίνει· καὶ γὰρ ἐκ τῶν στοιχείων σύγκεινται· δηλοῖ γὰρ   
ἡ ἀνά τὸ ἐκ δευτέρου, οἷον ἀναλαβεῖν ἀναδοῦναι. Πρῶτον δὲ τὴν 
ἀνάγνωσιν λέγει· ἀμελήσαντες γὰρ τοῦ διορθοῦσθαι τὰ βιβλία εὐθὺς ἐπὶ 
τὸ ἀναγινώσκειν τρέπονται. 
Ἐντριβής·] ἡ τετριμμένη, καὶ ἣν οἱ παλαιοὶ διώδευσαν, κἂν μὴ 
ἀναλόγως ἔχῃ, ὡς τὸ πτερύγος· ὤφειλε γὰρ πτέρυγος κατὰ τὴν ἀνα-
λογίαν, ἀλλ' ἐπεκράτησε παρὰ τῶν παλαιῶν γραμματικῶν οὕτως ἀνα 

Anonymi De Astrologia Dialogus Astrol., De astrologia dialogus (= 
Hermippus) (fort. auctore Joanne Catrario) Page 60, line 19

γένους ἡ διαδοχὴ κατάλληλος οὖσα φαίνεται. τῇ γὰρ 
ἐπιθυμίᾳ τῶν σιτίων τε καὶ ποτῶν δέλεαρ ἡ φύσις 
τὴν ἡδονὴν ἔμιξεν· δι' ἐκείνων δὲ ἡ τῶν ἀφροδισίων 
ὄρεξις περιγίνεται, δι' αὐτῆς δὲ εἰς γένεσιν ἡ φύσις 
ἐπείγεται. ἐπειδὰν δὲ ταύτην κατὰ τὰ ξυγκείμενα 
ἐκτελέσῃ, λοιπὸν ἤδη πρὸς γῆρας καὶ φθορὰν ἀπιδεῖν· 
παρέσχετο γὰρ ἑτέρῳ τὸ ἑαυτῆς. καὶ οὕτως ἀεὶ κατὰ 
μέρος μὴ οἵα τε οὖσα σώζειν κατ' ἄλλον τρόπον σῶν εἶναι 
τὸ γένος τηρεῖ. ταῦτα μὲν οὖν ἅλις ἔχει παρὰ τοῦ λόγου. 
 ιϛʹ Τοῖς δὲ ψυχὰς τοῖς ἄστροις ἰσαρίθμους εἰσά-
γουσι προβιοτὴν ψυχῶν ὁ λόγος καὶ μετεμψυχώσεις 
αἰνίττεται· τούτου δὲ οὐ χαλεπὸν παντάπασιν ἀπελέγξαι 
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τὴν ἀτοπίαν. εἰ μὲν γὰρ καὶ ἀλόγων ζῴων, οὐκ ἂν 
εἴη μεταξὺ τούτων διάφορον· εἰ δὲ τὰς τῶν ἀνθρώπων 
μόνας φασί, πῶς εἰκὸς εἰσδύεσθαι ταύτας τὰ σώματα, 
τίς δὲ κλῆρος κατάγει πρὸς γένεσιν; κατὰ μίαν μὲν 
γὰρ ἥκειν οὐχ οἷόν τε· πολλαὶ δ' αὖ πλάνην ἂν καὶ 
σύγχυσιν ἔπασχον. πρὸς δὲ τούτοις οὐδ' εἰκὸς τὰς 
ἄλλας ἀργὰς οὕτω καὶ ἀπράκτους προσμένειν, μέχρις 
ἂν ἐκεῖναι τὰς σφῶν περιόδους ἀποπληρώσαιεν. χωρὶς 
δὲ τούτων καὶ παντάπασιν ἄτοπον φάσκειν πανταχῇ   

Anonymi De Astrologia Dialogus Astrol., De astrologia dialogus (= 
Hermippus) (fort. auctore Joanne Catrario) Page 63, line 4

τε κυβερνήτῃ τοῦτον εἰκάζουσι μετὰ τὴν τῆς νεὼς 
τελέαν δημιουργίαν τοῖς πηδαλίοις ἐφισταμένῳ καὶ τὸ 
διϊθύνειν ἀναλαμβάνοντι. τὰ μὲν οὖν λεγόμενα ταῦτά 
τε καὶ τοιαῦτα, πολὺ τὸ εὐπρόσωπον ἔχοντα. 
 Ἐγὼ δὲ ἥδιστ' ἂν ἐροίμην αὐτούς, πῶς ἢ πόθεν ἥκου-
σαν εἰς τὸ σῶμα τὴν ψυχὴν ὡς ἀπὸ μηχανῆς θεὸν ἐπεισά-
γουσιν. εἰ μὲν γὰρ διϊπταμένην καὶ περιφερομένην διὰ   
τοῦ ἀέρος στρουθίου δίκην ζητεῖν φασιν εἰς σῶμά τι 
διὰ στόματος καὶ ῥινῶν εἰσελθεῖν, μυρίου ὄχλου ψυχῶν 
πλαζομένων ἄλλως τὸν ἀέρα ἐμπλήσουσι καὶ τοῖς τὰς 
μετεμψυχώσεις φρονοῦσιν ἀφορμὴν ἀρίστην τοῦτο 
παρέξουσιν. εἰ δὲ τὰ ἤθη τῶν φυσάντων τὰ γενόμενα 
ἀναμάττεται καὶ εἰς ἡλικίαν ἥκοντα ἔτι μᾶλλον ἐναργέ-
στερον δείκνυσι, δῆλον δήπου, ὡς καὶ αἱ τῆς ψυχῆς 
δυνάμεις τῷ σώματι συνυφαίνονται. φαίη τις ἂν ἴσως 
οὐκ ἀπεικότως γίνεσθαι τοῦτο, κἂν ἔξωθεν εἰσεκρίθη· 
ταῖς γὰρ τοῦ σώματος κράσεσιν αὐτῆς τὰς δυνάμεις 
ἕπεσθαι. πότερον οὖν ἄμεινον τῷ σώματι συνυφαινο-
μένην τοῦτο λέγειν ὑφίστασθαι ἢ ἔξωθεν ἥκουσαν; 
οὕτω γὰρ οὐ μᾶλλον ἄρχειν ἢ δουλεύειν ταύτην 
κατιοῦσαν ὁμολογήσομεν. πάντων δὲ ἀτοπώτατον, 

Οικουμενική Σύνοδος. Synodus Constantinopolitana et Hierosolymitana
anno 536 Tome 3, page 199, line 34

πρὸ ἡμῶν, οἷς ὁ περὶ τῶν ἀρχῶν ἐπραγματεύθη λόγος, καθάπερ τινὰ 
δῆμον ἐν ἰδια-
ζούσηι πόλει τὰς ψυχὰς προυφεστάναι λέγειν, προκεῖσθαι δὲ κἀκεῖ τὰ τῆς
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κακίας καὶ 
τῆς ἀρετῆς ὑποδείγματα, καὶ παραμένουσαν μὲν ἐν τῶι καλῶι τὴν ψυχὴν 
τῆς πρὸς τὸ 
σῶμα συμπλοκῆς μένειν ἀπείρατον, εἰ δὲ ἀπορρυῆι τῆς τοῦ ἀγαθοῦ 
μετουσίας, πρὸς 
τὸν τῆιδε βίον κατολισθαίνειν καὶ οὕτως ἐν σώματι γίνεσθαι. ἕτεροι δὲ 
τῆι κατὰ τὸν 
Μωσέα τάξει τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου προσέχοντες δευτέραν εἶναι
τὴν ψυχὴν 
τοῦ σώματος κατὰ τὸν χρόνον φασίν, ἐπειδὴ πρῶτον λαβὼν ὁ θεὸς χοῦν 
ἀπὸ τῆς γῆς 
τὸν ἄνθρωπον ἔπλασεν, ἔπειτα οὕτως ἐψύχωσε διὰ τοῦ ἐμφυσήματος. 
 Καὶ μετ' ὀλίγα· οἱ τῶι προτέρωι παριστάμενοι λόγωι καὶ πρεσβυτέραν 
τῆς ἐν 
σαρκὶ ζωῆς τὴν πολιτείαν τῶν ψυχῶν δογματίζοντες οὔ μοι δακνοῦσι τῶν
Ἑλληνικῶν 
καθαρεύειν δογμάτων τῶν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως μεμυθολογημένων. 
εἰ γάρ 
τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε, πρὸς τοῦτο κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην τὸν λόγον αὐτοῖς
εὑρήσει κατα-
συρόμενον ὅν φασι τινὰ τῶν παρ' ἐκείνοις σοφῶν εἰρηκέναι ὅτι καὶ ἀνὴρ 
γέγονε καὶ   
γυναικὸς σῶμα ἠμφιάσατο καὶ μετ' ὀρνέων ἀνέπτη καὶ θάμνος ἔφυ καὶ 
τὸν ἔνυδρον 
ἔλαχε βίον, οὐ πόρρω τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἐμὴν κρίσιν φερόμενος ὁ 
περὶ ἑαυτοῦ 
ταῦτα λέγων. ὄντως γὰρ βατράχων τινῶν ἢ κολοιῶν φλυαρίας ἢ ἀλογίας 
ἰχθύων 
ἢ δρυῶν ἀναισθησίας ἄξια τὰ τοιαῦτα δόγματα, τὸ μίαν ψυχὴν λέγειν διὰ 
τοσούτων 
ἐλθεῖν. τῆς δὲ τοιαύτης ἀτοπίας αὕτη ἐστὶν ἡ αἰτία, τὸ προυφεστάναι τὰς 
ψυχὰς 
οἴεσθαι· δι' ἀκολούθου γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ τοιούτου δόγματος ἐπὶ τὸ 
προσεχές τε καὶ 
παρακείμενον τὸν λόγον προάγουσα μέχρι τούτου τερατευουμένη 
διέξεισιν. εἰ γὰρ 
διά τινος κακίας ἀποσπασθεῖσα τῆς ὑψηλοτέρας ἡ ψυχὴ πολιτείας 
ἄνθρωπος γίνεται, 

Scholia In Apollonium Rhodium, Scholia in Apollonii Rhodii 
Argonautica (scholia vetera) Page 56, line 18

639 ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο: ἐπέκειτο. Lg 
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640 τείως δ' αὖτ' ἐκ νηός· ἐν τοσούτῳ, ἐν ὅσῳ αὗται 
ὡπλίζοντο. ἐπεκτέταται δὲ τὸ τέως, κείμενον ἀντὶ τοῦ ἕως, ἕως δή. 
643 – 48a σφωιτέροιο τοκῆος: ἀκαίρως τῷ δυϊκῷ ἐχρή-
σατο ἀντὶ ἑνικοῦ. 
b Ἀχέροντος: ποταμὸς Ἅιδου. Lg 

c ἀπροφάτους: ἀπροσφωνήτους, ἀπροφασίστους. 
d ἀπροφάτους: σκοτεινάς. Sm 

e ἐπιδέδρομε λήθη: ὅτι λέγονται οἱ τεθνηκότες λήθην 
τῶν γεγονότων αὐτοῖς ἐν τῇ ζωῇ λαμβάνειν. οὗτος οὖν, φησί, καὶ 
τεθνηκὼς εἰς λήθην οὐκ ἔπεσεν καὶ μετεμψυχωθεὶς κατὰ τὸν τῶν φιλο-
σόφων λόγον ᾔδει τίς ἦν διὰ τὰς τοῦ Ἑρμοῦ βουλάς. Φερεκύδης (3 fg 
109 J.) δέ φησιν, ὅτι δῶρον εἶχε παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ ὁ Αἰθαλίδης τὸ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ποτὲ μὲν ἐν Ἅιδου, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς ὑπὲρ τὴν γῆν 
τόποις εἶναι. φασὶ δὲ τοῦτον τὸν Αἰθαλίδην οἱ Πυθαγορικοὶ (cf. 14, 8 
Diels – Kranz) τῆς ψυχῆς οὔσης ἀφθάρτου κατὰ μὲν τοὺς Τρωικοὺς 
χρόνους ἀναβιώσαντα Εὔφορβον εἶναι τὸν Πάνθου, ἔπειτα ἐκ τούτου 
Πύρρον τὸν Κρῆτα, εἶτα Ἠλεῖόν τινα, οὗ τὸ ὄνομα ἀγνοεῖται, μετὰ 
ταῦτα αὐτὸν τὸν Πυθαγόραν. Πυθαγόρας δέ, ἐν τῷ μεταλλοιοῦσθαι   
τὰς ψυχὰς καὶ παρεισδύνειν εἰς ἕτερα σώματα, φησίν, ὅτι γένοιτο μὲν 
πρῶτον Αἰθαλίδης Ἑρμοῦ υἱὸς καὶ Σαμίας ἑταίρας, εἶτα Εὔφορβος 

Σχόλια στον Ευρυπίδην. (scholia vetera) 
Vita-argumentum-scholion sch Hipp, section 736, line 8

κατὰ βούλησιν Ἥρας διεπέρασε τὸ ἀπ' αὐτῆς Ἰόνιον πέλαγος κληθέν, ἐν 
δὲ τῷ Ἠριδανῷ αἱ Ἡλιάδες κόραι τὸν Φαέθοντα δακρύουσι μεταβλη-
θεῖσαι εἰς δένδρα:  – NAB 
κῦμα τᾶς Ἀδριηνᾶς: τὸ πόντιον κῦμα ἀντιδιασταλτικόν 
ἐστι τοῦ ῥεύματος τοῦ Ἠριδανοῦ. ὁ δὲ Ἀδρίας πέλαγός ἐστι μέγιστον 
πρὸς τῇ Ἰταλίᾳ, ὁ δὲ Ἠριδανὸς ποταμὸς Κελτικῆς. ἐν τούτοις δὲ ἄρα 
εὔχεται μάλιστα τοῖς τόποις εἶναι ὡς πειραθεῖσι συμφορῶν (ὁ μὲν γὰρ 
Ἀδρίας συνέπαθε τῇ βοΐ, ὁ δὲ Ἠριδανὸς τῷ Φαέθοντι), ὅπως ἂν πρό-
φασιν ἔχουσα τὸν τόπον ἀκαταπαύστως θρηνοίη τοὺς ἀνθρώπους. ἢ, 
ὅπερ ἄμεινον, εὔχεται μεταβολὴν τῆς φύσεως εἰς τοὺς τόπους ἐκείνους 
γενέσθαι οἵτινες μάλιστα πεῖραν μετεμψυχώσεως ἐδέξαντο. ἐν μὲν γὰρ 
τῷ Ἀδρίᾳ ἡ Ἰὼ ἐπλανήθη εἰς βοῦν μεταμορφωθεῖσα, ἐν δὲ τῷ Ἠριδανῷ 
αἱ Ἡλιάδες εἰς αἰγείρους μετεβλήθησαν:  – NAB 
ἔνθα πορφύρεον: εἰς πορφύρεον οἶδμα τοῦ Ἠριδανοῦ αἱ   
τοῦ πατρὸς Ἡλίου ἄθλιαι κόραι Ἡλιάδες τῷ οἴκτῳ καὶ θρήνῳ τοῦ 
Φαέθοντος εἰς δένδρα μεταβληθεῖσαι δακρύουσι τοῦτο τὸ δάκρυον, ὅπερ 
πηγνύμενον ἐν τῇ ψυχρότητι τοῦ ὕδατος ἀποτελεῖ τὸν ἤλεκτρον:  –  
NAB 
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εἰς οἶδμα πατρός: πατέρα αὐτῶν τὸν Ἠριδανόν φησι, 
παρόσον τρέφονται αὐτοῦ τῷ ὕδατι, αἴγειροι οὖσαι:  – 

Scholia In Lucianum, Scholia in Lucianum (scholia vetera et recentiora 
Arethae) Lucianic work 27, section 3, line 2

λαμπρῶς ἑστιάσας αὐτὸς μὲν οἴχεται, μετέωροι δ' αἱ ἐπὶ 
τῷ υἱῷ ἀποβάσεις. ~ BΔ 
ὑφ' ὧν ἐπιόντων ἀγγέλων] ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ἐπιόν-
των. ~ ΔMΩ 
πομφόλυγας ἐν ὕδατι] ἄγαν εὐφυὲς τὸ παράδειγμα. ~ BΔ 
ἀεὶ τὸν θάνατον – c. 22 τί οὖν ἐκεῖνοι] ὡραῖον τὸ 
χωρίον. ~ Δ 
καὶ οἷα τὰ παρ' ἡμῖν κτλ.] σημείωσαι. ~ Δ 

Βίων πράσεις.

διδάξομαι μὲν οὐδέν, ἀναμνήσω δέ] ⌈τῶν παρ' Ἕλ-
λησι μετεμψυχώσεων τὸ δόγμα πρῶτος Πυθαγόρας εἰσή-  
νεγκεν. ἐπεὶ δὲ τὴν ψυχὴν προϋπάρχειν⌉ διὰ τ⌈οῦ⌉ τὰς 
μα⌈θήσεις ἀναμνήσεις ὑποτίθεσθαι κρατύνεται, εἰκότως 
τοῦτο ληρεῖν τὸ νῦν πεποίηκε τὸν Πυθαγόραν⌉. ~ ⌈V⌉CφUΩ 
ἃ σὺ δοκέεις τέτταρα, ταῦτα δέκα ἐστὶ καὶ τρί-
γωνον ἐντελὲς καὶ ἡμέτερον ὅρκιον] 
⌈δυ⌉νάμει τρίγωνον     ⌈τρίγωνον⌉ αʹ ἐνεργείᾳ     
⌈τρίγων⌉ον βʹ ⌈   ⌉ τρίγωνον γʹ     
⌈ὁ γὰρ τ⌉έσσαρα μετὰ τῶν πρὸ ⌈αὐτοῦ, τουτ⌉έστι τοῦ 
τρία καὶ τοῦ ⌈δύο καὶ τ⌉οῦ ἑνός, ποιεῖ τὸν δέκα· τέσσαρα 
τρία δύο ἕν· οὕτω μὲν οὖν ὁ τέσσαρα δέκα, ⌈τρίγωνον⌉ 

Σχόλια στον Πίνδαρον. Scholia in Pindarum (scholia vetera) 
Ode O 2, scholion 123a, line 3

         λέγει δὲ ὅτι οἱ δυσσεβεῖς ἀνεπίδεικτον καὶ θεοῖς 
πόνον ἔχουσιν, ὅ ἐστιν οὐδὲ ὑπὸ θεῶν προσοραθῆναι δυνά-
μενον. 
         DQ ἄλλως· τοὶ δ' ἀπροσόρατον: φοβερὸν, ὃν οὐ 
τολμᾷ τις προσβλέψαι. 
Bgl (ἀπροόρατον:) ἀπροσδόκητον. 
Bgl (ὀκχέοντι:) ὑφίστανται. 
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A ὅσοι δ' ἐτόλμασαν: τοῦτο Πυθαγόρου φήσαν-
τος ἐπῄνεσε Πλάτων τὸ ῥῆμα, ὅτι τρίτον ἡ ψυχὴ δικαζο-
μένη ἐν Ἅιδῃ, τρίτον εἰς σῶμα μετεμψυχοῦται, καὶ τοὺς 
τοσαυτάκις δικαιοπραγήσαντας ἐν βίῳ ἄγειν εἰς τὰς μακά-
ρων νήσους καὶ παρὰ τὴν τύρσιν τοῦ Κρόνου, τουτέστι τὰ 
τείχη καὶ τὴν τοῦ Κρόνου βασιλείαν. λέγει δὲ τὰς μακά-
ρων νήσους περιφραστικῶς. 
         εἰς τρίς: ἤτοι ἀριθμῷ, 
ἢ ἀντὶ τοῦ πολλάκις. 
         ὅσοι ἐδυνήθησαν ἐν γῇ καὶ ἐν 
Ἅιδῃ ..... ὡς παρὰ Πλάτωνι (Phaedr. 249 a?)· ἡ ἐς τρὶς 
ἀδόλως φιλοσοφήσασα ψυχή. 
BCDEQ ὅσοι δ' ἐτόλμασαν ἐς τρίς: ὅσοι δὲ τρίτον 

Σχόλια στον Πίνδαρον. Scholia in Pindarum (scholia vetera) 
Ode O 2, scholion 123e, line 2

ἢ ἀντὶ τοῦ πολλάκις. 
         ὅσοι ἐδυνήθησαν ἐν γῇ καὶ ἐν 
Ἅιδῃ ..... ὡς παρὰ Πλάτωνι (Phaedr. 249 a?)· ἡ ἐς τρὶς 
ἀδόλως φιλοσοφήσασα ψυχή. 
BCDEQ ὅσοι δ' ἐτόλμασαν ἐς τρίς: ὅσοι δὲ τρίτον 
ὑπέμειναν ἐν ἑκατέρῳ τόπῳ μείναντες, ἔν τε τῷ ὑπὲρ γῆν 
καὶ ὑπὸ γῆν, ἀπέχεσθαι τῶν ἀδίκων ἔργων καὶ δίκαια πράτ-
τειν, ἐστάλησαν ἣν ὁδὸν ἔταξεν ὁ Ζεὺς, ἣν μακάρων νῆσον 
ὀνομάζουσιν· ἣν δὴ Κρόνου τύρσιν προσηγόρευσεν. 
         ἄλ-
λως· ὅσοι δὲ ἐκαρτέρησαν μέχρι τριῶν μετεμψυχώσεων εἰς 
ἑκάτερα τὰ μέρη, εἴς τε τὸν ἐν Ἅιδου μετὰ θάνατον εἴς τε 
τὸν τῆς ζωῆς χρόνον, δίκαιοι γενέσθαι δικαίως καὶ τὴν   
ψυχὴν ὁσίαν φυλάξαι, οὗτοι ἐστάλησαν εἰς ἣν ἔταξεν ὁ Ζεὺς, 
ὅ ἐστιν εἰς τὰς μακάρων νήσους, ἔνθα Κρόνος ἔχει τὴν ἐκεῖ 
κατοίκησιν· ἐν αἷς νήσοις πλησίον οὔσαις τοῦ ὠκεανοῦ αἱ 
πλεῖσται καὶ ἡδεῖαι αὖραι τέρπουσαι πνέουσι, καὶ τὰ ἐν 
αὐταῖς ἄνθη ὡς χρυσὸς στίλβει, τὰ μὲν ὄντα ἐκ τῆς γῆς, 
τὰ [δὲ] ἐκ τῶν δένδρων τῶν ἐν τῇ χέρσῳ, τὰ δὲ ἐκ τῆς 
τῶν ὑδάτων ἀπορροίας τρεφόμενα, οἱονεὶ ῥόδα, ὑάκινθος, 
ἴα· ταῦτα γὰρ ὕδατι τρέφεται· ἐξ ὧν ἀνθέων οἱ δίκαιοι 

Σχόλια στον Πίνδαρον. Scholia in Pindarum (scholia vetera) 
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Ode O 2, scholion 123e, line 15

ψυχὴν ὁσίαν φυλάξαι, οὗτοι ἐστάλησαν εἰς ἣν ἔταξεν ὁ Ζεὺς, 
ὅ ἐστιν εἰς τὰς μακάρων νήσους, ἔνθα Κρόνος ἔχει τὴν ἐκεῖ 
κατοίκησιν· ἐν αἷς νήσοις πλησίον οὔσαις τοῦ ὠκεανοῦ αἱ 
πλεῖσται καὶ ἡδεῖαι αὖραι τέρπουσαι πνέουσι, καὶ τὰ ἐν 
αὐταῖς ἄνθη ὡς χρυσὸς στίλβει, τὰ μὲν ὄντα ἐκ τῆς γῆς, 
τὰ [δὲ] ἐκ τῶν δένδρων τῶν ἐν τῇ χέρσῳ, τὰ δὲ ἐκ τῆς 
τῶν ὑδάτων ἀπορροίας τρεφόμενα, οἱονεὶ ῥόδα, ὑάκινθος, 
ἴα· ταῦτα γὰρ ὕδατι τρέφεται· ἐξ ὧν ἀνθέων οἱ δίκαιοι 
ταῖς ἑαυτῶν χερσὶν ὅρμους πλέκουσι καὶ στεφάνους. ἐν-
δείκνυται δὲ τὸ ὑπερβάλλον τῆς τέρψεως. τὴν δὲ τῆς μετεμψυχώσεως 
γνώμην Πυθαγόρας πρῶτος εἰσηγήσατο, ᾧ νῦν ὁ Πίνδαρος ἀκολουθεῖ. 
Bgl (ἑκατέρωθι:) ἔνθεν κἀκεῖθεν. ἄνωθεν .... 
ψυχὰν, ἔστειλαν: ἐτελείωσαν. 

Σχόλια στον Πίνδαρον. Scholia et glossae in Olympia et Pythia (scholia 
recentiora Triclinii, Thomae Magistri, Moschopuli, Germani) (col 
Ode-treatise O 2, scholion-section 102-106, line 2

πολλὰ τοιαῦτα εὕρηται. ὥσπερ γάρ φαμεν, ὅτι ὃ παραινεῖς 
ἐμοί, ποιήσω, εἰ καὶ αὐτὸς δὲ τοὐμὸν τελέσειας βούλημα, οὕτω 
καὶ τοῦτο. λέγει δὲ τὸ εἰ δέ μιν οὐκ ἀμφιβάλλων οὐδ' οἰόμενος 
ὡς οὐχ οἷόντε τῆς ἀρετῆς ἀντιποιούμενον μὴ καὶ τοῦ μέλλοντος 
ἔχειν πρόνοιαν (πῶς γάρ;)· ἀλλὰ πλαγιάζων καὶ σχηματίζων τὸν 
λόγον. δέον γὰρ οὕτως εἰπεῖν· ἀστὴρ ἀρίζηλος ἐτυμώτατον 
ἀνδρὶ φέγγος· ὁ δέ μιν ἔχων τις οἶδε τὸ μέλλον, οὐχ 
οὕτως ἐποίησεν, ἀλλ' ἐπλασίασε σχηματίσας τὸν λόγον καὶ ἀντὶ 
τοῦ ὁ δέ μιν, εἰ δέ μιν εἶπεν. 
Germ. Εἰ δέ μιν] ὧδε μέμνηται τὰς τρεῖς 
μετεμψυχώσεις. εἰ δέ τις τοῦτον ἔχων τὸν πλοῦτον οἶδε τὸ μέλ-  
λον, ὅτι οἱ ἀπάλαμνοι φρένες αὐτίκα ἐνθάδε ὑπὸ τῶν θανόντων 
ποινὰς ἔτισαν, οὐκ ἂν ἑαυτῷ εἰς ἀδικίαν ἐχρήσατο. 
Th. Τὸ ἐνθάδε πρὸς τὸ ἀπάλαμνοι συνα-
πτέον, τὸ δὲ αὐτίκα πρὸς τὸ ἔτισαν, οὕτως· αἱ ἀπάλαμνοι καὶ 
βίαιοι φρένες τῶν θανόντων, ἤγουν οἱ συκοφάνται καὶ πονηροὶ 
καὶ βίαιοι ἐν τῷ βίῳ, ἀποθανόντες ποινὰς ὧν ἥμαρτον ἔτισαν 
καὶ ἀπέδωκαν αὐτίκα ἐν ᾅδου. 
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Σχόλια στον Πίνδαρον. Scholia et glossae in Olympia et Pythia (scholia 
recentiora Triclinii, Thomae Magistri, Moschopuli, Germani) (col 
Ode-treatise O 2, scholion-section 122-128, line 1

τῶν ἀνθρώπων.  – ἠθέλησαν.  – ἐκ τρίτου. 
ἐν τῷ βίῳ καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ.  – διάξαντες. 
M. Ἀδίκων] ἄδικον τὸ μετέχον ἀδικίας καὶ αὐτὴ 
ἡ ἀδικία. ἐνταῦθα τὸ δεύτερον. 
† ἀπὸ] ὑπερβατόν.  – μακρὰν παντελῶς.  –  
 ἀπὸ ἀδικιῶν.          ἐπορεύθησαν.          ἣν ὁ Ζεὺς τοῖς 
δικαίοις ἔταξεν.  – τὴν πόλιν· πρῶτοι γὰρ Τυρσινοὶ τὴν πόλιν 
ἐποίησαν. 
Th. Τῷ τῆς μετεμψυχώσεως δόγματι καὶ Πίνδαρος τίθεται, ὃ τὴν ἀρχὴν 
ἐξ Ὁμήρου ἔσχε. λέγει γὰρ ἐκεῖνος (Od. σ 78)· μήτ' εἴης, βουγάϊε, μήτε 
γένοιο. οὗ Πυθαγόρας δεξάμενος πλατύτερον εἰς μέσον ἐξήνεγκεν. ὅτι 
δὲ καὶ Πλάτων τῶν τούτῳ πιστευόντων ἦν, μαρτυρεῖ Φαίδων. ὃ δὲ λέγει, 
τοιοῦ-τόν ἐστιν· ὅσοι δὲ τῶν ἀνθρώπων ἐτόλμησαν καὶ ἠθέλησαν 
ἔχειν τὴν ψυχὴν ἄπο καὶ μακρὰν τῶν ἀδίκων πάμπαν καὶ παν-
τελῶς, μείναντες ἐς τρὶς καὶ ἐκ τρίτου ἑκατέρωθι, ἤγουν ἐν τῷ 
βίῳ καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ, ἔστειλαν καὶ ἐπορεύθησαν Διὸς ὁδόν, ἤγουν 
ἣν ὁ Ζεὺς αὐτοῖς ἔταξε, παρὰ τὴν τύρσιν καὶ τὴν πόλιν τοῦ 
Κρόνου, ἤγουν ἐν ταῖς τῶν μακάρων νήσοις. ἐγένετο δὲ ἡ ἐκ 

Σχόλια στον Πίνδαρον. Scholia et glossae in Olympia et Pythia (scholia 
recentiora Triclinii, Thomae Magistri, Moschopuli, Germani) (col 
Ode-treatise O 2, scholion-section 123-141, line 2

Th. Ὅντινα Ῥαδάμανθυν ἔχει πάρεδρον Κρό-
νος ὁ παῖς τῆς Γῆς· ἐξ Ὠκεανοῦ γὰρ καὶ Γῆς ἡ τῶν θεῶν, ὥς 
φασι, γένεσις· ὁ πόσις καὶ ὁ ἀνὴρ τῆς Ῥέας τῆς ἐχούσης θρό-
νον ὕπατον καὶ ἔξοχον. 
Tr. Ὃν πατήρ] ὅντινα Ῥαδάμανθυν ἔχει πάρεδρον καὶ 
συγκάθεδρον ἕτοιμον καὶ πρόχειρον καὶ αὐτόκλητον ὁ πάντων 
πατὴρ Κρόνος, ὁ πόσις καὶ ὁ ἀνὴρ τῆς Ῥέας τῆς ἐχούσης. θρό-
νον ὑπέρτατον καὶ ἔξοχον πάντων. 
M. Ὅσοι δὲ ἐτόλμησαν, τουτέστιν ὑπέμειναν, 
μέχρι τρίτης μετεμψυχώσεως ἐν ἑκατέροις τοῖς μέρεσιν, ἤγουν 
ἐνταῦθα καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ μείναντες ἀπέχειν τὴν ψυχήν, τουτέστι 
κεχωρισμένην ἔχειν τῶν ἀδικιῶν, ἔτειλαν (126) ἀντὶ τοῦ ἐστεί-
λαντο, ἤγουν ἐπορεύθησαν τὴν τοῦ Διὸς ὁδόν, ἣν ὁ Ζεὺς δηλο-



90

νότι αὐτοὺς πορεύει, λέγω παρὰ τὴν πόλιν τοῦ Κρόνου, τουτέστι   
παρὰ τὴν πόλιν ἔνθα ὁ Κρόνος ἔχει τὴν οἴκησιν, ἔνθα (128) τὰς 
νήσους τῶν μακάρων αἱ τοῦ Ὠκεανοῦ αὖραι περιπνέουσιν, ἀντὶ 
τοῦ ἔνθα αἱ τῶν μακάρων εἰσὶ νῆσοι ὑπὸ τῶν αὐρῶν τοῦ Ὠκεα-
νοῦ περιπνεόμεναι. ἄνθη δὲ χρυσοῦ λαμπρότατα λάμπει, τὰ μὲν 
ἀπὸ τῆς γῆς ἀπ' ἀγλαῶν, ἀντὶ τοῦ εὐθαλῶν δένδρων· ἄλλα δὲ 
τρέφει τὸ ὕδωρ. ἀφ' ὧν (135) ἀναπλέκουσι ταῖς χερσὶ τοὺς 

Σούδα. Alphabetic letter phi, entry 214, line 8

Φερεκράτης, Ἀθηναῖος, κωμικός· ὃς Ἀλεξάνδρῳ συνεστράτευ-
σεν. ἐδίδαξε δράματα ιζʹ. Φερεκράτης Πετάλῃ γράφει. 
Φέρεκλος: ὄνομα κύριον. 
Φερεκύδης, Βάβυος, Σύριος· ἔστι δὲ νῆσος μία τῶν Κυκλάδων 
ἡ Σύρα, πλησίον Δήλου. γέγονε δὲ κατὰ τὸν Λυδῶν βασιλέα Ἀλυάτ-
την, ὡς συγχρονεῖν τοῖς ζʹ σοφοῖς· καὶ τετέχθαι περὶ τὴν μεʹ Ὀλυμ-
πιάδα. διδαχθῆναι δὲ ὑπ' αὐτοῦ Πυθαγόραν λόγος· αὐτὸν δὲ οὐκ 
ἐσχηκέναι καθηγητήν, ἀλλ' ἑαυτὸν ἀσκῆσαι, κτησάμενον τὰ Φοινίκων 
ἀπόκρυφα βιβλία. πρῶτον δὲ συγγραφὴν ἐξενεγκεῖν πεζῷ λόγῳ τινὲς 
ἱστοροῦσιν, ἑτέρων τοῦτο εἰς Κάδμον τὸν Μιλήσιον φερόντων, καὶ 
πρῶτον τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον εἰσηγήσασθαι. ἐζηλοτύπει 
δὲ τὴν Θάλητος δόξαν. καὶ τελευτᾷ ὑπὸ πλήθους φθειρῶν. ἔστι δὲ ἅπαντα

ἃ συνέγραψε, ταῦτα· Ἑπτάμυχος ἤτοι Θεοκρασία ἢ Θεογονία. ἔστι 
δὲ θεολογία ἐν βιβλίοις δέκα, ἔχουσα θεῶν γένεσιν καὶ διαδόχους. 
Φερεκύδης, ὁ σοφός. ζήτει ἐν τῷ χροῒ δῆλα. 
Φερεκύδης, Ἀθηναῖος, πρεσβύτερος τοῦ Συρίου, ὃν λόγος τὰ 
Ὀρφέως συναγαγεῖν. ἔγραψεν Αὐτόχθονας· ἔστι δὲ περὶ τῆς Ἀττικῆς 
ἀρχαιολογίας ἐν βιβλίοις ιʹ· Παραινέσεις δι' ἐπῶν. Πορφύριος δὲ τοῦ 
προτέρου οὐδένα πρεσβύτερον δέχεται, ἀλλ' ἐκεῖνον μόνον ἡγεῖται 
ἀρχηγὸν συγγραφῆς. Φερεκύδης, Λέριος, ἱστορικός, γεγονὼς πρὸ ὀλίγου 
τῆς οεʹ...

Χρονολογική ταξινόμηση, μετεμψύχωσις

 1. Ωριγένης.  Selecta in Ezechielem (fragmenta e catenis) 
{2042.062} (A.D. 2-3) Volume 13 page 808 line 2

 τάνειν, ὥς τινες ἐφαντάσθησαν. Εἰ γὰρ τοῦτο δώσο- 
(808) μεν, ὥρα τὰ πάντα λέγειν ἔμψυχα, καὶ συνηγορεῖν

http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp#doc=tlg&aid=2042&wid=062&q=Selecta%20in%20Ezechielem%20(fragmenta%20e%20catenis)&dt=list&st=work_title&per=50
http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp#doc=tlg&aid=2042&wid=062&q=Selecta%20in%20Ezechielem%20(fragmenta%20e%20catenis)&dt=list&st=work_title&per=50
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τοῖς τὰς μετεμψυχώσεις εἰσάγουσι.
  Καὶ συντρίψω αὐτῆς στήριγμα ἄρτου. Ἀντὶ   (4)
τοῦ· Κατὰ τὴν ἀδικίαν τιμωρηθήσονται.   (5)
 

 2. Γρηγόριος Νύσσης  De opificio hominis {2017.079} (A.D. 4) 
Page 229 line 16

 τῶν σωμάτων, ἢ τὸ ἔμπαλιν πρὸ τῶν ψυ-
χῶν διαπεπλᾶσθαι τὰ σώματα. Ἐν ᾧ τις καὶ   (15)
ἀνατροπὴ τῆς κατὰ τὰς μετεμψυχώσεις μυθο- 
ποιίας. 
  Τάχα γὰρ οὐκ ἔξω τῆς προκειμένης ἡμῖν πραγμα-
 

 3. Ιωάννης Χρυσόστομος.  In Acta apostolorum (homiliae 1-55) 
{2062.154} (A.D. 4-5) Volume 60 page 48 line 16

 πως πρὸς ἅπαντας διακείμενος. Ὥσπερ οὖν φιλονει- 
κῶν, μήτε οἴκοθεν, μήτε παρ’ ἑτέρου χρήσιμόν τι   (15)
εἰσαγαγεῖν· οὕτω παρὰ μὲν ἑτέρου τὴν μετεμψύ- 
χωσιν ἐδέξατο, παρὰ δὲ ἑαυτοῦ τὴν πολιτείαν εἰσ- 
ήγαγεν, ἔνθα τὰ πολλῆς αἰσχρότητος γέμοντα ἐνομο-
θέτησε. Κοιναὶ, φησὶν, αἱ γυναῖκες ἔστωσαν, καὶ
 

 4. Ιωάννης Μαλαλάς  Chronographia  (A.D. 5-6) Page 49 line 14

 πίδης ποιητικῶς ἐξέθετο δρᾶμα ὡς ὅτι ὁ Ζεὺς εἰς Σάτυρον [με-
ταβληθεὶς] ἔφθειρε τὴν Ἀντιόπην, κἀκεῖθεν ἐγεννήθη ὁ Ζῆθος
καὶ ὁ Ἀμφίων οἱ μουσικοί. κατὰ δὲ μετάστασιν μετεμψυχώσεως 
καταχθέντα τὸν πατέρα αὐτῶν Θεόβοον ἐκ τοῦ Πίκου Διὸς εἶπεν,
(15)
ὅτι ὁ Ζεὺς μεταβληθεὶς εἰς Σάτυρον, ὅ ἐστι κατὰ τὴν Βοιωτῶν 
 

 5. Ιωάννης Μαλαλάς  Chronographia  (A.D. 5-6) Page 188 line 19

   Ἐν δὲ τοῖς χρόνοις τοῦ αὐτοῦ Πλάτωνος ἦσαν καὶ ἄλλοι
φιλόσοφοι Ἑλλήνων παιδευταί, Ξενοφῶν καὶ Αἰσχίνης καὶ Ἀρι-
στοτέλης. οἵτινες πλάνην μετεμψυχώσεως παρεισήγαγον τοῖς ἀν-
θρώποις· καὶ τὴν μὲν Καλλίστην, θυγατέρα τοῦ Λυκάονος, με- 
(20)

http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp#doc=tlg&aid=2017&wid=079&q=De%20opificio%20hominis&dt=list&st=work_title&per=50
http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp#doc=tlg&aid=2871&wid=001&q=Chronographia&dt=list&st=work_title&per=50
http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp#doc=tlg&aid=2871&wid=001&q=Chronographia&dt=list&st=work_title&per=50
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp#doc=tlg&aid=2062&wid=154&q=In%20Acta%20apostolorum%20(homiliae%201-55)&dt=list&st=work_title&per=50
http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp#doc=tlg&aid=2062&wid=154&q=In%20Acta%20apostolorum%20(homiliae%201-55)&dt=list&st=work_title&per=50
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/AT.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/AT.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/AT.html
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(189) τεμψυχωθεῖσαν εἰς ἄρκον, τὴν δὲ Ἱππομένην, θυγατέρα τοῦ
 

 6. Ιωάννης Μαλαλάς  Chronographia  (A.D. 5-6) Page 188 line 20

 φιλόσοφοι Ἑλλήνων παιδευταί, Ξενοφῶν καὶ Αἰσχίνης καὶ Ἀρι-
στοτέλης. οἵτινες πλάνην μετεμψυχώσεως παρεισήγαγον τοῖς ἀν-
θρώποις· καὶ τὴν μὲν Καλλίστην, θυγατέρα τοῦ Λυκάονος, με- 
(20)
(189) τεμψυχωθεῖσαν εἰς ἄρκον, τὴν δὲ Ἱππομένην, θυγατέρα τοῦ
Μεγαρέως, εἰς λέοντα, τὴν δὲ Ἰώ, θυγατέρα τοῦ Ἰνάχου, εἰς
δάμαλιν, καὶ τὴν Ἀταλάντην, θυγατέρα τοῦ Σχοινέως, εἰς ταῶ- 
 

 7. Ιωάννης Μαλαλάς  Chronographia  (A.D. 5-6) Page 189 line 6

 να, καὶ τὴν Φιλομήλαν, θυγατέρα Πανδίονος, εἰς χελιδόνα, καὶ
τὴν Πρόκνην, τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς, εἰς ἀηδόνα, καὶ τὴν 
Νιόβην,   (5)
θυγατέρα τοῦ Ταντάλου, εἰς λίθον μετεμψυχωθῆναι. καὶ ἄλλα 
τοιαῦτά τινα ἐμυθολόγησαν αὐτοὶ καὶ οἱ μετ’ αὐτούς. 
  Μετὰ δὲ τὸ τὸν εἰρημένον Ἀρταξέρξην, βασιλέα Περσῶν,
 

 8. OLYMPIODORUS Diaconus Scr. Eccl. Commentarii in 
Ecclesiasten {2865.002} (A.D. 6) Volume 93 page 521 line 37

 που, εἰ ἀναβαίνει αὐτὸ εἰς τὰ ἄνω, καὶ τὸ πνεῦμα   (35)
τοῦ κτήνους, εἰ καταβαίνει αὐτὸ κάτω εἰς τὴν γῆν;» 
Μανιχαῖοι μετεμψύχωσιν λέγοντες, τὴν ἀθάνατον
ψυχὴν πάντα λέγουσιν ἐνδύεσθαι σώματα, καὶ λογι- 
κῶν, καὶ ἀλόγων, καὶ φυτῶν, καὶ ἑρπετῶν. Χριστια- 
 

 9. Ιωάννης Δαμασκηνός.  Passio sancti Artemii [Dub.] {2934.062}
(A.D. 7-8) Volume 96 page 1280 line 3

 (1280) τουργήματα. Καὶ Πυθαγόρας μὲν καὶ Ἑρμῆς τὰς
τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς εἰς τὸν ᾅδου πυθμένα κατ-
άγουσι, μετεμψυχώσεις δή τινας καὶ μεταγγισμοὺς
παρεισάγοντες· ποτὲ μὲν εἰς ἄλογα ζῶα καὶ θηρία
ταύτας μετεμβιβάζοντες, ποτὲ δὲ εἰς ἰχθύας, καὶ    (5)
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 10.Γεώργιος Μοναχός.  Chronicon breve (lib. 1-6) (redactio 
recentior) {3043.002} (A.D. 9) Volume 110 page 780 line 19

 αὐτοῖς κεφαλαίων, ἐν οἷς ἐληρώδουν προϋπάρχειν
τὰς ψυχὰς τῶν σωμάτων, ἐξ Ἑλληνικῶν ὁρμώμενοι 
δογμάτων, τὴν μετεμψύχωσιν δοξάζοντες καὶ
τέλος εἶναι τῆς κολάσεως καὶ τὰ σώματα ἡμῶν μὴ    (20)
ἀνίστασθαι τὰ αὐτὰ ἐν τῇ ἀναστάσει, καὶ τὴν τῶν
 

 11. Συμεών Λογοθέτης. Chronicon (sub nomine Leonis 
Grammatici vel Theodosii Melisseni vel Julii Pollucis) (redactio A 
+ B operis sub titulo Epitome fort. sub auctore Trajano Patricio) 
{3070.001} (A.D. 10) Page 127 line 10

 δρείας, Δόμνος Ἀντιοχείας, ἐπὶ Βιγελίου πάπα Ῥώμης, κατὰ 
Ὠριγένους καὶ τῶν αὐτοῦ δογμάτων, ἐν οἷς ἐληρώδουν τὰς
ψυχὰς προϋπαρχούσας τῶν σωμάτων, τήν τε μετεμψύχωσιν    (10)
δοξάζοντες τέλος τε τῆς κολάσεως, καὶ τὰ σώματα ἡμῶν μὴ 
ἀνίστασθαι ἐν τῇ ἀναστάσει τὰ αὐτά, καὶ τὴν τῶν δαιμόνων
 

 12. Άννα Κομνηνή Αλεξιάς.  (A.D. 11-12) Book 5 chapter 9 
section 2 line 9

 τικὸν κινήσεσιν ἀτάκτοις καὶ μορίων παραφόροις τισὶ μετα- 
φοραῖς, ὑγιὲς δὲ οὐδὲν ἐπισταμένους, προβαλλομένους τὰς 
ἰδέας, ἤδη δὲ καὶ τὰς μετεμψυχώσεις συνεσκιασμένως πως 
καὶ ἄλλα τινὰ ὁμοιότροπα καὶ παραπλησίως τούτοις ἀλλό-    (10)
κοτα. (3) Καὶ τίς γὰρ λόγου μετέχων οὐ παρῆν, τοῦ ἱεροῦ 
 

 13. Άννα Κομνηνή Αλεξιάς.  (A.D. 11-12) Book 5 chapter 9 
section 7 line 12

 ματι. Καὶ γὰρ οὗτος ἐν ὑστέροις καιροῖς μετεβέβλητο περὶ    (10)
τὸ δόγμα καὶ ἐφ’ οἷς ποτε πεπλάνητο, μεταμεμέλητο.
Ἠρνεῖτο δὲ καὶ τὰς μετεμψυχώσεις καὶ τὸ ὑβρίζειν τὰς
σεπτὰς εἰκόνας τῶν ἁγίων καὶ τὸν περὶ τῶν ἰδεῶν λόγον
μεθερμηνεύειν πως πρὸς τὸ ὀρθόδοξον ἔσπευδε καὶ δῆλος
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 14. Νικηφόρος Γρηγοράς.  Epistulae  (A.D. 13-14) Epistle 24a line
36

 ἴσως γλώσσης Ὁμηρικῆς καὶ Πυθαγορικῆς τινος αἱρέσεως ὑπομνή-
ματα καὶ ἀρχαιοτέρων οἱωνδήτινων οἱαδήτινα δείγματα 
ξυνορῶντες   (35)
ἐν τοῖς ἡλικιώταις, μετεμψύχωσίν τινα καινοτέραν ἔφασκον 
γίνεσθαι
καὶ τὰς ἐκείνων ψυχὰς ἐν ἄλλοις μετεμβιβαζομένας σώμασιν 
ὁμιλεῖν
τοῖς ἔτι ζῶσιν ἀνδράσιν· ὥστε δὴ καὶ παρ’ ἡμῖν αὐτοῖς ἀρτίως εἰ
 

 15. Νικηφόρος Γρηγοράς.  Epistulae  (A.D. 13-14) Epistle 24b line
37

 γλώσσης Ὁμηρικῆς καὶ Πυθαγορικῆς τινος αἱρέσεως ὑπομνήματα 
καὶ   (35)
ἀρχαιοτέρων οἱωνδήτινων οἱαδήτινα δείγματα ξυνορῶντες ἐν τοῖς
ἡλικιώταις, μετεμψύχωσίν τινα καινοτέραν ἔφασκον γίνεσθαι καὶ 
τὰς
ἐκείνων ψυχὰς ἐν ἄλλοις μεταβαλλομένας σώμασιν ὁμιλεῖν τοῖς ἔτι
ζῶσιν ἀνδράσιν· ὥστε δὴ καὶ παρ’ ἡμῖν αὐτοῖς ἀρτίως εἰ μανίας
 

 16. Νικηφόρος Γρηγοράς.  Epistulae  (A.D. 13-14) Epistle 62 line 
48

 τοῦ καταδύντος σώματος ἕτερα τεχνησάμενος ἀγήρω τε καὶ 
μακρόβια.
  Καὶ τοῦτ’ εἶναι λογίζεσθαί μοι νῦν ἔπεισιν, ὅπερ Ἑλλήνων τοῖς 
μὲν μετεμψύχωσιν φάσκειν ἐπῄει, τοῖς δ’ ἄλλον τρόπον, αὐτό γέ 
τοι
τοῦτ’ αἰνιττομένοις, ἀθανάτους θεοὺς ἀνηγορευκέναι τοὺς ἐν 
διηνεκεῖ
τῇ μνήμῃ καθισταμένους ὁπώσποτε. καὶ τίς γὰρ κἀνταῦθα ἐκ 
τῶν   (50)
 

 17. Νικηφόρος Γρηγοράς.  Epistulae  (A.D. 13-14) Epistle 105 line
116
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 γλώττῃ ‘δόξαν οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται θεοῦ’· τοῦτον δ’ οἶμαι μόνον
ἢ σιωπῶντες παρέρχονται ἢ διηγούμενοι, μίαν γοῦν οὐδεμίαν 
παρέχονται   (115) αἴσθησιν· ὥστ’ εἰ παρῆσαν Ἑλλήνων ὁπόσοι 
μετεμψύχωσιν ἔλεγον γίνεσθαι κατὰ τὸ ἀνάλογον τῆς ἑκάστου 
διαίτης, τοῦτον οὐκ οἶδ’ ὅποι  ὅπῃ τάττειν εἶχον ἢ πάντως εἰς 
βατράχων τάξιν ἢ μυῶν, ὧν τὴν αἴσθησιν
 

 18. Νικηφόρος Γρηγοράς.  Epistulae  (A.D. 13-14) Epistle 157 line
20

 καὶ μεγαλοφυὲς ἀποβλέπων εἰκάζω τὰ σά, ὅτι μὴ καὶ πρὸς ἄλλα τὰ
πλεῖστα. ὡς εἴ γε ταῖς Ἑλλήνων συμφερόμενος δόξαις ὁπωσοῦν 
διετέ-
λουν ὁπόσοι μετεμψύχωσιν ἔλεγον εἶναι τοῖς ἐν κόσμῳ, εἶπον ἂν 
τὴν   (20)
ἐκείνου ψυχὴν ἐν σοὶ κατοικεῖν. ὡς γὰρ ἐκεῖνος τοῖς κακόν τι δρᾶν
ἐγχειροῦσιν ἐπιβούλως αὐτῷ συγγώμην παρεῖχε, βασιλικὸν εἶναι 
φά-
 

 19. Νικηφόρος Γρηγοράς.  Epistulae  (A.D. 13-14) Epistle 157 line
44

 κἀκ οὐκ εὐγενῶν εὐγενεῖς. οὕτω τὰ μὲν ὡς ἐκεῖνος ἔχουσα, τὴν 
ἐκείνου
κεκτῆσθαι δίδως νομίζειν ψυχήν· τὰ δ’ ὑπὲρ ἐκεῖνον ἀμείβεις αὖθις
τὰς τῆς ἰσότητος ὑποψίας μετὰ τῆς μετεμψυχώσεως· ἃ δ’ ἐκείνῳ 
μὲ
οὐκ ἦν, σοὶ δὲ καὶ μάλα μετὰ σφοδρᾶς τῆς ἀκμῆς ἔστι μετά γε 
τῶν   (45)ἄλλων· καὶ ὁ τῆς γλώττης δρόμος καὶ ἡ τῆς γνώμης 
ἀγχίνοια καὶ

Μετενσωμάτωσις

Κλήμης Αλεξανδρινός Stromata (0555: 004)“Clemens Alexandrinus, 
vols. 2, 3rd edn. and 3, 2nd edn.”, Ed. Stählin, O., Früchtel, L., Treu, 
U.Berlin: Akademie–Verlag, 2:1960; 3:1970; Die griechischen 
christlichen Schriftsteller 52(15), 17.Book 4, chapter 12, section 85, 
subsection 3, line 1

ἄνθρωπον δὲ ἁμαρτητικὸν τολμήσας εἰπεῖν τὸν κύριον; πειράζει γὰρ 
ὁ διάβολος εἰδὼς μὲν ὅ ἐσμεν, οὐκ εἰδὼς δὲ εἰ ὑπομενοῦμεν· ἀλλὰ 
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ἀποσεῖσαι τῆς πίστεως ἡμᾶς βουλόμενος καὶ ὑπάγεσθαι ἑαυτῷ πει-
ράζει, ὅπερ καὶ μόνον ἐπιτέτραπται αὐτῷ διά τε τὸ ἡμᾶς ἐξ ἑαυ-
τῶν σῴζεσθαι δεῖν, ἀφορμὰς παρὰ τῆς ἐντολῆς εἰληφότας, διά τε 
τὸν καταισχυμμὸν τοῦ πειράσαντος καὶ ἀποτυχόντος διά τε τὴν 
ἰσχυροποίησιν τῶν κατὰ τὴν ἐκκλησίαν διά τε τὴν συνείδησιν τῶν 
θαυμασάντων τὴν ὑπομονήν. εἰ δὲ τὸ μαρτύριον ἀνταπόδοσις διὰ 
κολάσεως, καὶ ἡ πίστις καὶ ἡ διδασκαλία, δι' ἃς τὸ μαρτύριον· συν-
εργοὶ ἄρα αὗται κολάσεως, ἧς τίς ἂν ἄλλη μείζων ἀπέμφασις γένοιτο; 
ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰ δόγματα ἐκεῖνα, εἰ μετενσωματοῦται ἡ ψυχή, καὶ 
περὶ τοῦ διαβόλου κατὰ τοὺς οἰκείους λεχθήσεται καιρούς, νυνὶ δὲ 
τοῖς εἰρημένοις καὶ ταῦτα προσθῶμεν· ποῦ ἔτι ἡ πίστις κατὰ ἀντα-
πόδοσιν τῶν προημαρτημένων τοῦ μαρτυρίου γινομένου, ποῦ δὲ ἡ 
ἀγάπη ἡ πρὸς τὸν θεὸν διὰ τὴν ἀλήθειαν διωκομένη καὶ ὑπομέ-  
νουσα, ποῦ δὲ ἔπαινος ὁμολογήσαντος ἢ ψόγος ἀρνησαμένου, εἰς τί 
δὲ ἔτι χρησίμη ἡ πολιτεία ἡ ὀρθή, τὸ νεκρῶσαι τὰς ἐπιθυμίας καὶ 
μηδὲν τῶν κτισμάτων μισεῖν; εἰ δέ, ὡς αὐτός φησιν ὁ Βασιλείδης, 
ἓν μέρος ἐκ τοῦ λεγομένου θελήματος τοῦ θεοῦ ὑπειλήφαμεν τὸ ἠγα-
πηκέναι ἅπαντα, ὅτι λόγον ἀποσῴζουσι πρὸς τὸ πᾶν ἅπαντα, ἕτερον 
δὲ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν καὶ τρίτον τὸ μισεῖν μηδὲ ἕν, θελήματι τοῦ 

Κλήμης Αλεξανδρινός Stromata Book 6, chapter 4, section 35, 
subsection 1, line 5

κινουμένου διὰ τῆς ἐνεργούσης αἰτίας; διὸ καί φησιν ὁ προφήτης· 
»φωνὴν ῥημάτων ὑμεῖς ἠκούετε, καὶ ὁμοίωμα οὐκ εἴδετε.» ὁρᾷς, 
ὅπως ἡ κυριακὴ φωνὴ λόγος ἀσχημάτιστος· ἡ γὰρ τοῦ λόγου δύ-
ναμις, ῥῆμα κυρίου φωτεινόν, ἀλήθεια οὐρανόθεν ἄνωθεν ἐπὶ τὴν 
συναγωγὴν τῆς ἐκκλησίας ἀφιγμένη, διὰ φωτεινῆς τῆς προσεχοῦς δια-
κονίας ἐνήργει. 
 Εὕροιμεν δ' ἂν καὶ ἄλλο μαρτύριον εἰς βεβαίωσιν τοῦ τὰ 
κάλλιστα τῶν δογμάτων τοὺς ἀρίστους τῶν φιλοσόφων παρ' ἡμῶν 
σφετερισαμένους ὡς ἴδια αὐχεῖν τὸ καὶ παρὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων 
ἀπηνθίσθαι τῶν εἰς ἑκάστην αἵρεσιν συντεινόντων τινά, μάλιστα δὲ 
Αἰγυπτίων τά τε ἄλλα καὶ τὸ περὶ τὴν μετενσωμάτωσιν τῆς ψυχῆς 
δόγμα. μετίασι γὰρ οἰκείαν τινὰ φιλοσοφίαν Αἰγύπτιοι· αὐτίκα τοῦτο 
ἐμφαίνει μάλιστα ἡ ἱεροπρεπὴς αὐτῶν θρῃσκεία. 
 Πρῶτος μὲν γὰρ προέρχεται ὁ ᾠδός, ἕν τι τῶν τῆς μουσικῆς 
ἐπιφερόμενος συμβόλων. τοῦτόν φασι δύο βίβλους ἀνειληφέναι δεῖν 
ἐκ τῶν Ἑρμοῦ, ὧν θάτερον μὲν ὕμνους περιέχει θεῶν, ἐκλογισμὸν 
δὲ βασιλικοῦ βίου τὸ δεύτερον. 
 Μετὰ δὲ τὸν ᾠδὸν ὁ ὡροσκόπος, ὡρολόγιόν τε μετὰ χεῖρα καὶ 
φοίνικα ἀστρολογίας ἔχων σύμβολα, πρόεισιν. τοῦτον τὰ ἀστρολο-  



97

γούμενα τῶν Ἑρμοῦ βιβλίων τέσσαρα ὄντα τὸν ἀριθμὸν ἀεὶ διὰ στό-
ματος ἔχειν χρή, ὧν τὸ μέν ἐστι περὶ τοῦ διακόσμου τῶν ἀπλανῶν 

Νεμέσιος. De natura hominis (0743: 001)“Nemesius of Emesa 
(typescript)”, Ed. Einarson, B.; Corpus medicorum Graecorum (in press).
Section 2, line 540

τῶν σωμάτων γενέσει, καὶ πάλιν εἰς ταὐτὸ συνιέναι διαλυο-
μένων τῶν σωμάτων, ὡς ὕδωρ μεριζόμενον καὶ πάλιν συν-
αγόμενον καὶ μιγνύμενον, καὶ τὰς μὲν καθαρὰς ψυχὰς χω-
ρεῖν εἰς τὸ φῶς, φῶς οὔσας, τὰς δὲ μεμολυσμένας ὑπὸ 
τῆς ὕλης χωρεῖν εἰς τὰ στοιχεῖα, καὶ πάλιν ἀπὸ τῶν 
στοιχείων εἰς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῷα· καὶ οὕτω τὴν οὐσίαν 
αὐτῆς κατατέμνοντες καὶ σωματικὴν ἀποφαίνοντες καὶ 
πάθεσιν ὑποβάλλοντες, ἀθάνατον εἶναί φασιν. περιπίπτουσι 
δὲ καὶ τοῖς ἐναντίοις φάσκοντες γὰρ ἀνατρέχειν τὰς 
μεμολυσμένας ψυχὰς ἐπὶ τὰ στοιχεῖα, καὶ συμμί-  
γνυσθαι ἀλλήλαις, πάλιν αὐτὰς ἐν ταῖς μετενσωματώσεσί 
φασιν τιμωρεῖσθαι, κατὰ τὸ μέγεθος τῶν ἁμαρτημάτων 
ἑνοῦντες αὐτὰς καὶ πάλιν χωρίζοντες καθ' ὑπόστασιν· καὶ 
γὰρ τὰς σκιὰς φωτὸς μὲν ὄντος χωρίζεσθαι, συννεφείας 
δὲ γενομένης ἑνοῦσθαι· ὅπερ ἀδύνατον ἐπὶ 
νοητῆς φύσεως γενέσθαι. καὶ γὰρ αἱ σκιαὶ τῶν αἰσθητῶν 
εἰσιν, εἰ καὶ δοίη τις αὐτὰς χωρίζεσθαι καὶ πάλιν ἑνοῦσθαι. 
 Πλάτων δὲ καὶ μίαν εἶναι καὶ πολλὰς τὰς ψυχὰς ἀποφαί-
νεται· μίαν μὲν γὰρ εἶναι τοῦ παντὸς τὴν ψυχήν, εἶναι δὲ   
καὶ ἄλλας τῶν κατὰ μέρος, ὡς ἰδίᾳ μὲν τὸ πᾶν ἐψυ-
χῶσθαι ὑπὸ τῆς τοῦ παντὸς ψυχῆς, ἰδίᾳ δὲ πάλιν τὰ 

Νεμέσιος. De natura hominis Section 2, line 577

ἑκάστου φύσιν. ζῆν οὖν λέγουσι καὶ τὰ πάντῃ ἄψυχα ἑκτι-
κὴν ζωὴν καθ' ὃ συνέχεται ὑπὸ τῆς τοῦ παντὸς ψυχῆς εἰς 
τὸ εἶναι μόνον καὶ μὴ διαλύεσθαι. ταύτην δὲ εἶναι τὴν ψυ-
χὴν τὴν διακυβερνῶσαν τὸ πᾶν καὶ τὴν τὰς μερικὰς ψυ-
χὰς τὰς πρότερον παρὰ τοῦ δημιουργοῦ γενομένας ἐπι-
πέμπουσαν, δηλαδὴ αὐτοῦ τοῦ δημιουργοῦ καὶ νόμους αὐτῇ   
δεδωκότος καθ' οὓς διεξάγειν ὀφείλει τοῦτο τὸ πᾶν, οὓς 
καὶ εἱμαρμένην καλεῖ, καὶ χορηγοῦντος δύναμιν ἀρκοῦσαν 
διέπειν ἡμᾶς· εἴρηται δὲ ταῦτα καὶ ἐν τοῖς περὶ εἱμαρμέ-
νης. κοινῇ μὲν οὖν πάντες Ἕλληνες οἱ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον 
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ἀποφηνάμενοι τὴν μετενσωμάτωσιν δογματίζουσιν· διαφέ-
ρονται δὲ περὶ τὰ εἴδη τῶν ψυχῶν. οἱ μὲν γὰρ ἓν εἶδος τὸ 
λογικὸν λέγουσιν, τοῦτο δὲ καὶ εἰς φυτὰ καὶ εἰς τὰ 
τῶν ἀλόγων σώματα μεταβαίνειν, οἱ μὲν κατά τινας ῥητὰς 
χρόνων περιόδους, οἱ δὲ ὡς ἔτυχεν. ἄλλοι δὲ οὐχ ἓν   
εἶδος ψυχῶν ἀλλὰ δύο, λογικόν τε καὶ ἄλογον. τινὲς δὲ 
πολλά, τοσαῦτα ὅσα τῶν ζῴων τὰ εἴδη. μάλιστα δὲ οἱ 
ἀπὸ Πλάτωνος περὶ τὸ δόγμα τοῦτο διηνέχθησαν. εἰπόντος 
γὰρ Πλάτωνος τὰς μὲν θυμικὰς καὶ ὀργίλους καὶ ἁρπακτι-
κὰς ψυχὰς λύκων καὶ λεόντων σώματα μεταμφιέννυσθαι, 
τὰς δὲ περὶ τὴν ἀκολασίαν ἠσχολημένας ὄνων καὶ τῶν 

Νεμέσιος. De natura hominis Section 2, line 592

εἶδος ψυχῶν ἀλλὰ δύο, λογικόν τε καὶ ἄλογον. τινὲς δὲ 
πολλά, τοσαῦτα ὅσα τῶν ζῴων τὰ εἴδη. μάλιστα δὲ οἱ 
ἀπὸ Πλάτωνος περὶ τὸ δόγμα τοῦτο διηνέχθησαν. εἰπόντος 
γὰρ Πλάτωνος τὰς μὲν θυμικὰς καὶ ὀργίλους καὶ ἁρπακτι-
κὰς ψυχὰς λύκων καὶ λεόντων σώματα μεταμφιέννυσθαι, 
τὰς δὲ περὶ τὴν ἀκολασίαν ἠσχολημένας ὄνων καὶ τῶν τοιού-
των ἀναλαμβάνειν σώματα· οἱ μὲν κυρίως ἤκουσαν τοὺς 
λύκους καὶ τοὺς λέοντας καὶ τοὺς ὄνους· οἱ δὲ τροπικῶς 
αὐτὸν εἰρηκέναι διέγνωσαν, τὰ ἤθη διὰ τῶν ζῴων παρεμ-  
φαίνοντα. Κρόνιος μὲν γὰρ ἐν τῷ περὶ παλιγγενεσίας (οὕτω 
δὲ καλεῖ τὴν μετενσωμάτωσιν) λογικὰς πάσας εἶναι βού-
λεται, ὁμοίως δὲ καὶ Θεόδωρος ὁ Πλατωνικὸς ἐν τῷ ὅτι 
ἡ ψυχὴ πάντα τὰ εἴδη ἐστί, καὶ Πορφύριος ὁμοίως· 
Ἰάμβλιχος δὲ τὴν ἐναντίαν τούτοις δραμὼν κατ' εἶδος ζῴων 
ψυχῆς εἶδος εἶναι λέγει, ἤγουν εἴδη διάφορα. γέγραπται 
γοῦν αὐτῷ μονόβιβλον ἐπίγραφον ὅτι οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων   
εἰς ζῷα ἄλογα οὐδὲ ἀπὸ ζῴων ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους αἱ 
Νεμέσιος  .    γίνονται ἀλλ' ἀπὸ ζῴων εἰς ζῷα καὶ ἀπὸ 
ἀνθρώπων εἰς ἀνθρώπους. καί μοι δοκεῖ μᾶλλον οὗτος 
ἕνεκα τούτου καλῶς κατεστοχάσθαι μὴ μόνον τῆς Πλά-
τωνος γνώμης ἀλλὰ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτῆς, ὡς ἔστιν 

Νεμέσιος. De natura hominis Section 2, line 599

λύκους καὶ τοὺς λέοντας καὶ τοὺς ὄνους· οἱ δὲ τροπικῶς 
αὐτὸν εἰρηκέναι διέγνωσαν, τὰ ἤθη διὰ τῶν ζῴων παρεμ-  
φαίνοντα. Κρόνιος μὲν γὰρ ἐν τῷ περὶ παλιγγενεσίας (οὕτω 
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δὲ καλεῖ τὴν μετενσωμάτωσιν) λογικὰς πάσας εἶναι βού-
λεται, ὁμοίως δὲ καὶ Θεόδωρος ὁ Πλατωνικὸς ἐν τῷ ὅτι 
ἡ ψυχὴ πάντα τὰ εἴδη ἐστί, καὶ Πορφύριος ὁμοίως· 
Ἰάμβλιχος δὲ τὴν ἐναντίαν τούτοις δραμὼν κατ' εἶδος ζῴων 
ψυχῆς εἶδος εἶναι λέγει, ἤγουν εἴδη διάφορα. γέγραπται 
γοῦν αὐτῷ μονόβιβλον ἐπίγραφον ὅτι οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων   
εἰς ζῷα ἄλογα οὐδὲ ἀπὸ ζῴων ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους αἱ 
Νεμέσιος  .    γίνονται ἀλλ' ἀπὸ ζῴων εἰς ζῷα καὶ ἀπὸ 
ἀνθρώπων εἰς ἀνθρώπους. καί μοι δοκεῖ μᾶλλον οὗτος 
ἕνεκα τούτου καλῶς κατεστοχάσθαι μὴ μόνον τῆς Πλά-
τωνος γνώμης ἀλλὰ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτῆς, ὡς ἔστιν ἐκ 
πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων ἐπιδεῖξαι, μάλιστα δὲ ἐκ τούτων. 
οὐδεμίαν γὰρ τῶν λογικῶν κινήσεων ἐμφαίνεσθαι τοῖς ἀλόγοις 
ζῴοις. οὔτε γὰρ τέχναι οὔτε μαθήματα οὔτε βουλαὶ 
οὔτε ἀρεταὶ οὔτε ἄλλο τι τῶν διανοητικῶν ἐν αὐτοῖς ἐστιν· 
ἐξ ὧν δῆλον ὡς οὐ μέτεστι λογικῆς ψυχῆς αὐτοῖς. καὶ   
γὰρ ἄτοπον λέγειν τὰ ἄλογα λογικά. εἰ γὰρ καὶ κομιδῆ 
νέοις οὖσι τοῖς βρέφεσιν ἡ ἄλογος μόνη κίνησις πρόσεστιν, 

Νεμέσιος. De natura hominis Section 42, line 239

γὰρ ἐν ταῖς ἐξαίφνης ταραχαῖς καὶ φόβοις ἀπροαιρέτως, 
πρίν τι καὶ σκέψασθαι, τὸν θεὸν ἐπιβοώμεθα. πᾶν δὲ τὸ 
ὁτῳοῦν φυσικῶς ἑπόμενον ἰσχυρὰν ἔχει τὴν ἀπόδειξιν, οὐδε-
μίαν ἀντιλογίαν ἐπιδεχόμενον. 
           πόθεν οὖν προήχθησαν ἐπὶ 
τοῦτον τὸν λόγον οἱ ταῦτα δοξάζοντες; πρῶτον μὲν τῷ 
νομίζειν συνδιαλύεσθαι τῷ σώματι τὴν ψυχήν, δεύτερον δὲ 
τῷ μὴ δύνασθαι τὸν λόγον ἐξευρεῖν τῆς κατὰ μέρος προνοίας. 
 ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ θνητὴ οὐδὲ μέχρι τοῦ βίου   
τούτου τὰ κατὰ τὸν ἄνθρωπον ἵσταται αἵ τε παρὰ τοῖς 
σοφωτάτοις τῶν Ἑλλήνων Νεμέσιος  .    δηλοῦσι καὶ οἱ 
λεγόμενοι τόποι ταῖς ψυχαῖς ἀποκεκληρῶσθαι πρὸς τὸν ἑκά-
στης βίον καὶ αἱ τιμωρίαι τῶν ψυχῶν ἃς τιμωροῦνται 
καθ' ἑαυτάς. ταῦτα γὰρ εἰ καὶ διαπίπτει κατά τι ἕτε-
ρον, ἀλλὰ τὸ τὴν ψυχὴν εἶναι μετὰ τὴν ζωὴν ταύτην καὶ 
δίκας ὑπέχειν τῶν πλημμελημάτων συνομολογεῖ. 
                εἰ δὲ ἀκατάληπτος ἡμῖν ἐστιν τῆς τῶν κατὰ μέρος προνοίας ὁ 
λόγος, ὥσπερ οὖν ἐστι κατὰ τὸ ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ 
κρίματά σου καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί σου, ἀλλ' οὐ διὰ 
τοῦτο δεῖ λέγειν ὡς οὐκ ἔστι πρόνοια. οὐδὲ γὰρ ἐπειδὴ 
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Celsus Phil., Ἀληθὴς λόγος (1248: 001)“Der Ἀληθὴς λόγος des Kelsos”, 
Ed. Bader, R.Stuttgart: Kohlhammer, 1940; Tübinger Beiträge zur 
Altertumswissenschaft 33.Chapter 7, section 32, line 11

 Ἐπεὶ δὲ τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως λόγον –  ‘πολὺν’ ὄντα 
’καὶ δυσερμήνευτον’ καὶ δεόμενον σοφοῦ εἴπερ τι ἄλλο τῶν δογ-
μάτων καὶ ἐπὶ πλεῖον διαβεβηκότος, ἵνα τὸ ἄξιον τοῦ θεοῦ παρα-
στήσῃ καὶ τὸ μεγαλοφυὲς τοῦ δόγματος διδάσκοντος λόγον ἔχειν 
‘σπέρματος’ τὸ καλούμενον κατὰ τὰς γραφὰς ‘σκῆνος’ τῆς ψυχῆς, 
ἐν ᾧ ‘οἱ’ δίκαιοι ‘ὄντες’ ‘στενάζουσι βαρούμενοι’ μὴ θέλοντες αὐτὸ 
‘ἐκδύσασθαι ἀλλ' ἐπενδύσασθαι’  – μὴ νοήσας ὁ Κέλσος τῷ ἀπὸ   
ἰδιωτῶν καὶ μηδενὶ λόγῳ παραστῆσαι δυναμένων ἀκηκοέναι περὶ 
αὐτοῦ χλευάζει τὸ λεγόμενον, χρήσιμον πρὸς τοῖς ἀνωτέρω εἰρη-
μένοις ἡμῖν περὶ τούτου τοῦτο μόνον ὑποσημειώσασθαι πρὸς τὸν 
λόγον, ὅτι οὐχ, ὡς οἴεται Κέλσος, τῆς μετενσωματώσεως παρακού-
σαντες τὰ περὶ ἀναστάσεώς φαμεν .... 
 Οἰόμενος δ' ἡμᾶς διὰ τὸ γνῶναι καὶ ἰδεῖν τὸν θεὸν πρες-
βεύειν τὰ περὶ τῆς ἀναστάσεως συνείρει ἑαυτῷ ἃ βούλεται καὶ τοι-
αῦτά φησιν· ὅταν δὴ πάντοθεν ἐξείργωνται καὶ διελέγχωνται, πάλιν 
ὥσπερ οὐδὲν ἀκηκοότες ἐπανίασιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐρώτημα· πῶς οὖν 
γνῶμεν καὶ ἴδωμεν τὸν θεόν; καὶ πῶς ἴωμεν πρὸς αὐτόν; 
 Καταψεύδεται ... ἡμῶν Κέλσος λέγων προσδέχεσθαι ἡμᾶς 
ὀφθαλμοῖς σώματος θεὸν ὄψεσθαι καὶ ὠσὶ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκού-
σεσθαι καὶ χερσὶν αἰσθηταῖς ψαύσειν αὐτοῦ.   
 Οὐ χρεία τοίνυν ἡμῖν ὡς οὕτω ζητοῦσι τὸν θεὸν ἀπιέναι, 

Χρύσιππος. Fragmenta logica et physica (1264: 001)
“Stoicorum veterum fragmenta, vol. 2”, Ed. von Arnim, J.
Leipzig: Teubner, 1903, Repr. 1968.Fragment 807, line 4

 Plutarchus de comm. not. cp. 46 p. 1084e. τὸ θερμότατον περι-
ψύξει καὶ πυκνώσει τὸ λεπτομερέστατον γεννῶντες. ἡ γὰρ ψυχὴ θερ-
μότατόν ἐστι δήπου καὶ λεπτομερέστατον· ποιοῦσι δ' αὐτὴν τῇ περι-
ψύξει καὶ πυκνώσει τοῦ σώματος, οἷον στομώσει τὸ πνεῦμα 
μεταβάλλοντος, 
ἐκ φυτικοῦ ψυχικὸν γενόμενον. γεγονέναι δὲ καὶ τὸν ἥλιον ἔμ-
ψυχον λέγουσι, τοῦ ὑγροῦ μεταβάλλοντος εἰς πῦρ νοερόν. 
 Hippolytus Philos. 21 (DDG p. 571, 17) Stoici, Chrysippus et 
Zeno. τὴν δὲ ψυχὴν λέγουσιν ἀθάνατον εἶναι, σῶμα δέ, καὶ γενέσθαι ἐκ 
τῆς περιψύξεως τοῦ ἀέρος τοῦ περιέχοντος, διὸ καὶ καλεῖσθαι ψυχήν· 
ὁμο-
λογοῦσι δὲ καὶ μετενσωμάτωσιν γίνεσθαι ὡρισμένων οὐσῶν τῶν ψυχῶν.
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 Origenes de principiis (interpr. Rufino) II cp. 8 p. 96 ed. Delar. 
ψυχὴν παρὰ τὴν ψύξιν nominatam esse putat. 
 Arius didymus epit. phys. fr. 39 Diels (DG p. 471, 18. Euseb. 
praep. evang. XV 20, 6). τὴν δὲ ψυχὴν γενητήν τε καὶ φθαρτὴν λέγουσιν. 
οὐκ εὐθὺς δὲ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν φθείρεσθαι, ἀλλ' ἐπιμένειν 
τινὰς 
χρόνους καθ' ἑαυτήν· τὴν μὲν τῶν σπουδαίων μέχρι τῆς εἰς πῦρ 
ἀναλύσεως 
τῶν πάντων, τὴν δὲ τῶν ἀφρόνων πρὸς ποσούς τινας χρόνους. τὸ δὲ δια-
μένειν τὰς ψυχὰς οὕτως λέγουσιν, ὅτι διαμένομεν ἡμεῖς ψυχαὶ γενόμενοι 
τοῦ σώματος χωρισθέντες καὶ εἰς ἐλάττω μεταβαλόντες οὐσίαν τὴν τῆς 
ψυχῆς, 
τὰς δὲ τῶν ἀφρόνων καὶ ἀλόγων ζῴων ψυχὰς συναπόλλυσθαι τοῖς 
σώμασι. 

Χρύσιππος. Fragmenta logica et physica Fragment 819, line 3

 Commenta Lucani lib. IX 1 p. 289 Us. alii existimant animas 
statim elisas corpore solvi ac dissipari in principia sua, inter quos Epi-  
curus. alii solidas quidem, postquam exierint de corpore, permanere, sed 
deinde tractu temporis dissipari: haec opinio Stoicorum. 
 Commenta Lucani Lib. VII 816 p. 252 Us. Non altius ibis in 
auras: quamdiu vivimus, habemus discretionem: mortui unum sumus 
omnes. 
sectas hic tangit Epicureorum et Stoicorum. 
 Origenes contra celsum I Vol. I p. 66, 2 Kö. (p. 331 ed. Delarue). 
ὡς εἰ λέγοιμεν καὶ τὸν Πλατωνικόν, πιστεύοντα τῇ ἀθανασίᾳ τῆς ψυχῆς 
καὶ 
τοῖς περὶ αὐτῆς λεγομένοις περὶ μετενσωματώσεως, μωρίαν ἀνειληφέναι
ὡς 
πρὸς τοὺς Στωϊκούς, διασύροντας τὴν τούτων συγκατάθεσιν. 
 Seneca ep. 57. Nunc me putas de Stoicis dicere, qui existimant 
animam hominis magno pondere extriti permanere non posse et statim 
spargi, quia non fuerit illi exitus liber. 
 Arius Didymus epit. phys. fr. 39 Diels (DG p. 471, 11). εἶναι 
δὲ ψυχὴν ἐν τῷ ὅλῳ φασίν, ὃ καλοῦσιν αἰθέρα καὶ ἀέρα, κύκλῳ 
περιέχουσαν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ ἐκ τούτων ἀναθυμιαθεῖςαν· τὰς δὲ 
λοιπὰς ψυχὰς  προσπεφυκέναι ταύτῃ, ὅσαι τε ἐν ζῴοις εἰσὶ καὶ ὅσαι ἐν τῷ
περιέχοντι· διαμένειν γὰρ ἐκεῖ τὰς τῶν ἀποθανόντων ψυχάς. ἔνιοι δὲ τὴν 
μὲν τοῦ ὅλου ἀΐδιον, τὰς δὲ λοιπὰς συμμίγνυσθαι ἐπὶ τελευτῇ εἰς ἐκείνην.
ἔχειν δὲ πᾶσαν 
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Empedocles Poet. Phil., Testimonia (1342: 003)“Die Fragmente der 
Vorsokratiker, vol. 1, 6th edn.”, Ed. Diels, H., Kranz, W.Berlin: 
Weidmann, 1951, Repr. 1966.Fragment 31, line 6

ὕδατος γινομένηι. σελήνην δέ φησιν συστῆναι καθ' ἑαυτὴν ἐκ τοῦ 
ἀποληφθέντος 
ἀέρος ὑπὸ τοῦ πυρός. τοῦτον γὰρ παγῆναι καθάπερ καὶ τὴν χάλαζαν. τὸ 
δὲ φῶς 
αὐτὴν ἔχειν ἀπὸ τοῦ ἡλίου. τὸ δὲ ἡγεμονικὸν οὔτε ἐν κεφαλῆι οὔτε ἐν 
θώρακι, 
ἀλλ' ἐν αἵματι. ὅθεν καθ' ὅ τι ἂν μέρος τοῦ σώματος πλεῖον ἦι 
παρεσπαρμένον 
(τὸ ἡγεμονικὸν οἴεται), κατ' ἐκεῖνο προτερεῖν τοὺς ἀνθρώπους. 
 HIPPOL. Ref. I 3 (D. 558, W. 9) (1) Ἐ. δὲ μετὰ τούτους 
γενόμενος καὶ περὶ δαιμόνων φύσεως εἶπε πολλά, ὡς ἀναστρέφονται 
διοικοῦντες τὰ 
κατὰ τὴν γῆν, ὄντες πλεῖστοι. οὗτος τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν Νεῖκος καὶ 
Φιλίαν ἔφη   
καὶ τὸ τῆς μονάδος νοερὸν πῦρ τὸν θεὸν καὶ συνεστάναι ἐκ πυρὸς τὰ 
πάντα καὶ 
εἰς πῦρ ἀναλυθήσεσθαι. ὧι σχεδὸν καὶ οἱ Στωικοὶ συντίθενται δόγματι 
ἐκπύρωσιν 
προσδοκῶντες. (2) μάλιστα δὲ πάντων συγκατατίθεται τῆι 
μετενσωματώσει 
οὕτως εἰπών· ‘ἤτοι ... ἰχθύς’ [B 117]. (3) οὗτος πάσας εἰς πάντα τὰ ζῶια 
μεταλλάττειν εἶπε τὰς ψυχάς. καὶ γὰρ ὁ τούτων διδάσκαλος Πυθαγόρας 
ἔφη 
ἑαυτὸν Εὔφορβον γεγονέναι τὸν ἐπὶ Ἴλιον στρατεύσαντα, φάσκων 
ἐπιγινώσκειν 
τὴν ἀσπίδα. 
 AËT. I 7, 28 (D. 303 vgl. Stob. I 35, 17 W.) Ἐμπεδοκλῆς σφαιροειδὲς 
καὶ ἀίδιον καὶ ἀκίνητον τὸ ἓν καὶ τὸ μὲν ἓν τὴν ἀνάγκην, ὕλην δὲ αὐτῆς 
τὰ τέτταρα 
στοιχεῖα, εἴδη δὲ τὸ Νεῖκος καὶ τὴν Φιλίαν. λέγει δὲ καὶ τὰ στοιχεῖα θεοὺς
καὶ 
τὸ μῖγμα τούτων τὸν κόσμον καὶ πρὸς τούτοις τὸν Σφαῖρον, εἰς ὃν πάντα 
ταῦτ' 
ἀναλυθήσεται, τὸ μονοειδές. καὶ θείας μὲν οἴεται τὰς ψυχάς, θείους δὲ 
καὶ τοὺς 
μετέχοντας αὐτῶν καθαροὺς καθαρῶς. 
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Empedocles Poet. Phil., Fragmenta (1342: 004)“Die Fragmente der 
Vorsokratiker, vol. 1, 6th edn.”, Ed. Diels, H., Kranz, W.Berlin: 
Weidmann, 1951, Repr. 1966.Fragment 137, line 3

καὶ πρὸς τὰ ἄλογα τῶν ζώιων. ἓν γὰρ ὑπάρχειν πνεῦμα τὸ διὰ παντὸς τοῦ 
κόσμου 
διῆκον ψυχῆς τρόπον τὸ καὶ ἑνοῦν ἡμᾶς πρὸς ἐκεῖνα. διόπερ καὶ 
κτείνοντες αὐτὰ καὶ ταῖς σαρξὶν αὐτῶν τρεφόμενοι ἀδικήσομέν τε καὶ 
ἀσεβήσομεν 
ὡς συγγενεῖς ἀναιροῦντες. ἔνθεν καὶ παρήινουν οὗτοι οἱ φιλόσοφοι 
ἀπέχεσθαι 
τῶν ἐμψύχων καὶ ἀσεβεῖν ἔφασκον τοὺς ἀνθρώπους ‘βωμὸν ἐρεύθοντας 
μακάρων 
θερμοῖσι φόνοισιν’, καὶ Ἐ. πού φησιν ‘οὐ ... νόοιο’. 
 οὐ παύσεσθε φόνοιο δυσηχέος; οὐκ ἐσορᾶτε 
 ἀλλήλους δάπτοντες ἀκηδείηισι νόοιο; 
 SEXT. IX 129 
καὶ ‘μορφὴν ... ἔδουσιν’. ORIG. c. Celsum v 49 ἐκεῖνοι 
μὲν γὰρ διὰ τὸν περὶ ψυχῆς μετενσωματουμένης μῦθον ἐμψύχων 
ἀπέχονται καί τις ‘φίλον ... νήπιος’. 
 μορφὴν δ' ἀλλάξαντα πατὴρ φίλον υἱὸν ἀείρας 
 σφάζει ἐπευχόμενος μέγα νήπιος· οἱ δ' ἀπορεῦνται 
 λισσόμενον θύοντες· ὁ δ' αὖ νήκουστος ὁμοκλέων 
 σφάξας ἐν μεγάροισι κακὴν ἀλεγύνατο δαῖτα. 
 ὡς δ' αὔτως πατέρ' υἱὸς ἑλὼν καὶ μητέρα παῖδες 
 θυμὸν ἀπορραίσαντε φίλας κατὰ σάρκας ἔδουσιν.   
 ARISTOT. Poet. 21 p. 1457b 13 ἀπ' εἴδους δὲ ἐπὶ εἶδος 
οἷον  χαλκῶι ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας 

Ειρηναίος θεολόγος. Adversus haereses (libri 1–2) (1447: 001)
“Sancti Irenaei episcopi Lugdunensis libri quinque adversus haereses, 
vol. 1”, Ed. Harvey, W.W.Cambridge: Cambridge University Press, 1857.
Book 1, chapter 16, section 2, line 4

αὐτῆς, καὶ δοκοῦσα ἑαυτὴν εἶναι μόνην· ἐγὼ δὲ ἐπικαλοῦμαι 
αὐτῆς τὴν μητέρα. Τούτους δὲ τοὺς περὶ τὸν Δημιουργὸν 
ἀκούσαντας σφόδρα ταραχθῆναι, καὶ καταγνῶναι αὐτῶν τῆς 
ῥίζης, καὶ τοῦ γένους τῆς μητρός· αὐτὸν δὲ πορευθῆναι εἰς 
τὰ ἴδια, ῥίψαντα τὸν δεσμὸν αὐτοῦ, τουτέστι τὴν ψυχήν. 
Καὶ περὶ μὲν τῆς ἀπολυτρώσεως ταῦτά ἐστιν ὅσα εἰς ἡμᾶς 
συνεληλύθαμεν [l. συνελήλυθε μέν].   
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 Οὕτως γοῦν τὸν Στησίχορον διὰ τῶν ἐπῶν λοιδορήσαντα 
αὐτὴν, τὰς ὄψεις τυφλωθῆναι· αὖθις δὲ, μεταμεληθέντος αὐτοῦ 
καὶ γράψαντος τὰς παλινῳδίας ἐν αἷς ὕμνησεν αὐτὴν, ἀνα-
βλέψαι. Μετενσωματουμένην ...   
οὕτως τοῖς ἀνθρώποις σωτηρίαν παρέσχε διὰ τῆς ἰδίας ἐπι-
γνώσεως. Κακῶς γὰρ διοικούντων τῶν ἀγγέλων τὸν κόσμον, 
διὰ τὸ φιλαρχεῖν αὐτοὺς, εἰς ἐπανόρθωσιν ἐληλυθέναι αὐτὸν 
ἔφη μεταμορφούμενον καὶ ἐξομοιούμενον ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς 
ἐξουσίαις, καὶ τοῖς ἀγγέλοις, ὡς καὶ ἄνθρωπον φαίνεσθαι 
αὐτὸν, μὴ ὄντα ἄνθρωπον, καὶ παθεῖν δὲ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
δεδοκηκέναι καὶ μὴ πεπονθότα ... 
Τοὺς δὲ προφήτας ἀπὸ τῶν κοσμοποιῶν ἀγγέλων ἐμπνευς-
θέντας εἰρηκέναι τὰς προφητείας. Διὸ μὴ φροντίζειν αὐτῶν 

Ειρηναίος θεολόγος. Adversus haereses (libri 1-2) Book 1, chapter 20, 
section 2, line 12

φίλτρα τε καὶ χαριτήσια, παρέδρους τε καὶ ὀνειροπόμπους καὶ 
τὰ λοιπὰ κακουργήματα, φάσκοντες ἐξουσίαν ἔχειν πρὸς τὸ 
κυριεύειν ἤδη τῶν ἀρχόντων καὶ ποιητῶν τοῦδε τοῦ κόσμου, 
οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ποιημάτων ἁπάντων, οἵτινες 
καὶ αὐτοὶ εἰς διαβολὴν τοῦ θείου τῆς Ἐκκλησίας ὀνόματος, 
πρὸς [l. ὡς καὶ] τὰ ἔθνη ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ προεβλήθησαν, ἵνα 
κατ' ἄλλον καὶ ἄλλον τρόπον τὰ ἐκείνων ἀκούοντες ἄνθρωποι,   
καὶ δοκοῦντες ἡμᾶς πάντας τοιούτους ὑπάρχειν, ἀποστρέφουσι 
τὰς ἀκοὰς αὐτῶν ἀπὸ τοῦ τῆς ἀληθείας κηρύγματος, [adj. ἢ 
καὶ] βλέποντες τὰ ἐκείνων ἅπαντας ἡμᾶς βλασφημοῦσιν.   
 Εἰς τοσοῦτον δὲ μετενσωματοῦσθαι φάσκουσι τὰς ψυχὰς, 
ὅσον πάντα τὰ ἁμαρτήματα πληρώσωσιν· ὅταν δὲ μηδὲν 
λείπῃ, τότε ἐλευθερωθεῖσαν ἀπαλλαγῆναι πρὸς ἐκεῖνον τὸν 
ὑπεράνω τῶν κοσμοποιῶν ἀγγέλων Θεὸν, καὶ οὕτως σωθήσες-
θαι πάσας τὰς ψυχάς. Εἴ τινες δὲ φθάσασαι ἐν μίᾳ παρουσίᾳ ἀναμιγῆναι 
πάσαις ἁμαρτίαις οὐκέτι μετενσωματοῦνται, ἀλλὰ πάντα ὁμοῦ 
ἀποδοῦσαι τὰ ὀφλήματα, ἐλευθερω-
θήσονται τοῦ μηκέτι γενέσθαι ἐν σώματι. 
 Καὶ εἰ μὲν πράσσεται παρ' αὐτοῖς τὰ ἄθεα, καὶ 
ἔκθεσμα, καὶ ἀπειρημένα, ἐγὼ οὐκ ἂν πιστεύσαιμι. 

Ειρηναίος θεολόγος. Adversus haereses (libri 1-2) 
Book 1, chapter 20, section 2, line 18



105

κατ' ἄλλον καὶ ἄλλον τρόπον τὰ ἐκείνων ἀκούοντες ἄνθρωποι,   
καὶ δοκοῦντες ἡμᾶς πάντας τοιούτους ὑπάρχειν, ἀποστρέφουσι 
τὰς ἀκοὰς αὐτῶν ἀπὸ τοῦ τῆς ἀληθείας κηρύγματος, [adj. ἢ 
καὶ] βλέποντες τὰ ἐκείνων ἅπαντας ἡμᾶς βλασφημοῦσιν.   
 Εἰς τοσοῦτον δὲ μετενσωματοῦσθαι φάσκουσι τὰς ψυχὰς, 
ὅσον πάντα τὰ ἁμαρτήματα πληρώσωσιν· ὅταν δὲ μηδὲν 
λείπῃ, τότε ἐλευθερωθεῖσαν ἀπαλλαγῆναι πρὸς ἐκεῖνον τὸν 
ὑπεράνω τῶν κοσμοποιῶν ἀγγέλων Θεὸν, καὶ οὕτως σωθήσες-
θαι πάσας τὰς ψυχάς. Εἴ τινες δὲ φθάσασαι ἐν μίᾳ 
παρουσίᾳ ἀναμιγῆναι πάσαις ἁμαρτίαις οὐκέτι μετενσωμα-
τοῦνται, ἀλλὰ πάντα ὁμοῦ ἀποδοῦσαι τὰ ὀφλήματα, ἐλευθερω-
θήσονται τοῦ μηκέτι γενέσθαι ἐν σώματι. 
 Καὶ εἰ μὲν πράσσεται παρ' αὐτοῖς τὰ ἄθεα, καὶ 
ἔκθεσμα, καὶ ἀπειρημένα, ἐγὼ οὐκ ἂν πιστεύσαιμι. Ἐν δὲ 
τοῖς συγγράμμασιν αὐτῶν οὕτως ἀναγέγραπται, καὶ αὐτοὶ 
οὕτως ἐξηγοῦνται, τὸν Ἰησοῦν λέγοντες ἐν μυστηρίῳ τοῖς 
μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ ἀποστόλοις κατ' ἰδίαν λελαληκέναι, καὶ   
αὐτοὺς ἀξιῶσαι, τοῖς ἀξίοις καὶ τοῖς πειθομένοις ταῦτα παρα-
διδόναι. Διὰ πίστεως γὰρ καὶ ἀγάπης σώζεσθαι· τὰ δὲ λοιπὰ 
ἀδιάφορα ὄντα, κατὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, πῆ μὲν 
ἀγαθὰ, πῆ δὲ κακὰ νομίζεσθαι, οὐδενὸς φύσει κακοῦ 

Πλωτίνος. Enneades (2000: 001)“Plotini opera, 3 vols.”, Ed. Henry, P., 
Schwyzer, H.–R.Leiden: Brill, 1:1951; 2:1959; 3:1973.
Ennead 1, chapter 1, section 12, line 4

ἁμαρτοῦσαι, οὐ τῶν θηρίων γίνεται τοῦτο, ὅσον χωριστόν, 
ἀλλὰ παρὸν οὐ πάρεστιν αὐτοῖς, ἀλλ' ἡ συναίσθησις τὸ τῆς 
ψυχῆς εἴδωλον μετὰ τοῦ σώματος ἔχει· σῶμα δὴ τοιόνδε 
οἷον ποιωθὲν ψυχῆς εἰδώλῳ· εἰ δὲ μὴ ἀνθρώπου ψυχὴ 
εἰσέδυ, ἐλλάμψει ἀπὸ τῆς ὅλης τὸ τοιοῦτον ζῷον γενό-
μενόν ἐστιν. 
 Ἀλλ' εἰ ἀναμάρτητος ἡ ψυχή, πῶς αἱ δίκαι; Ἀλλὰ 
γὰρ οὗτος ὁ λόγος ἀσυμφωνεῖ παντὶ λόγῳ, ὅς φησιν αὐτὴν 
καὶ ἁμαρτάνειν καὶ κατορθοῦν καὶ διδόναι δίκας καὶ ἐν 
Ἅιδου καὶ μετενσωματοῦσθαι. Προσθετέον μὲν οὖν ὅτῳ τις 
βούλεται λόγῳ· τάχα δ' ἄν τις ἐξεύροι καὶ ὅπῃ μὴ μαχοῦνται. 
Ὁ μὲν γὰρ τὸ ἀναμάρτητον διδοὺς τῇ ψυχῇ λόγος ἓν 
ἁπλοῦν πάντη ἐτίθετο τὸ αὐτὸ ψυχὴν καὶ τὸ ψυχῇ εἶναι 
λέγων, ὁ δ' ἁμαρτεῖν διδοὺς συμπλέκει μὲν καὶ προστίθησιν 
αὐτῇ καὶ ἄλλο ψυχῆς εἶδος τὸ τὰ δεινὰ ἔχον πάθη· 
σύνθετος οὖν καὶ τὸ ἐκ πάντων ἡ ψυχὴ αὐτὴ γίνεται καὶ 
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πάσχει δὴ κατὰ τὸ ὅλον καὶ ἁμαρτάνει τὸ σύνθετον καὶ 
τοῦτό ἐστι τὸ διδὸν δίκην αὐτῷ, οὐκ ἐκεῖνο. Ὅθεν φησί· 
τεθεάμεθα γὰρ αὐτήν, ὥσπερ οἱ τὸν θαλάττιον Γλαῦ-
κον ὁρῶντες. Δεῖ δὲ περικρούσαντας τὰ προστεθέντα, 

Πλωτίνος. Enneades Ennead 2, chapter 9, section 6, line 13

ψυχῆς ταῦτα λέγουσι πάθη, ὅταν ἐν μετανοίᾳ ᾖ, καὶ 
ἀντιτύπους, ὅταν οἷον εἰκόνας τῶν ὄντων, ἀλλὰ μὴ αὐτά 
πω τὰ ὄντα θεωρῇ, καινολογούντων ἐστὶν εἰς σύστασιν τῆς 
ἰδίας αἱρέσεως· ὡς γὰρ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς οὐχ 
ἁπτόμενοι ταῦτα σκευωροῦνται εἰδότων καὶ σαφῶς τῶν 
Ἑλλήνων ἀτύφως λεγόντων ἀναβάσεις ἐκ τοῦ σπη-
λαίου καὶ κατὰ βραχὺ εἰς θέαν ἀληθεστέραν μᾶλλον καὶ 
μᾶλλον προιούσας. Ὅλως γὰρ τὰ μὲν αὐτοῖς παρὰ τοῦ Πλά-
τωνος εἴληπται, τὰ δέ, ὅσα καινοτομοῦσιν, ἵνα ἰδίαν φιλοσο-
φίαν θῶνται, ταῦτα ἔξω τῆς ἀληθείας εὕρηται. Ἐπεὶ καὶ 
αἱ δίκαι καὶ οἱ ποταμοὶ οἱ ἐν Ἅιδου καὶ αἱ Νεμέσιος.  
ἐκεῖθεν. Καὶ ἐπὶ τῶν νοητῶν δὲ πλῆθος ποιῆσαι, τὸ ὂν καὶ 
τὸν νοῦν καὶ τὸν δημιουργὸν ἄλλον καὶ τὴν ψυχήν, ἐκ τῶν 
ἐν τῷ Τιμαίῳ λεχθέντων εἴληπται· εἰπόντος γὰρ αὐτοῦ 
»ᾗπερ οὖν νοῦς ἐνούσας ἰδέας ἐν τῷ ὃ ἔστι ζῷον 
καθορᾷ, τοσαύτας καὶ ὁ τόδε ποιῶν τὸ πᾶν διενο-
ήθη σχεῖν«. Οἱ δὲ οὐ συνέντες τὸν μὲν ἔλαβον ἐν ἡσυχίᾳ 
ἔχοντα ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ὄντα, τὸν δὲ νοῦν ἕτερον παρ' αὐτὸν 
θεωροῦντα, τὸν δὲ διανοούμενον – πολλάκις δὲ αὐτοῖς ἀντὶ   
τοῦ διανοουμένου ψυχή ἐστιν ἡ δημιουργοῦσα – καὶ κατὰ 

Πλωτίνος. Enneades Ennead 4, chapter 3, section 9, line 5

ἐποίησε ψυχάς· ἐξήρτηται γὰρ τῆς μιᾶς, ἣ μένει μία· ὥς-
περ καὶ ἐν ἡμῖν ἀποτεμνομένων τινῶν, ἄλλων δὲ ἀντ' αὐτῶν 
φυομένων, τῶν μὲν ἀπέστη ἡ ψυχή, τοῖς δὲ προσεγένετο, 
ἕως ἡ μία μένει. Ἐν δὲ τῷ παντὶ μένει ἀεὶ ἡ μία· 
τὰ δὲ ἐντὸς τὰ μὲν ἴσχει, τὰ δὲ ἀποτίθεται, τῶν αὐτῶν 
ψυχικῶν μενόντων. 
 Ἀλλὰ καὶ πῶς ἐγγίγνεται σώματι ψυχή, ζητητέον. Τίς ὁ 
τρόπος [καὶ πῶς]; Οὐχ ἧττον γὰρ καὶ τοῦτο θαυμάσαι τε 
καὶ ζητῆσαι ἄξιον. Ἐπεὶ τοίνυν διττὸς ὁ τρόπος τῆς εἰς 
σῶμα ψυχῆς εἰσόδου – ἡ μὲν γὰρ γίνεται ψυχῇ ἐν σώματι 
οὔσῃ τῇ τε μετενσωματουμένῃ     καὶ τῇ ἐκ σώματος ἀερίνου 
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ἢ πυρίνου εἰς γήινον γινομένῃ, ἣν δὴ μετενσωμάτωσιν 
οὐ λέγουσιν εἶναι, ὅτι ἄδηλον τὸ ἀφ' οὗ ἡ εἴσκρισις, ἡ δὲ 
ἐκ τοῦ ἀσωμάτου εἰς ὁτιοῦν σῶμα, ἣ δὴ καὶ πρώτη ἂν εἴη 
ψυχῇ κοινωνία σώματι – ὀρθῶς ἂν ἔχοι ἐπισκέψασθαι   
περὶ ταύτης, τί ποτέ ἐστι τὸ γινόμενον πάθος τότε, ὅτε 
ψυχὴ καθαρὰ οὖσα σώματος πάντη ἴσχει περὶ αὐτὴν 
σώματος φύσιν. Περὶ μὲν δὴ τῆς τοῦ παντός – ἐντεῦθεν 
γὰρ ἴσως εἰκὸς ἄρξασθαι, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον τυγχάνει – δεῖ 
δὴ τῷ λόγῳ τὴν εἴσοδον καὶ τὴν ἐμψύχωσιν διδασκαλίας 
καὶ τοῦ σαφοῦς χάριν γίγνεσθαι νομίζειν. 

Πλωτίνος. Enneades Ennead 4, chapter 3, section 9, line 6

περ καὶ ἐν ἡμῖν ἀποτεμνομένων τινῶν, ἄλλων δὲ ἀντ' αὐτῶν 
φυομένων, τῶν μὲν ἀπέστη ἡ ψυχή, τοῖς δὲ προσεγένετο, 
ἕως ἡ μία μένει. Ἐν δὲ τῷ παντὶ μένει ἀεὶ ἡ μία· 
τὰ δὲ ἐντὸς τὰ μὲν ἴσχει, τὰ δὲ ἀποτίθεται, τῶν αὐτῶν 
ψυχικῶν μενόντων. 
 Ἀλλὰ καὶ πῶς ἐγγίγνεται σώματι ψυχή, ζητητέον. Τίς ὁ 
τρόπος [καὶ πῶς]; Οὐχ ἧττον γὰρ καὶ τοῦτο θαυμάσαι τε 
καὶ ζητῆσαι ἄξιον. Ἐπεὶ τοίνυν διττὸς ὁ τρόπος τῆς εἰς 
σῶμα ψυχῆς εἰσόδου – ἡ μὲν γὰρ γίνεται ψυχῇ ἐν σώματι 
οὔσῃ τῇ τε μετενσωματουμένῃ     καὶ τῇ ἐκ σώματος ἀερίνου 
ἢ πυρίνου εἰς γήινον γινομένῃ, ἣν δὴ μετενσωμάτωσιν 
οὐ λέγουσιν εἶναι, ὅτι ἄδηλον τὸ ἀφ' οὗ ἡ εἴσκρισις, ἡ δὲ 
ἐκ τοῦ ἀσωμάτου εἰς ὁτιοῦν σῶμα, ἣ δὴ καὶ πρώτη ἂν εἴη 
ψυχῇ κοινωνία σώματι – ὀρθῶς ἂν ἔχοι ἐπισκέψασθαι   
περὶ ταύτης, τί ποτέ ἐστι τὸ γινόμενον πάθος τότε, ὅτε 
ψυχὴ καθαρὰ οὖσα σώματος πάντη ἴσχει περὶ αὐτὴν 
σώματος φύσιν. Περὶ μὲν δὴ τῆς τοῦ παντός – ἐντεῦθεν 
γὰρ ἴσως εἰκὸς ἄρξασθαι, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον τυγχάνει – δεῖ 
δὴ τῷ λόγῳ τὴν εἴσοδον καὶ τὴν ἐμψύχωσιν διδασκαλίας 
καὶ τοῦ σαφοῦς χάριν γίγνεσθαι νομίζειν. Ἐπεὶ οὐκ ἦν ὅτε 
οὐκ ἐψύχωτο τόδε τὸ πᾶν, οὐδὲ ἦν ὅτε σῶμα ὑφειστήκει 

Γρηγόριος Νύσσης , De opificio hominis (2017: 079); MPG 44.
Page 232, line 5

εἴη μηδὲν τῶν λεγομένων ἐν τοῖς δόγμασι περιιδεῖν 
ἀνεξέταστον. Ἀλλὰ τὸ μὲν δι' ἀκριβείας τοὺς ἑκατέ-
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ρωθεν γυμνάζειν λόγους, καὶ πάσας ἐκκαλύπτειν τὰς 
ἐγκειμένας ἀτοπίας ταῖς ὑπολήψεσι, μακροῦ ἂν 
δέοιτο καὶ χρόνου καὶ λόγου· δι' ὀλίγων δὲ, καθώς 
ἐστι δυνατὸν, ἑκάτερον τῶν εἰρημένων ἐπισκεψάμε-  
νοι, πάλιν τῶν προκειμένων ἀντιληψόμεθα. Οἱ τῷ 
προτέρῳ παριστάμενοι λόγῳ, καὶ πρεσβυτέραν τῆς 
ἐν σαρκὶ ζωῆς τὴν πολιτείαν τῶν ψυχῶν δογματίζον-
τες, οὔ μοι δοκοῦσι τῶν Ἑλληνικῶν καθαρεύειν 
δηγμάτων, τῶν περὶ τῆς μετενσωματώσεως αὐτοῖς 
μεμυθολογημένων. Εἰ γάρ τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε, πρὸς 
τοῦτο κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην τὸν λόγον αὐτοῖς εὑρήσει 
κατασυρόμενον, ὅν φασί τινα τῶν παρ' ἐκείνοις σοφῶν 
εἰρηκέναι, ὅτι ἀνὴρ γέγονεν ὁ αὐτὸς, καὶ γυναικὸς 
σῶμα μετημφιάσατο, καὶ μετ' ὀρνέων ἀνέπτη, καὶ 
θάμνος ἔφυ, καὶ τὸν ἔνυδρον ἔλαχε βίον. Οὐ πόῤῥω 
τῆς ἀληθείας κατά γε τὴν ἐμὴν κρίσιν φερόμενος, ὁ 
περὶ αὐτοῦ ταῦτα λέγων. Ὄντως γὰρ βατράχων τινῶν 
ἢ κολοιῶν φλυαρίας, ἢ ἀλογίας ἰχθύων, ἢ δρυῶν ἀν-
αισθησίας ἄξια τὰ τοιαῦτα δόγματα, τὸ μίαν ψυχὴν 

Επιφάνιος. Panarion (= Adversus haereses) (2021: 002)
“Epiphanius, Bände 1–3: Ancoratus und Panarion”, Ed. Holl, K.
Leipzig: Hinrichs, 1:1915; 2:1922; 3:1933; Die griechischen christlichen 
Schriftsteller 25, 31, 37.Volume 1, page 183, line 17

Κατὰ Στωϊκῶν, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ αἱρέσεως γ, τῆς δὲ ἀκολουθίας ε.

 Καὶ Στωϊκοὶ μὲν φρονοῦσι περὶ θεότητος τοῦτο· φάσκουσιν εἶναι 
νοῦν τὸν θεὸν ἢ παντὸς τοῦ ὁρωμένου κύτους, οὐρανοῦ δέ φημι 
καὶ γῆς καὶ τῶν ἄλλων, ὡς ἐν σώματι ψυχήν. μερίζουσι δὲ οἱ αὐτοὶ 
τὴν μίαν θεότητα εἰς πολλὰς μερικὰς οὐσίας, εἰς ἥλιον καὶ σελήνην 
καὶ ἄστρα, εἰς ψυχὴν καὶ ἀέρα καὶ τὰ ἄλλα· μεταγγισμούς τε ψυ-
χῶν  καὶ Νεμέσιος.  ἀπὸ σώματος εἰς σῶμα, καθαιρομένων 
ψυχῶν ἀπὸ σωμάτων ἠδ' αὖ πάλιν εἰσδυουσῶν καὶ ἀνάπαλιν 
γεννωμένων, διὰ πολλῆς αὐτῶν πλάνης ταύτην τὴν ἀσέβειαν παρυ-
φαίνοντες. μέρος δὲ θεοῦ καὶ ἀθάνατον τὴν ψυχὴν ἡγοῦνται. 
ἔσχον δὲ Ζήνωνα ἀρχηγὸν τῆς Στοᾶς, περὶ οὗ πολὺς θρυλεῖται λόγος. 
οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἔφασαν Κλεάνθους τινὸς  τοῦ ἀπὸ Τύρου ὁρμω-
μένου, ἄλλοι δὲ φάσκουσιν αὐτὸν Κιτιέα τῆς Κύπρου νησιώτην, ἐν 
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Ῥώμῃ δὲ βεβιωκέναι χρόνον, ὕστερον δὲ ἐν Ἀθήναις προστησάμενον   
τουτὶ τὸ δόγμα ἐν τῇ Στοᾷ οὕτω καλουμένῃ, τινὲς δέ φασι δύο Ζή-
νωνας εἶναι, τόν τε Ἐλεάτην καὶ τὸν προειρημένον· ὅμως οἱ ἀμφό-
τεροι ἴσως ἐδογμάτισαν, εἰ καὶ δύο εἶεν. φάσκει οὖν καὶ οὗτος τὴν 
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σθωσαν σοφισταί τε καὶ ῥήτορες καὶ γραμματικοί, ἰατροί τε καὶ ἄλλαι 
ἐπιστῆμαι βαναύσων τε τεχνῶν ἀμύθητον πλῆθος, καὶ μηκέτι μηδεὶς 
παιδευέτω, εἴπερ ἐξ εἱμαρμένης τυγχάνει τῶν ἐπιστημῶν καὶ 
μὴ ἐκ γραμμάτων μαθήσεως ὁ πορισμὸς τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει. εἰ γὰρ 
εἱμαρμένη τὸν πεπαιδευμένον καὶ λογιώτατον παρεσκεύασε, μὴ μαν-
θανέτω τις παρὰ τοῦ διδάσκοντος, ἀλλὰ τῇ φύσει  λαμβανέτωσαν 
τὴν εἴδησιν αἱ τοὺς μίτους κλώθουσαι Μοῖραι κατὰ τὸ φθέγμα τῆς 
κομπώδους σου διὰ λόγων πλάνης. 
 

Πλατωνικοί, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ αἵρεσις δ, τῆς δὲ ἀκολουθίας ϛ.

 ἀλλὰ ταῦτα πρὸς Ζήνωνα καὶ τοὺς Στωϊκούς μοι λελέχθω. Πλά-
των δὲ ἅμα καὶ αὐτὸς κατὰ τὰ αὐτὰ φερόμενος, τῇ μετενσωματώσει 
καὶ μεταγγισμῷ τῶν ψυχῶν καὶ πολυθεΐαις καὶ ταῖς ἄλλαις εἰδωλο-
λατρείαις καὶ δεισιδαιμονίαις , οὐ περὶ τῆς ὕλης πάντῃ ἴσως κατὰ 
Ζήνωνα καὶ τοὺς Στωϊκοὺς ἐφρόνησεν. οἶδεν γὰρ αὐτὸς θεόν, τὰ 
δὲ γεγενημένα πάντα ἐκ τοῦ ὄντος θεοῦ γεγενῆσθαι· εἶναι δὲ πρῶ-
τον αἴτιον καὶ δεύτερον καὶ τρίτον· καὶ τὸ μὲν πρῶτον αἴτιον θεόν, 
τὸ δὲ δεύτερον αἴτιον ἐκ θεοῦ γεγενῆσθαι  τινὰς δυνάμεις, δι' αὐτοῦ 
δὲ καὶ τῶν δυνάμεων γεγενῆσθαι τὴν ὕλην. φάσκει γὰρ οὕτως· 
»οὐρανὸς ἅμα χρόνῳ γεγένηται, ὁμοῦ ἄρα καὶ λυθήσεται», τὰ πρότερα 
ἑαυτοῦ τὰ περὶ ὕλης ἀνασκευάσας. εἶπε γάρ ποτε καὶ σύγχρονον 
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τὸ δὲ δεύτερον αἴτιον ἐκ θεοῦ γεγενῆσθαι  τινὰς δυνάμεις, δι' αὐτοῦ 
δὲ καὶ τῶν δυνάμεων γεγενῆσθαι τὴν ὕλην. φάσκει γὰρ οὕτως· 
»οὐρανὸς ἅμα χρόνῳ γεγένηται, ὁμοῦ ἄρα καὶ λυθήσεται», τὰ πρότερα 
ἑαυτοῦ τὰ περὶ ὕλης ἀνασκευάσας. εἶπε γάρ ποτε καὶ σύγχρονον 
εἶναι τῷ θεῷ τὴν ὕλην.   
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Πυθαγόρειοι, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ αἵρεσις ε, τῆς δὲ ἀκολουθίας ζ.

 Πρὸ δὲ τούτου Πυθαγόρας καὶ οἱ Περιπατητικὴν ἐπαγγελλόμενοι 
χαρακτηρίζουσιν ἕνα θεόν, φιλοσοφίαις δὲ ἄλλαις  καὶ τοῖς  φιλο-
σοφουμένοις προσανέχουσι. τὰ ἴσα μὲν τούτοις πάλιν τὰ τῆς ἀθε-
μίτου γνώμης καὶ ἀσεβεστάτης, τῶν ψυχῶν ἀπαθανατισμούς τε καὶ 
Νεμέσιος.  καὶ σωμάτων φθοράς, αὐτός τε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
ἀγορεύουσιν. οὗτος δὲ τέλος ἐν τῇ Μηδίᾳ τὸν βίον καταστρέφει. 
σῶμα δὲ λέγει εἶναι τὸν θεὸν τουτέστιν οὐρανόν, ὀφθαλμοὺς δὲ 
αὐτοῦ καὶ τὰ ἄλλα ὥσπερ ἐν ἀνθρώπῳ, ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ 
ἄλλα ἄστρα καὶ τὰ κατ' οὐρανὸν στοιχεῖα. 
 

Ἐπικούρειοι, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ αἵρεσις ϛ, τῆς δὲ ἀκολουθίας η.

 1. Ἐπίκουρος δὲ καθεξῆς μετὰ τούτους ἀπρονοησίαν τῷ κόσμῳ 
εἰσηγήσατο· ἐξ ἀτόμων δὲ συνεστάναι τὰ πάντα ἠδ' αὖ πάλιν εἰς 
ἄτομα χωρεῖν καὶ ἐξ αὐτοματισμοῦ εἶναι τὰ ὅλα καὶ τὸν κόσμον 
ὑφεστάναι, ἀεὶ γεννώσης τῆς φύσεως ἠδ' αὖ πάλιν δαπανωμένης καὶ 
ἐξ αὑτῆς πάλιν ἐπιγινομένης, μηδέποτε δὲ ληγούσης, 
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μή τι ἂν πρὸς τὸ δελεάσαι ψυχὰς ἀστηρίκτους τῇ αὐτῶν κακοδιδα-
σκαλίᾳ. εἰς οὐδὲν γὰρ ἡμῖν ὁμοιοῦνται ἢ μόνον ὀνόματι καλεῖσθαι 
σεμνύνονται, ὅπως διὰ τοῦ ὀνόματος τὸ ἐπίπλαστον τῆς ἑαυτῶν 
κακίας θηράσωνται. «τὸ δὲ κρίμα τούτων» κατὰ τὸ γεγραμμένον 
»ἔνδικόν ἐστιν», ὡς ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος ἔφη· διὰ γὰρ τὰς   
κακὰς αὐτῶν πράξεις τὸ ἀνταπόδομα ἀποδοθήσεται αὐτοῖς. ἀδεῶς 
γὰρ τὸν νοῦν αὐτῶν εἰς οἶστρον ἐκδεδωκότες πάθεσιν ἡδονῶν μυρίων 
ἑαυτοὺς παραδεδώκασι. φασὶ γὰρ ὅτι ὅσα νομίζεται παρὰ ἀνθρώποις 
κακὰ εἶναι οὐ κακὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ φύσει καλά (οὐδὲν γάρ ἐστι φύσει 
κακόν), τοῖς δὲ ἀνθρώποις νομίζεται εἶναι φαῦλα. καὶ ταῦτα πάντα 
ἐάν τις πράξῃ ἐν τῇ μιᾷ ταύτῃ παρουσίᾳ, οὐκέτι μετενσωματοῦται 
αὐτοῦ ἡ ψυχὴ εἰς τὸ πάλιν ἀντικαταβληθῆναι, ἀλλὰ ὑπὸ ἓν ποιήσασα 
πᾶσαν πρᾶξιν ἀπαλλαγήσεται, ἐλευθερωθεῖσα καὶ μηκέτι χρεωστοῦσά 
τι τῶν πρὸς πρᾶξιν ἐν τῷ κόσμῳ. ποίαν δὲ πρᾶξιν δέδια πάλιν 
εἰπεῖν, μὴ βορβόρου δίκην κεκαλυμμένου ὀχετὸν ἀποκαλύψω καί τισι 
δόξω λοιμώδους δυσοδμίας ἐργάζεσθαι τὴν ἐμφόρησιν. ἀλλ' ὅμως 
ἐπειδήπερ ἐξ ἀληθείας συνεχόμεθα τὰ παρὰ τοῖς ἠπατημένοις ἀπο-
καλύψαι, σεμνότερον εἰπεῖν τε καὶ τῆς ἀληθείας μὴ ἔξω βαίνειν 
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ἐμαυτὸν καταναγκάσω. τί δὲ ἀλλ' ὅτι πᾶσαν ἀρρητουργίαν καὶ 
ἀθέμιτον πρᾶξιν, ἣν οὐ θεμιτὸν ἐπὶ στόματος φέρειν, οὗτοι πράτ-
τουσιν καὶ πᾶν εἶδος ἀνδροβασιῶν καὶ λαγνιστέρων ὁμιλιῶν πρὸς 
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ἐπειδήπερ ἐξ ἀληθείας συνεχόμεθα τὰ παρὰ τοῖς ἠπατημένοις ἀπο-
καλύψαι, σεμνότερον εἰπεῖν τε καὶ τῆς ἀληθείας μὴ ἔξω βαίνειν 
ἐμαυτὸν καταναγκάσω. τί δὲ ἀλλ' ὅτι πᾶσαν ἀρρητουργίαν καὶ 
ἀθέμιτον πρᾶξιν, ἣν οὐ θεμιτὸν ἐπὶ στόματος φέρειν, οὗτοι πράτ-
τουσιν καὶ πᾶν εἶδος ἀνδροβασιῶν καὶ λαγνιστέρων ὁμιλιῶν πρὸς 
γυναῖκας ἐν ἑκάστῳ μέλει σώματος· μαγείας τε καὶ φαρμακείας καὶ 
εἰδωλολατρείας ἐκτελοῦντες τοῦτο εἶναί φασιν ἐργασίαν ἀποδόσεως   
τῶν ἐν τῷ σώματι ὀφλημάτων εἰς τὸ μηκέτι ἐγκαλεῖσθαι ἢ μέλλειν 
τι πράξεως ἔργον ἀπαιτεῖσθαι, καὶ τούτου ἕνεκα μὴ ἀποστρέφεσθαι 
τὴν ψυχὴν μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν καὶ πάλιν εἰς μετενσωμάτωσιν 
καὶ μεταγγισμὸν χωρεῖν. 
 5. Οὕτως γὰρ ἔχει τὰ αὐτῶν συντάγματα ὡς ἀναγνόντα τὸν 
συνετὸν θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι καὶ ἀπιστεῖν εἰ ταῦτα οὕτως 
ὑπὸ ἀνθρώπων γενήσεται, οὐ μόνον τῶν καθ' ἡμᾶς πόλιν κατοι-
κούντων, ἀλλὰ καὶ τῶν μετὰ θηρῶν καὶ ὁμοίων θηρσὶ καὶ κτήνεσι 
 καὶ σχεδὸν εἰπεῖν τὰ κυνῶν καὶ ὑῶν πράττειν τολμώντων. φασὶ 
γὰρ δεῖν πάντως πᾶσαν χρῆσιν τούτων ποιεῖσθαι, ἵνα μὴ ἐξελθοῦσαι 
καὶ ὑστερήσασαί τινος ἔργου τούτου ἕνεκα καταστραφῶσιν εἰς σώματα 
πάλιν αἱ ψυχαὶ εἰς τὸ πρᾶξαι αὖθις ἃ μὴ ἔπραξαν. καὶ τοῦτό ἐστι, 
φασίν, ὅπερ ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ εἶπεν διὰ τῆς παραβολῆς ὅτι 
»ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ἐν ᾧ εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ' αὐτοῦ καὶ 
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εἶναι τὸν ἀντίδικον ἐκεῖνον τῶν τὸν κόσμον πεποιηκότων ἀγγέλων 
ἕνα καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο κατεσκευάσθαι, εἰς τὸ ἀπάγειν τὰς ψυχὰς πρὸς 
τὸν κριτὴν τὰς ἐντεῦθεν ἐξερχομένας ἐκ τῶν σωμάτων ἐκεῖσε 
δὲ ἐλεγχομένας· μὴ ποιησάσας δὲ πᾶσαν ἐργασίαν παραδίδοσθαι 
ἀπὸ τοῦ ἄρχοντος τῷ ὑπηρέτῃ. ἄγγελον δὲ εἶναι τὸν ὑπηρέτην, 
ἐξυπηρετούμενον τῷ κριτῇ τῷ κοσμοποιῷ εἰς τὸ φέρειν τὰς ψυχὰς 
πάλιν καὶ εἰς σώματα καταγγίζειν διάφορα. εἶναι δὲ τὸν ἀντίδικον 
τοῦτον, ὃν ἔφημεν τὸν κύριον εἰρηκέναι ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, [ὃν] οὗτοι 
ἄγγελον ἕνα τῶν κοσμοποιῶν φασιν, ὄνομα ἔχοντα Διάβολον. φασὶ 
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γὰρ εἶναι τὴν φυλακὴν τὸ σῶμα, τὸν δὲ ἔσχατον κοδράντην θέλουσιν 
εἶναι τὴν μετενσωμάτωσιν·  καθ' ἑκάστην παρουσίαν σωμάτων ἐπι-
τελεῖν ἐσχάτην πρᾶξιν καὶ μηκέτι ὑπολείπεσθαι πρὸς τὸ ἀθέμιτόν τι 
πρᾶξαι. δεῖ γάρ, φασὶν ὡς προείπαμεν, πάντα διελθοῦσαν καὶ πρά-
ξασαν καθ' ἕκαστον καὶ ἐλευθερωθεῖσαν ἀνελθεῖν πρὸς τὸν ἄνω 
ἄγνωστον, ὑπερβᾶσαν τοὺς κοσμοποιοὺς καὶ τὸν κοσμοποιόν. φασὶ 
δὲ πάλιν ὅτι δεῖ κἄν τε ἐν μιᾷ παρουσίᾳ τῆς μετενσωματώσεως πρα-
ξάσας λοιπὸν ἄνω ἐλευθερωθείσας ἀπιέναι· εἰ δὲ μὴ ἐν μιᾷ παρουσίᾳ 
πράξωσι, καθ' ἑκάστην παρουσίαν μετενσωματώσεως κατὰ βραχὺ 
ποιησάσας ἑκάστου ἔργου ἀθεμίτου τὴν ἐργασίαν λοιπὸν ἐλευθερω-  
θῆναι. λέγουσι δὲ πάλιν ὅτι τοῖς ἀξίοις ταῦτα καταξιοῦμεν διη-
γεῖσθαι, ἵνα πράξωσι τὰ δοκοῦντα εἶναι κακά, οὐκ ὄντα δὲ φύσει 
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Ἠσαῦ τε καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ μὴ ἐγνωκότα τὸν θεὸν τῶν Ἰου-
δαίων· τοὺς δὲ περὶ Ἄβελ καὶ Ἐνὼχ καὶ Νῶε καὶ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ   
καὶ Ἰακὼβ καὶ Μωυσέα, Δαυίδ τε καὶ Σολομῶντα ἐκεῖ καταλελοιπέναι, 
διότι ἐπέγνωσαν, φησί, τὸν θεὸν τῶν Ἰουδαίων, ὄντα ποιητὴν καὶ 
κτιστήν, καὶ τὰ καθήκοντα αὐτοῦ πεποιήκασι καὶ οὐχὶ τῷ θεῷ τῷ 
ἀοράτῳ ἑαυτοὺς προσανέθεντο. δίδωσι καὶ ἐπιτροπὴν γυναιξὶ 
βάπτισμα διδόναι. παρ' αὐτοῖς γὰρ πάντα χλεύης ἔμπλεα καὶ οὐδὲν 
ἕτερον, ὁπότε καὶ τὰ μυστήρια ἐνώπιον κατηχουμένων ἐπιτελεῖν τολ-
μῶσιν. ἀνάστασιν δὲ ὡς εἶπον οὗτος λέγει οὐχὶ σωμάτων, ἀλλὰ 
ψυχῶν καὶ σωτηρίαν ταύταις ὁρίζεται, οὐχὶ τοῖς σώμασιν. καὶ με-
ταγγισμοὺς ὁμοίως τῶν ψυχῶν καὶ Νεμέσιος.  ἀπὸ σωμάτων 
εἰς σώματα φάσκει. 
 5. Πανταχόθεν δὲ πίπτει ἡ αὐτοῦ ματαία κενοφωνία, ὡς ἤδη 
μοι ἐν ἄλλαις αἱρέσεσι πεπραγμάτευται. πῶς γὰρ ἀναστήσεται ἡ μὴ 
πεπτωκυῖα ψυχή; ἀνάστασις δὲ πῶς αὐτῆς κληθήσεται, τῆς μὴ πε-
σούσης ψυχῆς; πᾶν γὰρ τὸ πῖπτον ἀναστάσεως δεῖται· πίπτει δὲ οὐχὶ 
ψυχή, ἀλλὰ σῶμα. ὅθεν καὶ δικαίως πτῶμα αὐτὸ ἡ συνήθεια εἴωθεν 
καλεῖν καὶ αὐτὸς ὁ κύριος εἰπὼν ὅτι «ὅπου τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθή-
σονται οἱ ἀετοί». καὶ γὰρ ἐν τοῖς μνήμασιν οὐ κατακλείομεν ψυχάς, 
ἀλλὰ σώματα κατατιθέαμεν ἐν γῇ καταχώσαντες, ὧν ἡ ἀνάστασις εἰς 
ἐλπίδα ἔχει τὸ κήρυγμα, καθάπερ ὁ τοῦ σίτου κόκκος· ὡς καὶ ὁ ἅγιος 
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διὰ ἀσέβειαν καὶ κακοτροπίαν κακῆς ὑπονοίας. διδάσκει γὰρ οὗτος 
ἐμψύχων μὴ μεταλαμβάνειν, φάσκων ἐνόχους εἶναι τῇ κρίσει τοὺς 
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τῶν κρεῶν μεταλήπτορας, ὡς ἂν ψυχὰς ἐσθίοντας. ἠλίθιον δέ 
ἐστι τὸ πᾶν. οὐ γὰρ τὰ κρέα ἡ ψυχὴ ἀλλ' ἐν τοῖς κρέασιν ἡ ψυχή, 
καὶ οὔτε ψυχὴν φαμὲν εἶναι τὴν ἐν τοῖς ζῴοις ὡς τὴν τῶν ἀνθρώ-
πων τιμίαν, ἀλλὰ ψυχὴν εἰς τὸ ζῇν μόνον τὸ ζῷον. νομίζει δὲ ὁ 
ἐλεεινὸς οὗτος ἅμα τοῖς οὕτω φρονοῦσιν ὅτι ἡ αὐτὴ ψυχὴ ἐν τοῖς 
ἀνθρώποις καὶ ζῴοις ὑπάρχει. τοῦτο γὰρ παρὰ πολλαῖς τῶν πε-
πλανημένων αἱρέσεων μάτην ὑπολαμβάνεται. καὶ γὰρ καὶ Οὐαλεντῖνος 
καὶ Κολόρβασος, Γνωστικοί τε πάντες καὶ Μανιχαῖοι καὶ μεταγγισμὸν 
εἶναι ψυχῶν φάσκουσι καὶ Νεμέσιος.  τῆς ψυχῆς τῶν ἐν ἀγνωσίᾳ 
ἀνθρώπων, ὡς αὐτοί φασιν κατά τινα μυθοποιίαν· ταύτην φασὶν 
ἐπιστρέφειν καὶ μετενσωματοῦσθαι εἰς ἕκαστον τῶν ζῴων, ἕως ἂν 
ἐπιγνῷ καὶ οὕτω καθαρθεῖσα καὶ ἀναλυθεῖσα μεταστῇ εἰς τὰ ἐπουράνια. 
 Καὶ πρῶτον μὲν ἐλήλεγκται αὐτοῦ ἡ μάταιος πᾶσα τοῦ μύθου 
κατασκευή. τούτων γὰρ τὴν ἀκρίβειαν οὐδεὶς ἄλλος δύναται εἰδέναι   
ὑπὲρ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἐλθόντα διὰ τὸ πρό-
βατον τὸ πεπλανημένον τουτέστιν διὰ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων· 
ὃς τῶν αὐτῶν ἐπιμελόμενος ἐθεράπευσε σωματικῶς καὶ ψυχικῶς, 
ὡς σώματός τε καὶ ψυχῆς δεσπόζων καὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς παρεκ-
τικὸς ὢν καὶ τῆς μελλούσης· τοὺς μὲν τελευτήσαντας, 
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τῶν κρεῶν μεταλήπτορας, ὡς ἂν ψυχὰς ἐσθίοντας. ἠλίθιον δέ 
ἐστι τὸ πᾶν. οὐ γὰρ τὰ κρέα ἡ ψυχὴ ἀλλ' ἐν τοῖς κρέασιν ἡ ψυχή, 
καὶ οὔτε ψυχὴν φαμὲν εἶναι τὴν ἐν τοῖς ζῴοις ὡς τὴν τῶν ἀνθρώ-
πων τιμίαν, ἀλλὰ ψυχὴν εἰς τὸ ζῇν μόνον τὸ ζῷον. νομίζει δὲ ὁ 
ἐλεεινὸς οὗτος ἅμα τοῖς οὕτω φρονοῦσιν ὅτι ἡ αὐτὴ ψυχὴ ἐν τοῖς 
ἀνθρώποις καὶ ζῴοις ὑπάρχει. τοῦτο γὰρ παρὰ πολλαῖς τῶν πε-
πλανημένων αἱρέσεων μάτην ὑπολαμβάνεται. καὶ γὰρ καὶ Οὐαλεντῖνος 
καὶ Κολόρβασος, Γνωστικοί τε πάντες καὶ Μανιχαῖοι καὶ μεταγγισμὸν 
εἶναι ψυχῶν φάσκουσι καὶ Νεμέσιος.  τῆς ψυχῆς τῶν ἐν ἀγνωσίᾳ 
ἀνθρώπων, ὡς αὐτοί φασιν κατά τινα μυθοποιίαν· ταύτην φασὶν 
ἐπιστρέφειν καὶ μετενσωματοῦσθαι εἰς ἕκαστον τῶν ζῴων, ἕως ἂν 
ἐπιγνῷ καὶ οὕτω καθαρθεῖσα καὶ ἀναλυθεῖσα μεταστῇ εἰς τὰ ἐπουράνια. 
 Καὶ πρῶτον μὲν ἐλήλεγκται αὐτοῦ ἡ μάταιος πᾶσα τοῦ μύθου 
κατασκευή. τούτων γὰρ τὴν ἀκρίβειαν οὐδεὶς ἄλλος δύναται εἰδέναι   
ὑπὲρ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἐλθόντα διὰ τὸ πρό-
βατον τὸ πεπλανημένον τουτέστιν διὰ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων· 
ὃς τῶν αὐτῶν ἐπιμελόμενος ἐθεράπευσε σωματικῶς καὶ ψυχικῶς, 
ὡς σώματός τε καὶ ψυχῆς δεσπόζων καὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς παρεκ-
τικὸς ὢν καὶ τῆς μελλούσης· τοὺς μὲν τελευτήσαντας, φημὶ δὲ Λά-
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ζαρον καὶ τὸν υἱὸν τῆς χήρας καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ ἀρχισυναγώγου 
ἀπὸ νεκρῶν ἐγείρας, οὐκ εἰς πονηρὸν αὐτοὺς φέρων, 

Επιφάνιος. Panarion (= Adversus haereses) Volume 3, page 30, line 1

οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς τὴν τῆς ζωῆς ἰκμάδα κίνησιν εἶναι 
ψυχῆς 
φάσκων, ἣν καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχουσαν λέγει. 
 9. Ἄλλα δὲ ὅσα μυθοποιῶν καὶ διδάσκων φάσκει· τὸν ἐσθίοντα 
σάρκας ψυχήν φησιν ἐσθίειν τὸν τοιοῦτον, καὶ εἶναι αὐτὸν ἔνοχον τοῦ 
καὶ αὐτὸν τοιοῦτόν τι γενέσθαι, ὡς εἰ ἔφαγε χοῖρον, χοῖρον αὖθις 
γενέσθαι 
ἢ ταῦρον ἢ ὄρνεον ἤ τι τῶν ἐδωδίμων κτισμάτων. διὸ ἐμψύχων οὐ μετέ-
χουσιν οἱ τοιοῦτοι. καὶ ἐάν, φησί, τις φυτεύσῃ ἢ συκῆν ἢ ἐλαίαν ἢ ἄμ-
πελον ἢ συκομορέαν ἢ περσέαν, καὶ αὐτοῦ τελευτήσαντος αὖθις δες-
μεῖσθαι [αὐτοῦ] τὴν ψυχὴν ἐν τοῖς κλάδοις ὧν ἐφύτευσε δένδρων, καὶ μὴ 
δύνασθαι ὑπερβαίνειν. καὶ εἴ τις, φησί, γήμῃ γυναῖκα, αὖθις αὐτὸν μετὰ   
τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν μετενσωματοῦσθαι καὶ γίνεσθαι αὐτὸν 
γυναῖκα, 
ὅπως καὶ αὐτὸς γαμηθείη. καὶ εἴ τις, φησίν, ἐφόνευσεν ἄνθρωπον, μετὰ 
τὴν σώματος ἀπαλλαγὴν αὖθις καταστρέφεσθαι τὴν αὐτοῦ ψυχὴν εἰς 
κελεφοῦ σῶμα ἢ εἰς μῦν ἢ εἰς ὄφιν ἤ τι τοιοῦτον αὖθις ἔσεσθαι, ὁποίους 
καὶ ἐφόνευσεν. ἔφασκε δὲ πάλιν ὅτι ἡ σοφία ἡ ἄνωθεν τοῦ ἀγαθοῦ 
θεοῦ βουλευομένη τὴν ψυχὴν τὴν ἐν ἅπασι διαχυθεῖσαν  – εἶναι γάρ 
φησιν 
αὐτὸς καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ Μανιχαῖοι τὴν ψυχὴν μέρος θεοῦ καὶ ἀπ' αὐτοῦ 
ἀποσπασθεῖσαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀρχόντων τῆς ἀντικειμένης ἀρχῆς 
τε καὶ ῥίζης κατασχεθῆναι καταβεβλῆσθαί τε ἐν τοῖς σώμασι κατὰ 
τοῦτον τὸν τρόπον, φησί, διὰ τὸ αὐτὴν βρῶμα ὑπάρχειν τῶν αὐτὴν 

Επιφάνιος. Panarion (= Adversus haereses) Volume 3, page 65, line 2

φονεύσει ὀρνίθιον, καὶ αὐτὸς ὀρνίθιον ἔσται· εἴ τις φονεύσει μῦν, καὶ 
αὐτὸς μῦς ἔσται. εἴ τις πάλιν ἐστὶ πλούσιος ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, [καὶ] 
ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ, ἀνάγκη αὐτὸν εἰς πτωχοῦ σῶμα 
μεταγγισθῆναι, ὥστε περιπατοῦντα αὐτὸν ἐπαιτῆσαι, καὶ μετὰ ταῦτα 
ἀπελθεῖν αὐτὸν εἰς κόλασιν αἰώνιον. τοῦ δὲ σώματος τούτου 
ὄντος τῶν ἀρχόντων καὶ τῆς ὕλης ἀνάγκη τὸν φυτεύοντα περσέαν 
διελθεῖν πολλὰ σώματα, ἕως ἂν καταβληθῇ ἡ περσέα ἐκείνη. εἰ δέ τις 
οἰκοδομεῖ ἑαυτῷ οἰκίαν, διασπαραχθήσεται εἰς τὰ ὅλα σώματα. εἴ 
τις λούεται, εἰς τὸ ὕδωρ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν πήσσει. καὶ εἴ τις οὐ   
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δίδωσι τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ εὐσέβειαν, κολασθήσεται εἰς τὰς γεέννας 
καὶ μετενσωματοῦται εἰς κατηχουμένων σώματα, ἕως οὗ δῷ εὐσεβείας 
πολλάς. καὶ διὰ τοῦτο εἴ τι κάλλιστον ἐν βρώμασι τοῖς ἐκλεκτοῖς προς-
φέρουσι. καὶ ὅταν μέλλωσιν ἐσθίειν ἄρτον, προσεύχονται πρῶτον, 
οὕτω λέγοντες πρὸς τὸν ἄρτον· «οὔτε σε ἐγὼ ἐθέρισα οὔτε ἤλεσα οὔτε 
ἔθλιψά σε οὔτε εἰς κλίβανον ἔβαλον, ἀλλὰ ἄλλος ἐποίησε ταῦτα, καὶ 
ἤνεγκέ μοι· ἐγὼ ἀναιτίως ἔφαγον.» καὶ ὅταν καθ' ἑαυτὸν εἴπῃ ταῦτα, 
λέγει τῷ κατηχουμένῳ «ηὐξάμην ὑπὲρ σοῦ», καὶ οὕτως ἀφίσταται 
ἐκεῖνος. ὡς γὰρ εἶπον ὑμῖν πρὸ ὀλίγου, εἴ τις θερίζει, θερισθήσεται, 
οὕτως ἐὰν εἰς μηχανὴν σῖτον βάλλῃ, βληθήσεται καὶ αὐτός, ἢ φυράσας 
φυραθήσεται ἢ ὀπτήσας ἄρτον ὀπτηθήσεται. καὶ διὰ τοῦτο ἀπείρη-
ται αὐτοῖς ἔργον ποιῆσαι. καὶ πάλιν φασίν, ὅτι εἰσὶν ἕτεροι 

Γρηγόριος Ναζιανζηνός θεολόγος. Adversus Eunomianos (orat. 27) 
(2022: 007)“Gregor von Nazianz. Die fünf theologischen Reden”, Ed. 
Barbel, J.Düsseldorf: Patmos–Verlag, 1963.Section 10, line 3

διαλεκτικῶν ἀνάδοσιν, ὥσπερ οἱ μῦθοι πάλαι τοὺς γίγαντας; τί τῶν 
ἀνδρῶν ὅσον κοῦφον καὶ ἄνανδρον, ὥσπερ τινὰ συρφετόν, εἰς μίαν 
χαράδραν συναγαγών, καὶ κολακείᾳ πλέον θηλύνας, καινὸν ἀσε-
βείας ἐργαστήριον ἐδημιούργησας, οὐκ ἀσόφως τὴν ἄνοιαν αὐτῶν 
ἐκκαρπούμενος; Ἀντιλέγεις καὶ τούτοις; καὶ οὐδαμοῦ σοι τἄλλα; 
καὶ τὴν γλῶσσαν δεῖ δυναστεύειν πάντως, καὶ οὐ κατέχεις τὴν 
ὠδῖνα τοῦ λόγου; ἔχεις καὶ ἄλλας ὑποθέσεις πολλάς τε καὶ φιλο-
τίμους. ἐκεῖ τρέψον μετὰ τοῦ χρησίμου τὴν νόσον. 
 Βάλλε μοι Πυθαγόρου τὴν σιωπήν, καὶ τοὺς κυάμους τοὺς 
Ὀρφικούς, καὶ τὴν περὶ τὸ Αὐτὸς ἔφα καινοτέραν ἀλαζονείαν. 
βάλλε μοι Πλάτωνος τὰς ἰδέας, καὶ τὰς Νεμέσιος.  καὶ 
περιόδους τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, καὶ τὰς ἀναμνήσεις, καὶ τοὺς οὐ 
καλοὺς διὰ τῶν καλῶν σωμάτων ἐπὶ ψυχὴν ἔρωτας· Ἐπικούρου   
τὴν ἀθείαν, καὶ τὰς ἀτόμους, καὶ τὴν ἀφιλόσοφον ἡδονήν· Ἀριστο-
τέλους τὴν μικρολόγον πρόνοιαν, καὶ τὸ ἔντεχνον, καὶ τοὺς θνητοὺς 
περὶ ψυχῆς λόγους, καὶ τὸ ἀνθρωπικὸν τῶν δογμάτων· τῆς Στοᾶς   
τὴν ὀφρύν, τῶν Κυνῶν τὸ λίχνον τε καὶ ἀγοραῖον. βάλλε μοι τὸ 
κενόν, τὸ πλῆρες τῶν ληρημάτων, ὅσα περὶ θεῶν ἢ θυσιῶν, περὶ 
εἰδώλων, περὶ δαιμόνων ἀγαθῶν τε καὶ κακοποιῶν, ὅσα περὶ μαν-
τείας, θεαγωγίας, ψυχαγωγίας, ἄστρων δυνάμεως, τερατεύονται.   
εἰ δὲ σὺ ταῦτα μὲν ἀπαξιοῖς λόγου, ὡς μικρά τε καὶ πολλάκις 
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Athanasius Theol., Testimonia e scriptura (de communi essentia 
patris et filii et spiritus sancti) [Sp.] (2035: 064); MPG 28.
Volume 28, page 45, line 12

Πατρὸς ἰδιάζουσαν. Τῶν γοῦν τριῶν καθισάντων 
ἐπὶ τοῦ Ἀβραὰμ, δῆλον ὅτι ἐξ εὐωνύμων ἐκάθισε τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὕτη γὰρ αὐτῷ ἀφωρισμένη δίαιτα. 
Ὥσπερ οὖν πρὸς τὸν ἑαυτοῦ Υἱὸν εἶπε· «Κάθου ἐκ 
δεξιῶν μου·» ἐκ δὲ τοῦ καθίσαι ἐκ δεξιῶν τὸν Υἱὸν 
ἔστιν ἐπινοῆσαι, ὅτι κατ' ἐπιτροπὴν εἶπε καὶ τῷ ἑαυ-
τοῦ Πνεύματι, Κάθου ἐξ εὐωνύμων μου. Τοῦ δὲ κα-
θημένου ἡ προσηγορία ἀξιώματός ἐστι σημασία· ὁ 
γὰρ καθήμενος ἐμπερίγραφός ἐστιν, ἐν ᾧ κάθηται 
τόπῳ. Ὁ δὲ Θεὸς ἡμῶν ἀπερίγραφός ἐστι φύσει· 
περιγράφεσθαι δὲ δοκεῖ μετενσωματούμενος· οὐ γὰρ 
ἀνθρωπίζει ἡ Γραφὴ τὸν Θεόν· ἀλλ' ἐκ τοῦ καθ' 
ἡμᾶς διαλέγεται, ἵνα τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς ἐμφάνῃ 
πράγματα ἐν τοίᾳ φύσει. Ὅτι δὲ ἐν τῷ ἑκατοστῷ ἐν-
νάτῳ ψαλμῷ φησιν· «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου·» καὶ καθισάντων αὐτῶν, λέγει 
ἡ Γραφὴ πρὸς αὐτὸν τὸν Χριστόν· «Ὤμοσε Κύ-
ριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ·» καὶ, «Κύριος 
ἐκ δεξιῶν σου·» δῆλον οὖν ὅτι τὸ Πνεῦμα ἐκ δε-
ξιῶν ἐστι 

Ωριγένης. , Contra Celsum (2042: 001)“Origène. Contre Celse, 4 
vols.”, Ed. Borret, M.Paris: Cerf, 1:1967; 2:1968; 3–4:1969; Sources 
chrétiennes 132, 136, 147, 150.Book 1, section 13, line 18

θεῷ ἐστιν», ἀλλ' «Ἡ σοφία τοῦ κόσμου τούτου.» Καὶ 
πάλιν οὐκ «Εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν» ἁπαξαπλῶς 
»μωρὸς γενέσθω», ἀλλ' «ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ μωρὸς 
γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.» «Σοφίαν» οὖν «τούτου 
τοῦ αἰῶνος» λέγομεν τὴν κατὰ τὰς γραφὰς καταργουμένην 
πᾶσαν ψευδοδοξοῦσαν φιλοσοφίαν· καὶ μωρίαν λέγομεν 
ἀγαθὸν οὐκ ἀπολελυμένως, ἀλλ' ὅτε τις τῷ αἰῶνι τούτῳ 
γίνεται «μωρός»· ὡς εἰ λέγοιμεν καὶ τὸν Πλατωνικόν, 
πιστεύοντα τῇ ἀθανασίᾳ τῆς ψυχῆς καὶ τοῖς περὶ αὐτῆς 
λεγομένοις περὶ μετενσωματώσεως, μωρίαν ἀνειληφέναι ὡς 
πρὸς τοὺς Στωϊκοὺς διασύροντας τὴν τούτων συγκατάθεσιν, 
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καὶ ὡς πρὸς Περιπατητικοὺς θρυλοῦντας τὰ Πλάτωνος 
»τερετίσματα», καὶ ὡς πρὸς Ἐπικουρείους δεισιδαιμονίαν 
ἐγκαλοῦντας τοῖς εἰσάγουσι πρόνοιαν καὶ θεὸν ἐφιστᾶσι τοῖς 
ὅλοις. Ἔτι δὲ ὅτι καὶ κατὰ τὸ τῷ λόγῳ ἀρέσκον πολλῷ 
διαφέρει μετὰ λόγου καὶ σοφίας συγκατατίθεσθαι τοῖς 
δόγμασιν ἤπερ μετὰ ψιλῆς τῆς πίστεως, καὶ ὅτι κατὰ 
περίστασιν καὶ τοῦτ' ἐβουλήθη ὁ λόγος, ἵνα μὴ πάντῃ 
ἀνωφελεῖς ἐάσῃ τοὺς ἀνθρώπους, δηλοῖ ὁ τοῦ Ἰησοῦ γνήσιος 
μαθητὴς Παῦλος εἰπών· «Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ 

Ωριγένης. , Contra Celsum Book 1, section 20, line 16

τῶν ἐκπυρώσεων καὶ ἐξυδατώσεων μύθου διδάσκαλοι οἱ 
κατ' αὐτὸν σοφώτατοι Αἰγύπτιοι, ὧν τῆς σοφίας ἴχνη ἄλογα 
ζῷα προσκυνούμενα καὶ λόγοι παριστάντες εὔλογον εἶναι 
καὶ ἀνακεχωρηκυῖάν τινα καὶ μυστικὴν τὴν τοιαύτην τοῦ 
θείου θεραπείαν. Κἂν μὲν Αἰγύπτιοι περὶ τῶν ζῴων σεμνύ-
νοντες ἑαυτῶν τὸν λόγον θεολογίας φέρωσι, σοφοί εἰσιν· 
ἐὰν δὲ ὁ τῷ Ἰουδαίων συγκαταθέμενος νόμῳ καὶ νομοθέτῃ 
πάντα ἀναφέρῃ ἐπὶ τὸν τῶν ὅλων δημιουργὸν μόνον θεόν, 
ἥττων εἶναι παρὰ Κέλσῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις αὐτῷ λογίζεται 
τοῦ μὴ εἰς λογικὰ μόνον καὶ θνητὰ ζῷα ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλογα 
κατάγοντος τὴν θεότητα ὑπὲρ τὴν μυθικὴν μετενσωμάτωσιν, 
τὴν περὶ τῆς πιπτούσης ἀπὸ τῶν ἁψίδων τοῦ οὐρανοῦ ψυχῆς 
καὶ ἕως τῶν ἀλόγων ζῴων, οὐ μόνον ἡμέρων ἀλλὰ καὶ 
ἀγριωτάτων, καταβαινούσης. Καὶ ἐὰν μὲν Αἰγύπτιοι μυθο-
λογῶσι, πιστεύονται πεφιλοσοφηκέναι δι' αἰνιγμάτων καὶ 
ἀπορρήτων, ἐὰν δὲ Μωϋσῆς ὅλῳ ἔθνει συγγράφων ἱστορίας   
καὶ νόμους αὐτοῖς καταλείπῃ, μῦθοι κενοὶ νομίζονται⌋ μηδ' 
ἀλληγορίαν ἐπιδεχόμενοι οἱ λόγοι αὐτοῦ· Τοῦτο 
γὰρ Κέλσῳ καὶ τοῖς Ἐπικουρείοις δοκεῖ.⌉ 
 Τούτου οὖν, φησί, τοῦ λόγου τοῦ παρὰ τοῖς σοφοῖς 
ἔθνεσι καὶ ἐλλογίμοις ἀνδράσιν ἐπακηκοὼς ὄνομα δαιμόνιον 

Ωριγένης. , Contra Celsum Book 3, section 75, line 38

πειθομένους ἡμῖν; Ἀλλὰ καὶ ἄλλους δεδόσθω ἡμᾶς ἀποτρέ-
πειν ἀπὸ ἰατρῶν στωϊκῶν θεὸν φθαρτὸν εἰσαγόντων καὶ τὴν 
οὐσίαν αὐτοῦ λεγόντων σῶμα τρεπτὸν δι' ὅλων καὶ ἀλλοιωτὸν 
καὶ μεταβλητόν, καί ποτε πάντα φθειρόντων καὶ μόνον τὸν 
θεὸν καταλειπόντων· πῶς οὐχὶ καὶ οὕτως κακῶν μὲν 
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ἀπαλλάξομεν τοὺς πειθομένους, προσάξομεν δ' εὐσεβεῖ 
λόγῳ τῷ περὶ τοῦ ἀνακεῖσθαι τῷ δημιουργῷ καὶ θαυμάζειν 
τὸν πατέρα τῆς Χριστιανῶν διδασκαλίας, φιλανθρωπότατα 
ἐπιστρεπτικὸν καὶ ψυχῶν μαθήματα οἰκονομήσαντα ἐπισπα-
ρῆναι ὅλῳ τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει; Ἀλλὰ κἂν τοὺς πεπον-
θότας τὴν περὶ μετενσωματώσεως ἄνοιαν ἀπὸ ἰατρῶν, τῶν 
καταβιβαζόντων τὴν λογικὴν φύσιν ὁτὲ μὲν ἐπὶ τὴν ἄλογον 
πᾶσαν ὁτὲ δὲ καὶ ἐπὶ τὴν ἀφάνταστον, θεραπεύωμεν· πῶς 
οὐ βελτίονας ταῖς ψυχαῖς κατασκευάσομεν τοὺς πειθομένους 
λόγῳ, οὐ διδάσκοντι μὲν ἐν κολάσεως μοίρᾳ τῷ φαύλῳ 
ἀποδίδοσθαι ἀναισθησίαν ἢ ἀλογίαν, παριστάντι δὲ εἶναί 
τινα φάρμακα ἐπιστρεπτικὰ τοὺς ἀπὸ θεοῦ τοῖς φαύλοις 
προσαγομένους πόνους καὶ τὰς κολάσεις; Τοῦτο γὰρ οἱ 
φρονίμως χριστιανίζοντες φρονοῦντες οἰκονομοῦσι τοὺς 
ἁπλουστέρους, ὡς καὶ οἱ πατέρες τοὺς κομιδῇ νηπίους.   
 Οὐ γὰρ καταφεύγομεν οὖν ἐπὶ νηπίους καὶ ἠλιθίους 

Ωριγένης. , Contra Celsum Book 4, section 17, line 16

οὐρανόν; Ἢ Ἕλλησι μὲν ἔξεστι τὰ τοιαῦτα εἰς τὸν περὶ 
ψυχῆς ἀνάγειν λόγον καὶ τροπολογεῖν, ἡμῖν δ' ἀποκέκλεισται 
θύρα ἀκολούθου διηγήσεως, καὶ πανταχοῦ συνᾳδούσης καὶ 
συμφωνούσης ἐν ταῖς ἀπὸ τοῦ θείου πνεύματος γραφαῖς, 
γενομένου ἐν καθαραῖς ψυχαῖς; Οὐδαμῶς οὖν ὁ Κέλσος 
εἶδε τὸ βούλημα τῶν ἡμετέρων γραμμάτων· διόπερ τὴν 
ἑαυτοῦ ἐκδοχὴν καὶ οὐχὶ τὴν τῶν γραφῶν διαβάλλει. Εἰ δὲ 
ἦν ἐννοήσας, τί ἀκολουθεῖ ψυχῇ ἐν αἰωνίῳ ἐσομένῃ ζωῇ καὶ 
τί χρὴ φρονεῖν περὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς καὶ περὶ τῶν ἀρχῶν 
αὐτῆς, οὐκ ἂν οὕτως διέσυρε τὸν ἀθάνατον εἰς θνητὸν 
ἐρχόμενον σῶμα, οὐ κατὰ τὴν Πλάτωνος μετενσωμάτωσιν 
ἀλλὰ κατ' ἄλλην τινὰ ὑψηλοτέραν θεωρίαν. Εἶδε δ' ἂν καὶ 
μίαν ἐξαίρετον ἀπὸ πολλῆς φιλανθρωπίας κατάβασιν ὑπὲρ   
τοῦ ἐπιστρέψαι τά, ὡς ἡ θεία ὠνόμασε μυστικῶς γραφή, 
»ἀπολωλότα πρόβατα οἴκου Ἰσραήλ», καὶ καταβάντα 
ἀπὸ τῶν ὀρῶν πρὸς ἃ ὁ ποιμὴν ἔν τισι παραβολαῖς καταβε-
βηκέναι λέγεται, καταλιπὼν ἐν τοῖς ὄρεσι τὰ μὴ ἐσφαλμένα. 
 Προσδιατρίβων δ' ὁ Κέλσος οἷς οὐ νενόηκεν αἴτιος 
ἡμῖν γίνεται ταυτολογίας, οὐ βουλομένοις κἂν τῷ δοκεῖν 
ἀβασάνιστον τῶν ὑπ' αὐτοῦ λελεγμένων τι καταλελοιπέναι. 
Φησὶν οὖν ἑξῆς ὅτι ἤτοι ὡς ἀληθῶς μεταβάλλει ὁ θεός, 
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Ωριγένης. , Contra Celsum Book 5, section 29, line 46

συνέχεε κύριος ὁ θεὸς τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, κἀκεῖθεν 
διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς 
γῆς.» Καὶ ἐν τῇ ἐπιγεγραμμένῃ δὲ Σολομῶντος Σοφίᾳ 
περὶ τῆς σοφίας καὶ τῶν κατὰ τὴν σύγχυσιν τῶν διαλέκτων, 
ἐν ᾗ γεγένηται ὁ μερισμὸς τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, τοιαῦτα περὶ 
τῆς σοφίας εἴρηται· «Αὕτη καὶ ἐν ὁμονοίᾳ πονηρίας ἐθνῶν   
συγχυθέντων ἔγνω τὸν δίκαιον, καὶ ἐφύλαξεν αὐτὸν ἄμεμπτον 
τῷ θεῷ καὶ ἐπὶ τέκνου σπλάγχνοις ἰσχυρὸν ἐφύλαξε.» 
 Πολὺς δ' ὁ λόγος καὶ μυστικὸς ὁ περὶ τούτων, ᾧ ἁρμόζει 
τό· «Μυστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν»· ἵνα μὴ εἰς 
τὰς τυχούσας ἀκοὰς ὁ περὶ ψυχῶν οὐκ ἐκ μετενσωματώσεως 
εἰς σῶμα ἐνδουμένων λόγος ῥιπτῆται, μηδὲ τὰ ἅγια διδῶται 
»τοῖς κυσί», μηδ' οἱ μαργαρῖται παραβάλλωνται χοίροις. 
Ἀσεβὲς γὰρ τὸ τοιοῦτο, προδοσίαν περιέχον τῶν ἀπορρήτων 
τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας λογίων, περὶ ἧς καλῶς γέγραπται· 
»Εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία οὐδὲ 
κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας.» Ἀρκεῖ δὲ τὰ 
κεκρυμμένως ὡς ἐν ἱστορίας τρόπῳ εἰρημένα κατὰ τὸν τῆς 
ἱστορίας παραστῆσαι τρόπον, ἵν' οἱ δυνάμενοι ἑαυτοῖς 
ἐπεξεργάσωνται τὰ κατὰ τὸν τόπον. 

Ωριγένης. , Contra Celsum Book 5, section 49, line 19

Οὔτ' οὖν πρὸς Ἰουδαίους οὔτε πρὸς ἡμᾶς ἐστι τὸ οὐ μόνον 
συῶν ἀλλὰ προσέτι αἰγῶν καὶ οἰῶν καὶ βοῶν καὶ ἰχθύων 
ἀπέχεσθαι τοὺς Αἰγυπτίων ἱερεῖς. Ἀλλ' ἐπεὶ «οὐ τὰ 
εἰσερχόμενα εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον», καὶ 
»βρῶμα ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ», οὐ μέγα φρονοῦμεν 
μὴ ἐσθίοντες οὐδ' ἀπὸ γαστριμαργίας ἥκομεν ἐπὶ τὸ ἐσθίειν. 
Διόπερ τὸ ὅσον ἐφ' ἡμῖν οἱ ἀπὸ Πυθαγόρου ἐμψύχων 
ἀπεχόμενοι χαιρόντων. Ὅρα δὲ καὶ τὴν διαφορὰν τοῦ 
αἰτίου τῆς τῶν ἐμψύχων ἀποχῆς τῶν ἀπὸ τοῦ Πυθαγόρου 
καὶ τῶν ἐν ἡμῖν ἀσκητῶν. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ διὰ τὸν περὶ 
ψυχῆς μετενσωματουμένης μῦθον ἐμψύχων ἀπέχονται· καὶ 
τίς               φίλον υἱὸν ἀείρας     σφάξει ἐπευχόμενος μέγα νήπιος; 
Ἡμεῖς δὲ κἂν τὸ τοιοῦτο πράττωμεν, ποιοῦμεν αὐτό, ἐπεὶ 
ὑπωπιάζομεν «τὸ σῶμα» καὶ δουλαγωγοῦμεν καὶ βουλόμεθα   
νεκροῦν «τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, 
ἀσέλγειαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν»· καὶ πάντα γε 
πράττομεν, ἵνα «τὰς πράξεις τοῦ σώματος» θανατώσωμεν. 
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 Ἔτι δὲ περὶ Ἰουδαίων ἀποφαινόμενος ὁ Κέλσος 
φησίν· Οὐδ' εὐδοκιμεῖν παρὰ τῷ θεῷ καὶ στέργεσθαι 

Ωριγένης. , Contra Celsum Book 6, section 36, line 9

ζήσωσι, καὶ οὐκ ἀπεικός ἐστιν ἀφ' ἑαυτοῦ ταῦτα κεκομικέναι 
τὸν Κέλσον. 
 Παυόμενον δὲ ἐν κόσμῳ θάνατον, ὅταν ἀποθάνῃ ἡ 
τοῦ κόσμου ἁμαρτία, λέγοιμεν ἂν ἡμεῖς τὸ παρὰ τῷ ἀποστόλῳ 
μυστικὸν διηγούμενοι οὕτως ἔχον· ὅταν δὲ «πάντας τοὺς 
ἐχθροὺς» ὑποτάξῃ «ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ», τότε «ἔσχατος   
ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος»· λέλεκται δὲ καί· 
»Ὅταν τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν», «τότε 
γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς 
νῖκος». Κάθοδον δὲ αὖθις στενὴν τάχα οἱ τὴν μετενσω  -  
μάτωσιν εἰσάγοντες φήσουσιν. Αὐτομάτως δὲ ἀνοιγομένας 
πύλας λελέχθαι οὐκ ἀπίθανόν ἐστιν ὑπό τινων αἰνισσομένων καὶ 
διηγουμένων τὸ «Ἀνοίξατέ μοι πύλας δικαιοσύνης, ἵν' εἰσελ-
θὼν ἐν αὐταῖς ἐξομολογήσωμαι τῷ κυρίῳ· αὕτη ἡ πύλη 
τοῦ κυρίου, δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ». Καὶ πάλιν ἐν 
ἐνάτῳ ψαλμῷ λέγεται· «Ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ 
θανάτου, ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς 
πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιών.» Πύλας δὲ «θανάτου» τὰς 
ἐπὶ τὴν ἀπώλειαν φερούσας ἁμαρτίας φησὶν εἶναι ὁ λόγος, 
ὥσπερ καὶ «πύλας Σιὼν» ἐκ τοῦ ἐναντίου τὰς καλὰς 
πράξεις· οὕτω δὲ καὶ «πύλας δικαιοσύνης», 

Ωριγένης. , Contra Celsum Book 7, section 32, line 13

τῶν δογμάτων καὶ ἐπὶ πλεῖον διαβεβηκότος, ἵνα τὸ ἄξιον 
τοῦ θεοῦ παραστήσῃ καὶ τὸ μεγαλοφυὲς τοῦ δόγματος, 
διδάσκοντος λόγον ἔχειν σπέρματος τὸ καλούμενον κατὰ τὰς   
γραφὰς σκῆνος τῆς ψυχῆς, ἐν ᾧ «οἱ» δίκαιοι «ὄντες» 
στενάζουσι «βαρούμενοι», μὴ θέλοντες αὐτὸ «ἐκδύσασθαι 
ἀλλ' ἐπενδύσασθαι» – μὴ νοήσας ὁ Κέλσος τῷ ἀπὸ 
ἰδιωτῶν καὶ μηδενὶ λόγῳ παραστῆσαι δυναμένων ἀκηκοέναι 
περὶ αὐτοῦ χλευάζει τὸ λεγόμενον, χρήσιμον πρὸς τοῖς 
ἀνωτέρω εἰρημένοις ἡμῖν περὶ τούτου τοῦτο μόνον ὑποση-
μειώσασθαι πρὸς τὸν λόγον, ὅτι οὐχ, ὡς οἴεται Κέλσος, 
τῆς μετενσωματώσεως παρακούσαντες τὰ περὶ ἀναστάσεώς 
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φαμεν ἀλλ' εἰδότες ὅτι ἡ τῇ ἑαυτῆς φύσει ἀσώματος καὶ 
ἀόρατος ψυχὴ ἐν παντὶ σωματικῷ τόπῳ τυγχάνουσα δέεται 
σώματος οἰκείου τῇ φύσει τῷ τόπῳ ἐκείνῳ· ὅπερ ὅπου μὲν 
φορεῖ ἀπεκδυσαμένη τὸ πρότερον ἀναγκαῖον μὲν περισσὸν 
δὲ ὡς πρὸς τὰ δεύτερα, ὅπου δὲ ἐπενδυσαμένη ᾧ πρότερον 
εἶχε, δεομένη κρείττονος ἐνδύματος εἰς τοὺς καθαρωτέρους 
καὶ αἰθερίους καὶ οὐρανίους τόπους. Καὶ ἀπεξεδύσατο μὲν 
ἐπὶ τὴν τῇδε γένεσιν ἐρχομένη τὸ χρήσιμον πρὸς τὴν ἐν τῇ 
ὑστέρᾳ τῆς κυούσης διάπλασιν, ἕως ἦν ἐν αὐτῇ, χορίον· 
ἐνεδύσατο δὲ ὑπ' ἐκεῖνο ὃ ἦν ἀναγκαῖον τῷ ἐπὶ γῆς μέλλοντι 

Ωριγένης. , Contra Celsum Book 8, section 30, line 24

Οὐχ ἁπλῶς οὖν κατά τι πάτριον τῶν νομιζομένων ἱερείων 
εἶναι καὶ θυομένων παρὰ τοῖς λεγομένοις θεοῖς ἢ ἥρωσιν ἢ 
δαίμοσιν ἀπεχόμεθα ἀλλὰ διὰ λόγους πλείονας, ὧν ἀπὸ 
μέρους ἐξεθέμην τινάς. Ἀλλὰ καὶ οὐχ, ὥσπερ ἀφεκτέον 
πάσης κακίας καὶ τῶν ἀπὸ κακίας, καὶ ζῴων ἁπάντων 
βρώσεως. Ἀφεκτέον δὲ οὐ μόνον ζῴων βρώσεως ἀλλὰ καὶ 
παντὸς οὑτινοσοῦν, εἰ ἀπὸ κακίας καὶ τῶν ἀπὸ κακίας χρη-
σαίμεθα τοῖς βρώμασιν· ἀφεκτέον γὰρ τοῦ ἐσθίειν κατὰ 
γαστριμαργίαν ἢ κατὰ τὸ ἄγεσθαι ὑφ' ἡδονῆς χωρὶς τῆς εἰς 
ὑγείαν τοῦ σώματος καὶ θεραπείαν αὐτοῦ προθέσεως. 
 Οὐδαμῶς μέντοι γε λέγοντες μετενσωμάτωσιν εἶναι ψυχῆς 
καὶ κατάπτωσιν αὐτῆς μέχρι τῶν ἀλόγων ζῴων δηλονότι 
οὐδ' ὁμοίως Πυθαγόρᾳ, κἂν ἀπεχώμεθά ποτε ζῴων, οὐ 
χρησόμεθα αὐτῶν ταῖς σαρξί. Ψυχὴν γὰρ λογικὴν τιμᾶν   
μόνην ἡμεῖς ἴσμεν καὶ τὰ ταύτης ὄργανα μετὰ τιμῆς παρα-
διδόναι κατὰ τὰ νενομισμένα ταφῇ· ἄξιον γὰρ τὸ τῆς 
λογικῆς ψυχῆς οἰκητήριον μὴ παραρριπτεῖν ἀτίμως καὶ ὡς 
ἔτυχεν ὁμοίως τῷ τῶν ἀλόγων, καὶ μάλιστα ὅτε οἱ Χρις-
τιανοὶ τὴν τιμὴν τοῦ σώματος, ἔνθα λογικὴ ψυχὴ ᾤκησε, 
πεπιστεύκασι καὶ ἐπ' αὐτὸν φθάσαι τὸν δεξάμενον καλῶς 
ἀγωνισαμένην διὰ τοιούτου ὀργάνου ψυχήν. 

Ωριγένης. , Commentarii in evangelium Joannis (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 
13) (2042: 005)“Origène. Commentaire sur saint Jean, 3 vols.”, Ed. 
Blanc, C.Paris: Cerf, 1:1966; 2:1970; 3:1975; Sources chrétiennes 120, 
157, 222.Book 6, chapter 10, section 64, line 3

ἑστῶτος ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος λόγος 
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πρὸς τὸν Ζαχαρίαν παραπλήσιόν τι ἐμφαίνει τοῖς ὑπὸ τοῦ 
Μαλαχίου εἰρημένοις διὰ τούτων· «Καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ 
γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην·» 
καὶ μετ' ὀλίγα· «Αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν   
πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων 
ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ 
λαὸν κατεσκευασμένον.» 
 Πρὸς δὴ τὸ πρῶτον ὁ μέν τις ἐρεῖ ὅτι ἑαυτὸν ἠγνόει 
Ἰωάννης Ἠλίαν ὄντα· καὶ τάχα τούτῳ χρήσονται οἱ ἐκ τού-
των τῷ περὶ μετενσωματώσεως παριστάμενοι λόγῳ, ὡς τῆς 
ψυχῆς μεταμφιεννυμένης σώματα καὶ οὐ πάντως μεμνημένης 
τῶν προτέρων βίων. Οἱ δ' αὐτοὶ οὗτοι ἐροῦσι καί τινας τῶν 
Ἰουδαίων τῷ δόγματι συγκατατιθεμένους περὶ τοῦ σωτῆρος 
εἰρηκέναι ὡς ἄρα εἷς τις εἴη τῶν ἀρχαίων προφητῶν ἀναστὰς 
οὐκ ἀπὸ τῶν μνημείων ἀλλ' ἀπὸ τῆς γενέσεως. 
         Πῶς γὰρ 
ἐδύναντο, σαφῶς δεικνυμένης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας 
ὑπολαμβανομένου τε πατρὸς αὐτῷ τυγχάνειν Ἰωσὴφ τοῦ 
τέκτονος, νομίζειν ἕνα τινὰ τῶν προφητῶν αὐτὸν τυγχάνοντα 
ἐγηγέρθαι ἀπὸ τῶν νεκρῶν; Καὶ τῷ «Ἐξαλείψω δὲ πᾶσαν 

Ωριγένης. , Commentarii in evangelium Joannis (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13)

Book 6, chapter 11, section 66, line 2

         Πῶς γὰρ 
ἐδύναντο, σαφῶς δεικνυμένης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας 
ὑπολαμβανομένου τε πατρὸς αὐτῷ τυγχάνειν Ἰωσὴφ τοῦ 
τέκτονος, νομίζειν ἕνα τινὰ τῶν προφητῶν αὐτὸν τυγχάνοντα 
ἐγηγέρθαι ἀπὸ τῶν νεκρῶν; Καὶ τῷ «Ἐξαλείψω δὲ πᾶσαν 
τὴν ἐξανάστασιν» ἀναγεγραμμένῳ ἐν τῇ Γενέσει οἱ αὐτοὶ 
χρώμενοι τὸν πεφροντικότα πιθανότητας ἀπατηλὰς προσαγο-
μένας ἀπὸ τῶν γραφῶν λύειν εἰς ἀγῶνα παραστήσουσιν 
ἱστάμενον πρὸς τὸ δόγμα. 
 Ἕτερος δέ τις ἐκκλησιαστικὸς τὸν περὶ τῆς 
μετενσωματώσεως ἀποπτύων ὡς ψευδῆ λόγον, μὴ προσιέ-
μενός τε τὴν ψυχὴν Ἰωάννου Ἠλίαν ποτὲ γεγονέναι, τῷ 
προειρημένῳ λόγῳ τοῦ ἀγγέλου χρήσεται ψυχὴν Ἠλίου μὴ 
ὀνομάσαντος ἐπὶ τῆς Ἰωάννου γενέσεως ἀλλὰ πνεῦμα καὶ 
δύναμιν διὰ τοῦ «Καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν   
πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων 
ἐπὶ τέκνα» διὰ μυρίων δυνάμενος ἀποδεικνύναι γραφῶν 
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ἕτερον εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ὀνομαζομένην 
δύναμιν τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς· περὶ ὧν οὐκ εὔκαιρον 
νῦν παρατίθεσθαι τὰ πολλά, ἵνα μὴ πάνυ τὸν λόγον περισπά-
σωμεν. 

Ωριγένης. , Commentarii in evangelium Joannis (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13)

Book 6, chapter 11, section 70, line 7

τυγχάνειν, δύνασθαι δὲ πρὸς τῷ κατὰ τὸ νομίζειν αὐτὸν τῶν 
προφητῶν εἶναι ἕνα πταίειν καὶ ψευδοδοξεῖν καὶ κατὰ τὸ   
ἀγνοεῖν αὐτοῦ τὸν λεγόμενον πατέρα καὶ τὴν οὖσαν μητέρα, 
οἴεσθαί τε αὐτὸν ἀπὸ τῶν μνημείων ἐγηγέρθαι. 
         Καὶ πρὸς 
τὸ ἐν τῇ Γενέσει δὲ περὶ τῆς ἐξαναστάσεως ἀπαντήσεται ὁ 
ἐκκλησιαστικὸς χρώμενος τῷ «Ἐξανέστησε γάρ μοι ὁ θεὸς 
σπέρμα ἕτερον ἀντὶ Ἄβελ, ὃν ἀπέκτεινε Κάϊν» τῆς ἐξανα-
στάσεως καὶ ἐπὶ γενέσεως κειμένης. 
 Οὗτος δὴ πρὸς τὸ πρῶτον ἀπορηθὲν ἑτέρως παρὰ τὸν 
ὑπολαμβάνοντα μετενσωμάτωσιν ἀπολογούμενος ἐρεῖ διὰ μὲν 
τὰ ἀρτίως κατασκευασθέντα λόγῳ τινὶ εἶναι τὸν Ἰωάννην 
Ἠλίαν τὸν μέλλοντα ἔρχεσθαι, ἀποκεκρίσθαι δὲ πρὸς τοὺς 
ἱερεῖς καὶ λευΐτας τὸ «Οὐκ εἰμὶ» στοχασάμενον τοῦ 
βουλήματος τῆς ἐρωτήσεως αὐτῶν. 
         Οὐ γὰρ τοῦτο ἤθελεν 
ἡ προλεγομένη ἐξέτασις τῷ Ἰωάννῃ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ 
λευϊτῶν, τὸ μαθεῖν εἰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα ἐν ἀμφοτέροις ἐτύγχα-
νεν, ἀλλ' εἰ ὁ Ἰωάννης αὐτὸς Ἠλίας ὁ ἀναληφθεὶς νῦν ἐπιφαι-
νόμενος κατὰ τὸ Ἰουδαίοις προσδοκώμενον χωρὶς γενέσεως,   
ἣν τάχα καὶ ἠγνόουν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἀποσταλέντες· 

Ωριγένης. , Commentarii in evangelium Joannis (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13)

Book 6, chapter 12, section 72, line 2

         Οὐ γὰρ τοῦτο ἤθελεν ἡ προλεγομένη ἐξέτασις τῷ Ἰωάννῃ ἀπὸ τῶν 
ἱερέων καὶ λευϊτῶν, τὸ μαθεῖν εἰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα ἐν ἀμφοτέροις ἐτύγχα-
νεν, ἀλλ' εἰ ὁ Ἰωάννης αὐτὸς Ἠλίας ὁ ἀναληφθεὶς νῦν ἐπιφαι-
νόμενος κατὰ τὸ Ἰουδαίοις προσδοκώμενον χωρὶς γενέσεως,   
ἣν τάχα καὶ ἠγνόουν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἀποσταλέντες· 
πρὸς ἣν πεῦσιν εἰκότως ἀποκρίνεται τὸ «Οὐκ εἰμί»· οὐ γὰρ 
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Ἠλίας ὁ ἀναληφθεὶς ἀμείψας σῶμα ἐληλύθει ὁ Ἰωάννης 
ὀνομαζόμενος. 
 Ὁ δὲ πρῶτος, οὗ τὸν νοῦν παρεθήκαμεν οἰομένου 
μετενσωμάτωσιν ἐντεῦθεν κατασκευάζεσθαι, προσδιατρίβων 
τῇ βασάνῳ τῆς λέξεως ἐρεῖ πρὸς τὸν δεύτερον, ὅτι οὐκ 
ἀκόλουθον τὸν τηλικούτου ἱερέως Ζαχαρίου υἱὸν ἐπὶ γήρᾳ 
γεγεννημένον ἀμφοτέροις τοῖς γονεῦσιν παρὰ πᾶσαν ἀνθρω-
πίνην προσδοκίαν ἀγνοεῖσθαι ὑπὸ τῶν τοσούτων ἐν Ἱεροσο-
λύμοις Ἰουδαίων καὶ τῶν πεμφθέντων ὑπ' αὐτῶν λευϊτῶν καὶ 
ἱερέων, οὐ γινωσκόντων τὸ γεγενῆσθαι αὐτόν· καὶ μάλιστα 
Λουκᾶ μαρτυροῦντος ὅτι «Ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς 
περιοικοῦντας αὐτούς» – δῆλον δὲ ὅτι τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὴν 
Ἐλισάβετ – »καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο 
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα». 

Ωριγένης. , Commentarii in evangelium Joannis (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13)

Book 6, chapter 12, section 73, line 4

πίνην προσδοκίαν ἀγνοεῖσθαι ὑπὸ τῶν τοσούτων ἐν Ἱεροσο-
λύμοις Ἰουδαίων καὶ τῶν πεμφθέντων ὑπ' αὐτῶν λευϊτῶν καὶ 
ἱερέων, οὐ γινωσκόντων τὸ γεγενῆσθαι αὐτόν· καὶ μάλιστα 
Λουκᾶ μαρτυροῦντος ὅτι «Ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς 
περιοικοῦντας αὐτούς» – δῆλον δὲ ὅτι τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὴν 
Ἐλισάβετ – »καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο 
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα». 
         Εἰ δὲ οὐκ ἠγνοεῖτο ἡ ἐκ 
Ζαχαρίου γένεσις Ἰωάννου, ἔπεμπον δὲ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
Ἰουδαῖοι διὰ τῶν λευϊτῶν καὶ ἱερέων πευσόμενοι τὸ «Σὺ 
Ἠλίας εἶ;» δῆλον ὅτι τοῦτο ἔλεγον τὸ περὶ μετενσωματώ-
σεως δόγμα οἰόμενοι εἶναι ἀληθὲς ὡς πάτριον τυγχάνον καὶ 
οὐκ ἀλλότριον τῆς ἐν ἀπορρήτοις διδασκαλίας αὐτῶν.   
 Διὰ τοῦτο οὖν λέγει «Οὐκ εἰμὶ Ἠλίας» ὁ Ἰωάννης, ἐπεὶ 
ἀγνοεῖ τὸν ἴδιον πρότερον βίον. 
 Τούτων δὴ οὐκ εὐκαταφρόνητον πιθανότητα 
ἐχόντων, πάλιν ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀπορήσει πρὸς τὸν πρότερον 
εἰ κατὰ τὸν προφήτην ἐστὶν τὸν ὑπὸ τοῦ πνεύματος 
φωτιζόμενον καὶ ὑπὸ Ἡσαΐου προφητευόμενον, ὑπό τε 
τηλικούτου ἀγγέλου πρὶν γεννηθῆναι τεχθήσεσθαι προειρη-
μένον, ἐκ τοῦ πληρώματος Χριστοῦ εἰληφότα, χάριτος 
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Ωριγένης. , Commentarii in evangelium Joannis (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13)

Book 6, chapter 14, section 86, line 2

ψυχῆς καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς συστάσεως αὐτῆς καὶ τῆς εἰς τὸ 
γήϊνον σῶμα εἰσκρίσεως αὐτῆς, τῶν τε ἐπιμερισμῶν τοῦ 
ἑκάστης βίου καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἀπαλλαγῆς, καὶ εἰ ἐνδέχεται 
αὐτὴν εἰσκριθῆναι δεύτερον ἐν σώματι ἢ μή, καὶ τῇ αὐτῇ 
περιόδῳ καὶ τῇ αὐτῇ διακοσμήσει ἢ οὔ, καὶ τῷ αὐτῷ σώματι 
ἢ ἑτέρῳ, καὶ εἰ τῷ αὐτῷ, πότερον καθ' ὑποκείμενον μένοντι 
τῷ αὐτῷ κατὰ δὲ ποιότητα μεταβαλομένῳ, ἢ καὶ καθ' ὑποκεί-
μενον καὶ ποιότητα ἐσομένῳ τῷ αὐτῷ, καὶ εἰ ἀεὶ τῷ αὐτῷ 
σώματι χρήσεται ἢ ἀμείψει αὐτό. 
         Ἐν οἷς καὶ τί ἐστι κυρίως μετενσωμάτωσις ἐξετάσαι δεήσει, τί τε 
αὕτη διαφέρει   ἐνσωματώσεως, καὶ εἰ ἀκολουθεῖ τῷ λέγοντι 
μετενσωμάτωσιν ἄφθαρτον τηρεῖν τὸν κόσμον. Ἐν οἷς ἀναγκαῖον ἔσται 
παρα-θεῖναι καὶ τοὺς λόγους τῶν θελόντων κατὰ τὰς γραφὰς 
συσπείρεσθαι τὴν ψυχὴν τῷ σώματι καὶ τὰ ἀκολουθοῦντα 
αὐτοῖς. 
 Καὶ ἁπαξαπλῶς ὁ περὶ ψυχῆς λόγος πολὺς καὶ δυσερ-
μήνευτος ὢν ἀναλεχθησόμενος ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς γραφαῖς 
σποράδην κειμένων ἰδίας δεῖται πραγματείας. Διόπερ νῦν 
κατὰ τὸ παρῆκον ἐκ τῶν περὶ Ἠλίου καὶ Ἰωάννου ἐζητη-
μένων ἐπὶ βραχὺ ἐξετάσαντες τὸ πρόβλημα μετίωμεν ἐπὶ τὰ 

Ωριγένης. , Commentarii in evangelium Joannis (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13)

Book 6, chapter 14, section 86, line 3

γήϊνον σῶμα εἰσκρίσεως αὐτῆς, τῶν τε ἐπιμερισμῶν τοῦ 
ἑκάστης βίου καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἀπαλλαγῆς, καὶ εἰ ἐνδέχεται 
αὐτὴν εἰσκριθῆναι δεύτερον ἐν σώματι ἢ μή, καὶ τῇ αὐτῇ 
περιόδῳ καὶ τῇ αὐτῇ διακοσμήσει ἢ οὔ, καὶ τῷ αὐτῷ σώματι 
ἢ ἑτέρῳ, καὶ εἰ τῷ αὐτῷ, πότερον καθ' ὑποκείμενον μένοντι 
τῷ αὐτῷ κατὰ δὲ ποιότητα μεταβαλομένῳ, ἢ καὶ καθ' ὑποκεί-
μενον καὶ ποιότητα ἐσομένῳ τῷ αὐτῷ, καὶ εἰ ἀεὶ τῷ αὐτῷ 
σώματι χρήσεται ἢ ἀμείψει αὐτό. 
         Ἐν οἷς καὶ τί ἐστι 
κυρίως μετενσωμάτωσις ἐξετάσαι δεήσει, τί τε αὕτη διαφέρει   
ἐνσωματώσεως, καὶ εἰ ἀκολουθεῖ τῷ λέγοντι μετενσωμάτωσιν 
ἄφθαρτον τηρεῖν τὸν κόσμον. Ἐν οἷς ἀναγκαῖον ἔσται παρα-
θεῖναι καὶ τοὺς λόγους τῶν θελόντων κατὰ τὰς γραφὰς 
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συσπείρεσθαι τὴν ψυχὴν τῷ σώματι καὶ τὰ ἀκολουθοῦντα 
αὐτοῖς. 
 Καὶ ἁπαξαπλῶς ὁ περὶ ψυχῆς λόγος πολὺς καὶ δυσερ-
μήνευτος ὢν ἀναλεχθησόμενος ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς γραφαῖς 
σποράδην κειμένων ἰδίας δεῖται πραγματείας. Διόπερ νῦν 
κατὰ τὸ παρῆκον ἐκ τῶν περὶ Ἠλίου καὶ Ἰωάννου ἐζητη-
μένων ἐπὶ βραχὺ ἐξετάσαντες τὸ πρόβλημα μετίωμεν ἐπὶ τὰ 
ἑξῆς.   

Ωριγένης. , Philocalia sive Ecloga de operibus Origenis a Basilio et 
Gregorio Nazianzeno facta (cap. 1–27) (2042: 019)“The philocalia of 
Origen”, Ed. Robinson, J.A.Cambridge: Cambridge University Press, 
1893.Chapter 18, section 5, line 12

καὶ ἐξυδατώσεων μύθου διδάσκαλοι οἱ κατ' αὐτὸν σοφώ-
τατοι Αἰγύπτιοι, ὧν τῆς σοφίας ἴχνη ἄλογα ζῶα προς-
κυνούμενα καὶ λόγοι παριστάντες εὔλογον εἶναι καὶ ἀνα-
κεχωρηκυῖάν τινα καὶ μυστικὴν τὴν τοιαύτην τοῦ θείου 
θεραπείαν. κἂν μὲν Αἰγύπτιοι περὶ τῶν ζώων σεμνύνοντες 
ἑαυτῶν τὸν λόγον θεολογίας φέρωσι, σοφοί εἰσιν· ἐὰν δὲ 
ὁ τῷ Ἰουδαίων συγκαταθέμενος νόμῳ καὶ νομοθέτῃ πάντα 
ἀναφέρῃ ἐπὶ τὸν τῶν ὅλων δημιουργὸν μόνον θεὸν, ἥττων 
εἶναι παρὰ Κέλσῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις αὐτῷ λογίζεται τοῦ μὴ 
εἰς λογικὰ μόνον καὶ θνητὰ ζῶα, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλογα κατά-
γοντος τὴν θεότητα, ὑπὲρ τὴν μυθικὴν μετενσωμάτωσιν, 
τὴν περὶ τῆς πιπτούσης ἀπὸ τῶν ἁψίδων τοῦ οὐρανοῦ 
ψυχῆς καὶ ἕως τῶν ἀλόγων ζώων, οὐ μόνον ἡμέρων ἀλλὰ 
καὶ ἀγριωτάτων, καταβαινούσης. καὶ ἐὰν μὲν Αἰγύπτιοι 
μυθολογῶσι, πιστεύονται πεφιλοσοφηκέναι δι' αἰνιγμῶν 
καὶ ἀπορρήτων· ἐὰν δὲ Μωσῆς ὅλῳ ἔθνει συγγράφων ἱστο-
ρίας καὶ νόμους αὐτοῖς καταλίπῃ, μῦθοι κενοὶ νομίζονται 
μηδ' ἀλληγορίαν ἐπιδεχόμενοι οἱ λόγοι αὐτοῦ. τοῦτο γὰρ 
Κέλσῳ καὶ τοῖς Ἐπικουρείοις δοκεῖ. 
 Εἶτ' ἐπεί φησιν ὁ Κέλσος αὐταῖς λέξεσιν· ‘Εἰ μὲν 
δὴ θελήσουσιν ἀποκρίνεσθαί μοι, ὡς οὐ διαπειρωμένῳ, 

Ωριγένης. , Philocalia sive Ecloga de operibus Origenis a Basilio et 
Gregorio Nazianzeno facta (cap. 1-27) Chapter 18, section 7, line 18

ἀπόστολός φησιν οὐχ ἁπλῶς Ἡ σοφία μωρία παρὰ θεῷ 
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ἐστίν· ἀλλ' Ἡ σοφία τοῦ κόσμου τούτου. καὶ πάλιν, 
οὐκ Εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν, ἁπαξαπλῶς μωρὸς 
γενέσθω· ἀλλ' Ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ μωρὸς γενέσθω, ἵνα 
γένηται σοφός. σοφίαν οὖν τούτου τοῦ αἰῶνος λέγομεν 
τὴν κατὰ τὰς γραφὰς καταργουμένην πᾶσαν ψευδοδοξοῦσαν 
φιλοσοφίαν· καὶ μωρίαν λέγομεν ἀγαθὸν, οὐκ ἀπολελυ-
μένως, ἀλλ' ὅτε τις τῷ αἰῶνι τούτῳ γίνεται μωρός· ὡς εἰ 
λέγοιμεν καὶ τὸν Πλατωνικὸν, πιστεύοντα τῇ ἀθανασίᾳ 
τῆς ψυχῆς καὶ τοῖς περὶ αὐτῆς λεγομένοις περὶ μετενσω  -  
ματώσεως, μωρίαν ἀνειληφέναι, ὡς πρὸς τοὺς Στωϊκοὺς 
διασύροντας τὴν τούτων συγκατάθεσιν· καὶ ὡς πρὸς Περι-
πατητικοὺς θρυλοῦντας τὰ Πλάτωνος τερετίσματα· καὶ ὡς 
πρὸς Ἐπικουρείους δεισιδαιμονίαν ἐγκαλοῦντας τοῖς εἰσά-
γουσι πρόνοιαν καὶ θεὸν ἐφιστᾶσι τοῖς ὅλοις. ἔτι δὲ ὅτι 
καὶ κατὰ τὸ τῷ λόγῳ ἀρέσκον πολλῷ διαφέρει μετὰ λόγου 
καὶ σοφίας συγκατατίθεσθαι τοῖς δόγμασιν ἤπερ μετὰ 
ψιλῆς τῆς πίστεως· καὶ ὅτι κατὰ περίστασιν καὶ τοῦτ' 
ἐβουλήθη ὁ λόγος, ἵνα μὴ πάντη ἀνωφελεῖς ἐάσῃ τοὺς 
ἀνθρώπους· δηλοῖ ὁ τοῦ Ἰησοῦ γνήσιος μαθητὴς Παῦλος, 
εἰπών· Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ 

Ωριγένης. , Philocalia sive Ecloga de operibus Origenis a Basilio et 
Gregorio Nazianzeno facta (cap. 1-27) Chapter 22, section 8, line 4

διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς 
γῆς. καὶ ἐν τῇ ἐπιγεγραμμένῃ δὲ Σολομῶντος σοφίᾳ περὶ 
τῆς σοφίας καὶ τῶν κατὰ τὴν σύγχυσιν τῶν διαλέκτων, ἐν 
ᾗ γεγένηται ὁ μερισμὸς τῶν ἐπὶ γῆς, τοιαῦτα περὶ τῆς 
σοφίας εἴρηται· Αὕτη καὶ ἐν ὁμονοίᾳ πονηρίας ἐθνῶν 
συγχυθέντων ἔγνω τὸν δίκαιον, καὶ ἐφύλαξεν αὐτὸν ἄμεμ-
πτον τῷ θεῷ, καὶ ἐπὶ τέκνου σπλάγχνοις ἰσχυρὸν ἐφύλαξε. 
 Πολὺς δ' ὁ λόγος καὶ μυστικὸς ὁ περὶ τούτων, ᾧ 
ἁρμόζει τό· Μυστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν· ἵνα 
μὴ εἰς τὰς τυχούσας ἀκοὰς ὁ περὶ ψυχῶν οὐκ ἐκ μετενσω  -  
ματώσεως εἰς σῶμα ἐνδουμένων λόγος ῥιπτῆται, μηδὲ τὰ 
ἅγια διδῶται τοῖς κυσὶ, μηδ' οἱ μαργαρῖται παραβάλλωνται 
χοίροις. ἀσεβὲς γὰρ τὸ τοιοῦτον, προδοσίαν περιέχον τῶν 
ἀπορρήτων τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας λογίων, περὶ ἧς καλῶς 
γέγραπται· Εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία, 
οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας. ἀρκεῖ δὲ 
τὰ κεκρυμμένως ὡς ἐν ἱστορίας τρόπῳ εἰρημένα κατὰ τὸν   
τῆς ἱστορίας παραστῆσαι τρόπον, ἵν' οἱ δυνάμενοι ἑαυτοῖς 
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ἐπεξεργάσωνται τὰ κατὰ τὸν τόπον. 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 10–11) 
(2042: 029)“Origène. Commentaire sur l'évangile selon Matthieu, vol. 
1”, Ed. Girod, R.Paris: Cerf, 1970; Sources chrétiennes 162.Book 10, 
section 20, line 36

φοβεῖσθαι τοὺς Φαρισαίους, διὰ τὸ μὴ δυσάρεστον δοκεῖν 
τῷ λαῷ λέγειν, ἀποκρίνεσθαι, πότερον «ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ 
ἐξ ἀνθρώπων» τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, οὐκ ἠγνόουν υἱὸν αὐτὸν 
τυγχάνειν Ζαχαρίου. Τάχα δὲ καὶ εἴς τινας ἔφθασεν αὐτῶν 
τὰ τῆς ἑωραμένης ὀπτασίας ἐν τῷ ναῷ, φανέντος τῷ Ζαχαρίᾳ 
τοῦ Γαβριήλ. Ποίαν δὴ οὖν ἔχει πιθανότητα ἡ τοῦ εἴτε   
Ἡρώδου εἴτε τινῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ ἀπάτη, πρὸς τὸ νομίσαι 
ὅτι οὐ δύο τινὲς γεγόνασιν ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Ἰησοῦς, ἀλλ' εἷς 
καὶ ὁ αὐτὸς ὢν Ἰωάννης, ἀναστὰς μετὰ τὸ ἀποκεφαλισθῆναι 
ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐκλήθη Ἰησοῦς; 
 Λέγοι δ' ἄν τις τὴν τῆς μετενσωματώσεως ψευδοδοξίαν 
γεγονέναι ἐν τῷ Ἡρώδῃ καί τισι τῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ἀφ' ἧς 
ᾤοντο τόν ποτε Ἰωάννην ἐν γενέσει γενέσθαι καὶ ἐκ νεκρῶν 
ἐληλυθέναι εἰς τὸν βίον ὡς Ἰησοῦν. Ἀλλ' οὐδὲ ταύτην τὴν 
ψευδοδοξίαν πιθανὴν ἐᾷ νομισθῆναι ὁ μεταξὺ χρόνος τῆς 
γενέσεως Ἰωάννου καὶ Ἰησοῦ, οὐ πλεῖον μηνῶν ἓξ τυγχάνων. 
Τάχα δὲ μᾶλλον τοιαύτη τις ὑπόληψις ἦν ἐν τῷ Ἡρώδῃ, 
ὅτι αἱ ἐνεργήσασαι δυνάμεις ἐν τῷ Ἰωάννῃ μετέστησαν 
ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, ἀφ' ὧν ὁ Ἰωάννης βαπτιστὴς εἶναι πεπίς-
τευτο ἐν τῷ λαῷ. Καὶ χρήσαιτό τις ἐπιχειρήματι τοιούτῳ· 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12–17) 
(2042: 030)“Origenes Werke, vol. 10.1–10.2”, Ed. Klostermann, E.
Leipzig: Teubner, 10.1:1935; 10.2:1937; Die griechischen christlichen 
Schriftsteller 40.1–40.2.Book 13, chapter 1, line 50

καὶ ταῦτα μὲν εἰρήσθω σαφηνείας 
ἕνεκεν τοῦ ἐκκειμένου ῥητοῦ· ἤδη δὲ 
κατὰ δύναμιν καὶ τῶν ἐναποκειμέ-
νων αὐτῷ πραγμάτων τὴν ἐξέτασιν 
ποιησώμεθα. 
 Ἐν τούτοις Ἠλίας οὐχ ἡ ψυχὴ 
Ἠλίου δοκεῖ μοι λέγεσθαι, ἵνα   
μὴ ἐμπίπτω εἰς τὸ ἀλλότριον τῆς ἐκ-
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κλησίας τοῦ θεοῦ περὶ τῆς μετενσω  -  
ματώσεως δόγμα, 
οὔτε παραδιδόμενον ὑπὸ τῶν ἀπο-
στόλων οὔτε ἐμφαινόμενόν που τῶν 
γραφῶν· 
καὶ γὰρ ἐναντίον ἐστὶ τῷ «τὰ βλεπό-
μενα πρόσκαιρα» εἶναι καὶ συντέλειαν 
πείσεσθαι τὸν αἰῶνα τοῦτον, ἀλλὰ καὶ 
τῷ πληρωθῆναι τὸ «ὁ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ παρελεύσονται» καὶ τὸ «παράγει 
γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου» 
καὶ τὸ «οἱ οὐρανοὶ ἀπολοῦνται» μετὰ 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) 
Book 13, chapter 1, line 72

θεσιν) δὶς δύναται γενέσθαι ἐν τῇ 
ἀπ' ἀρχῆς μέχρι συντελείας τοῦ 
κόσμου καταστάσει ἡ αὐτὴ ψυχὴ ἐν 
τῷ σώματι (δι' αἰτίαν δι' ἣν 
ἂν γένοιτο ἐν αὐτῷ), ἡ δι' ἁμαρτίαν 
γενομένη δὶς ἐν σώματι διὰ τί οὐχὶ 
καὶ τρὶς καὶ πλεονάκις ἔσται ἐν 
αὐτῷ, τῶν διὰ τὸν βίον τοῦτον καὶ 
τὰ ἡμαρτημένα ἐν αὐτῷ κολάσεων 
τούτῳ ἀποδοθησομένων μόνῳ τῷ 
τρόπῳ κατὰ τὴν μετενσωμάτωσιν; 
ὅπερ ἐὰν ἐξ ἀκολουθίας δοθῇ, οὐκ 
ἔσται τάχα ὅτε ψυχὴ οὐ μετενσω  -  
ματωθήσεται· ἀεὶ γὰρ διὰ τὰ πρό-
τερα ἁμαρτήματα ἐπιδημήσει τῷ σώ-  
ματι, 
καὶ οὕτως οὐχ ἕξει χώραν ἡ τοῦ 
κόσμου φθορά, 
καθ' ἣν «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε-
λεύσονται». 
ἵνα δὲ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) 
Book 13, chapter 1, line 75
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τῷ σώματι (δι' αἰτίαν δι' ἣν 
ἂν γένοιτο ἐν αὐτῷ), ἡ δι' ἁμαρτίαν 
γενομένη δὶς ἐν σώματι διὰ τί οὐχὶ 
καὶ τρὶς καὶ πλεονάκις ἔσται ἐν 
αὐτῷ, τῶν διὰ τὸν βίον τοῦτον καὶ 
τὰ ἡμαρτημένα ἐν αὐτῷ κολάσεων 
τούτῳ ἀποδοθησομένων μόνῳ τῷ 
τρόπῳ κατὰ τὴν μετενσωμάτωσιν; 
ὅπερ ἐὰν ἐξ ἀκολουθίας δοθῇ, οὐκ 
ἔσται τάχα ὅτε ψυχὴ οὐ μετενσω  -  
ματωθήσεται· ἀεὶ γὰρ διὰ τὰ πρό-
τερα ἁμαρτήματα ἐπιδημήσει τῷ σώ-  
ματι, 
καὶ οὕτως οὐχ ἕξει χώραν ἡ τοῦ 
κόσμου φθορά, 
καθ' ἣν «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε-
λεύσονται». 
ἵνα δὲ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην 
διδῶται τὴν πάντη ἀναμάρτητον μη-
κέτι ἥξειν εἰς τὸ διὰ γενέσεως σῶμα, 
διὰ πόσων χρόνων οἴει μίαν 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) 
Book 13, chapter 1, line 87

...καὶ οὕτως οὐχ ἕξει χώραν ἡ τοῦ 
κόσμου φθορά, 
καθ' ἣν «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε-
λεύσονται». 
ἵνα δὲ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην 
διδῶται τὴν πάντη ἀναμάρτητον μη-
κέτι ἥξειν εἰς τὸ διὰ γενέσεως σῶμα, 
διὰ πόσων χρόνων οἴει μίαν εὑρή-
σεσθαι πάντη καθαρεύσασαν ψυχὴν 
καὶ μὴ δεομένην μετενσωματώσεως; 
ὅμως δὲ καὶ οὕτως μιᾶς τινος ἀεὶ ἐκ 
τοῦ ὡρισμένου τῶν ψυχῶν ἀριθμοῦ 
μεθισταμένης καὶ μηκέτι εἰς σῶμα 
ἐρχομένης, ἐπιλείψει ποτὲ ὡς διά 
τινων ὡσπερεὶ ἀπείρων χρόνων ἡ 
γένεσις, καταντήσαντος τοῦ κόσμου 
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ἐπί τινα ἕνα ἢ δεύτερον ἢ ὀλίγῳ 
πλείους, μεθ' οὓς καὶ αὐτοὺς τελειω-
θέντας 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) Book 
13, chapter 1, line 115

γῆς;» 
ᾧ εὕρομεν παρὰ τῷ Ματθαίῳ οὕ-
τως εἰρημένῳ· 
»ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως 
ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν-
θρώπου. ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέ-
ραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ» 
καὶ τὰ ἑξῆς. 
ἔσται δὲ τοῖς τότε ἡ τῶν ἁμαρτη-
μάτων εἴσπραξις οὐκ ἐν μετενσωμα-
τώσει. 
εἰ γὰρ ἔτι ἁμαρτάνοντες παραλαμ-
βάνονται, ἤτοι ἄλλῳ τρόπῳ κολά-
σεως μετὰ τοῦτο κολασθήσονται, 
καὶ κατὰ τοῦτο ἤτοι δύο τρόποι κο-
λάσεων ἔσονται γενικοί (ὁ μὲν ἐν 
μετενσωματώσει, ὁ δὲ ἔξω τοῦ τοι-
ούτου σώματος· καὶ λεγέτωσαν τὰς 
τούτων αἰτίας καὶ διαφοράς), ἢ οὐ 
κολασθήσονται, ὡς ἀθρόως ἀπο 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) 
Book 13, chapter 1, line 121

ραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ» 
καὶ τὰ ἑξῆς. 
ἔσται δὲ τοῖς τότε ἡ τῶν ἁμαρτη-
μάτων εἴσπραξις οὐκ ἐν μετενσωμα-
τώσει. 
εἰ γὰρ ἔτι ἁμαρτάνοντες παραλαμ-
βάνονται, ἤτοι ἄλλῳ τρόπῳ κολά-
σεως μετὰ τοῦτο κολασθήσονται, 
καὶ κατὰ τοῦτο ἤτοι δύο τρόποι κο-
λάσεων ἔσονται γενικοί (ὁ μὲν ἐν 
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μετενσωματώσει, ὁ δὲ ἔξω τοῦ τοι-
ούτου σώματος· καὶ λεγέτωσαν τὰς 
τούτων αἰτίας καὶ διαφοράς), ἢ οὐ 
κολασθήσονται, ὡς ἀθρόως ἀπο-
βαλόντες τὰ ἁμαρτήματα οἱ ἐπὶ 
συντελείᾳ καταλειφθέντες, ἢ (ὅπερ 
βέλτιον) εἷς ἐστι τρόπος κολάσεως 
τοῖς ἡμαρτηκόσιν ἐν σώματι τὸ ἔξω 
αὐτοῦ καὶ τῆς καταστάσεως τοῦ 
βίου τούτου τὸ κατ' ἀξίαν τῶν 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) 
Book 13, chapter 1, line 134

κολασθήσονται, ὡς ἀθρόως ἀπο-
βαλόντες τὰ ἁμαρτήματα οἱ ἐπὶ 
συντελείᾳ καταλειφθέντες, ἢ (ὅπερ 
βέλτιον) εἷς ἐστι τρόπος κολάσεως 
τοῖς ἡμαρτηκόσιν ἐν σώματι τὸ ἔξω 
αὐτοῦ καὶ τῆς καταστάσεως τοῦ 
βίου τούτου τὸ κατ' ἀξίαν τῶν ἡμαρ-  
τημένων παθεῖν. ἕκαστον δὲ τούτων 
τῷ ἐνορᾶν δυναμένῳ τοῖς πράγμα-
σιν ἀνατρεπτικόν ἐστι τῆς μετενσω-
ματώσεως. 
εἰ δὲ ἀναγκαίως οἱ τὴν μετενσωμά-
τωσιν εἰσάγοντες Ἕλληνες, ὡς ἀκό-
λουθα αὐτοῖς τιθέντες, οὐδὲ φθείρε-
σθαι βούλονται τὸν κόσμον, 
ὥρα καὶ τούτους, ἀντιβλέψαντας ταῖς 
ἐκφαινούσαις γραφαῖς φθαρήσεσθαι 
τὸν κόσμον, ἢ ἀπιστῆσαι αὐταῖς ἢ εὑ-
ρεσιλογεῖν περὶ διηγήσεως τῶν κατὰ 
τὴν συντέλειαν, ὅπερ (κἂν βούλων-
ται) ποιῆσαι οὐ δυνήσονται. 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) 
Book 13, chapter 1, line 136

συντελείᾳ καταλειφθέντες, ἢ (ὅπερ 
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βέλτιον) εἷς ἐστι τρόπος κολάσεως 
τοῖς ἡμαρτηκόσιν ἐν σώματι τὸ ἔξω 
αὐτοῦ καὶ τῆς καταστάσεως τοῦ 
βίου τούτου τὸ κατ' ἀξίαν τῶν ἡμαρ-  
τημένων παθεῖν. ἕκαστον δὲ τούτων 
τῷ ἐνορᾶν δυναμένῳ τοῖς πράγμα-
σιν ἀνατρεπτικόν ἐστι τῆς μετενσω-
ματώσεως. 
εἰ δὲ ἀναγκαίως οἱ τὴν μετενσωμά-
τωσιν εἰσάγοντες Ἕλληνες, ὡς ἀκό-
λουθα αὐτοῖς τιθέντες, οὐδὲ φθείρε-
σθαι βούλονται τὸν κόσμον, 
ὥρα καὶ τούτους, ἀντιβλέψαντας ταῖς 
ἐκφαινούσαις γραφαῖς φθαρήσεσθαι 
τὸν κόσμον, ἢ ἀπιστῆσαι αὐταῖς ἢ εὑ-
ρεσιλογεῖν περὶ διηγήσεως τῶν κατὰ 
τὴν συντέλειαν, ὅπερ (κἂν βούλων-
ται) ποιῆσαι οὐ δυνήσονται. ἔτι δὲ 
καὶ τοῦτο τοῖς τολμήσασιν ἂν λέ-
γειν μὴ φθαρήσεσθαι τὸν κόσμον 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) 
Book 13, chapter 2, line 3

πάλιν ἕτερα· ἄπειρα γὰρ τῇ φύσει 
οὐχ οἷόν τε περιλαμβάνεσθαι 
τῇ περατοῦν πεφυκυίᾳ τὰ γινωσκό-
μενα γνώσει. 
τούτῳ δὲ ἀκολουθεῖ μηδὲ προφητείας 
δύνασθαι γενέσθαι περὶ πάντων ὡν-
τινωνοῦν, ἅτε ἀπείρων ὄντων τῶν 
πάντων. 
 Ἀναγκαίως δ' οἶμαι ἐνδια-
τετριφέναι τῇ ἐξετάσει τοῦ περὶ μετενσωματώσεως λόγου,   
διὰ τήν τινων ὑπόνοιαν οἰηθέντων 
ψυχὴν εἶναι (περὶ ἧς ὁ λόγος) τὴν 
αὐτὴν Ἠλίου καὶ Ἰωάννου, πρότε-
ρον μὲν κληθεῖσαν Ἠλίαν δεύτερον 
δὲ Ἰωάννην, 
καὶ οὐκ ἀθεεί γε κεκλῆσθαι Ἰωάν-
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νην αὐτόν, ὡς δῆλον 
ἐκ τοῦ τὸν ὀφθέντα ἄγγελον τῷ Ζα-
χαρίᾳ εἰρηκέναι αὐτῷ· 
»μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰση 

Ωριγένης. , Commentarium in evangelium Matthaei (lib. 12-17) 
Book 13, chapter 2, line 49

λόγοις ὑποβεβληκέναι τίς ἡ αὐτὴ 
οὐσία ἐν Ἠλίᾳ καὶ Ἰωάννῃ· φησὶ 
γάρ· 
»πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπι-
στρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν· 
καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον 
αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει 
Ἠλίου». 
πρόσχες γάρ, οὐκ εἶπεν «ἐν» ψυχῇ 
»Ἠλίου», 
ἵν' ἔχοι τόπον ἡ μετενσωμάτωσις, 
ἀλλ' «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει 
Ἠλίου». 
σαφῶς δὲ οἶδεν ἡ γραφὴ διαφορὰν 
πνεύματος πρὸς ψυχήν, ὡς τὸ «ὁ δὲ 
θεὸς ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ 
ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ 
ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τηρηθείη ἀμέμ-
πτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» καὶ τὸ «εὐλο-
γεῖτε, πνεύματα καὶ δικαίων ψυχαί», 

Ωριγένης. , Fragmenta in evangelium Matthaei (2042: 032)
“Zur Überlieferung der Matthäuserklärung des Origenes”, Ed. 
Klostermann, E., Benz, E.Leipzig: Hinrichs, 1931; Texte und 
Untersuchungen 47.2.Page 4, line 8

φθόγγων σωτήριον τοῖς μανθάνειν ἐθέλουσι φωνήν, καταπαύουσαν καὶ 
κωλύουσαν ἐνέργειαν πᾶσαν πονηροῦ πνεύματος, ὡς κατέπαυσεν ἡ 
Δαυεὶδ 
μουσικὴ τὸ ἐν τῷ Σαοὺλ πονηρὸν πνεῦμα καὶ πνῖγον αὐτόν. ὁρᾷς οὖν 
καὶ τρίτως εἰρηνοποιὸν τὸν ἑπομένως τῇ γραφῇ καὶ βλέποντα τὴν εἰρήνην

πάσης αὐτῆς καὶ ἐμποιοῦντα ταύτην τοῖς ὀρθῶς ζητοῦσι καὶ γνησίως 
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φιλομαθοῦσιν.   
 Ἐν τούτοις Ἠλίας οὐχ ἡ ψυχὴ 
δοκεῖ μοι λέγεσθαι, ἵνα μὴ ἐμ-
πίπτω εἰς τὸ ἀλλότριον τῆς ἐκ-
κλησίας τοῦ θεοῦ περὶ τῆς μετ  -  
ενσωματώσεως δόγμα, οὔτε πα-
ραδιδόμενον ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
οὔτε ἐμφαινόμενόν που τῶν γρα-
φῶν· καὶ γὰρ ἐναντίον ἐστὶ τῷ 
’τὰ βλεπόμενα πρόσκαιρα’ εἶναι 
καὶ συντέλειαν πείσεσθαι τὸν αἰ-
ῶνα τοῦτον, ἀλλὰ καὶ τῷ πληρω-
θῆναι τὸ ‘ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσονται’ καὶ τὸ ‘παράγει 
γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τού-
του’ καὶ τὸ ‘οἱ οὐρανοὶ ἀπολοῦν 

Ωριγένης. , Fragmenta in evangelium Matthaei Page 5, line 11

ἀρχῆς μέχρι συντελείας τοῦ κός-
μου καταστάσει ἡ αὐτὴ ψυχὴ ἐν 
τῷ σώματι, δι' αἰτίαν ἣν ἂν γέ-
νοιτο ἐν αὐτῷ, ἡ (ἢ edd.) δι' ἁμαρ-
τίαν γενομένη δὶς ἐν σώματι διὰ τί 
οὐχὶ καὶ τρὶς καὶ πλεονάκις ἔσται 
ἐν αὐτῷ, τῶν διὰ τὸν βίον τοῦ-
τον καὶ τὰ ἡμαρτημένα ἐν αὐτῷ 
κολάσεων τούτῳ ἀποδοθησομέ-
νων μόνῳ τῷ τρόπῳ (κατὰ τὴν 
μετενσωμάτωσιν); ὅπερ ἐὰν ἐξ 
ἀκολουθίας δοθῇ, οὐκ ἔσται τάχα 
ὅτε ψυχὴ οὐ μετενσωματωθήσε-
ται. ἀεὶ γὰρ διὰ τὰ πρότερα ἁμαρ-
τήματα ἐπιδημήσει τῷ σώματι 
καὶ οὕτως οὐχ ἕξει χώραν ἡ τοῦ 
κόσμου φθορά, καθ' ἣν ‘ὁ οὐ-
ρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται’. 

Ωριγένης. , Fragmenta in evangelium Matthaei Page 5, line 13
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τῷ σώματι, δι' αἰτίαν ἣν ἂν γέ-
νοιτο ἐν αὐτῷ, ἡ (ἢ edd.) δι' ἁμαρ-
τίαν γενομένη δὶς ἐν σώματι διὰ τί 
οὐχὶ καὶ τρὶς καὶ πλεονάκις ἔσται 
ἐν αὐτῷ, τῶν διὰ τὸν βίον τοῦ-
τον καὶ τὰ ἡμαρτημένα ἐν αὐτῷ 
κολάσεων τούτῳ ἀποδοθησομέ-
νων μόνῳ τῷ τρόπῳ (κατὰ τὴν 
μετενσωμάτωσιν); ὅπερ ἐὰν ἐξ 
ἀκολουθίας δοθῇ, οὐκ ἔσται τάχα 
ὅτε ψυχὴ οὐ μετενσωματωθήσε-
ται. ἀεὶ γὰρ διὰ τὰ πρότερα ἁμαρ-
τήματα ἐπιδημήσει τῷ σώματι 
καὶ οὕτως οὐχ ἕξει χώραν ἡ τοῦ 
κόσμου φθορά, καθ' ἣν ‘ὁ οὐ-
ρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται’. 
          Ἵνα δὲ 
(κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην) δι-
δῶται τὸν πάντη ἀναμάρτητον 
μηκέτι ἥξειν εἰς τὸ διὰ γενέσεως 
σῶμα, διὰ πόσων χρόνων οἴει   

Ωριγένης. , Fragmenta in evangelium Matthaei Page 6, line 3

καὶ οὕτως οὐχ ἕξει χώραν ἡ τοῦ 
κόσμου φθορά, καθ' ἣν ‘ὁ οὐ-
ρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται’. 
          Ἵνα δὲ 
(κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην) δι-
δῶται τὸν πάντη ἀναμάρτητον 
μηκέτι ἥξειν εἰς τὸ διὰ γενέσεως 
σῶμα, διὰ πόσων χρόνων οἴει   
μίαν εὑρήσεσθαι πάντη καθα-
ρεύσασαν ψυχὴν καὶ μὴ δεομένην 
μετενσωματώσεως; 
Ὅμως δὲ καὶ οὕτως μιᾶς τινος ἀεὶ 
ἐκ τοῦ ὡρισμένου τῶν ψυχῶν 
ἀριθμοῦ μεθισταμένης. καὶ μη-
κέτι εἰς σῶμα ἐρχομένης, ἐπι-
λείψει ποτὲ ὡς διά τινων ὡσπερεὶ 
ἀπείρων χρόνων ἡ γένεσις, καταν-
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τήσαντος τοῦ κόσμου ἐπί τινα 
ἕνα ἢ δεύτερον ἢ ὀλίγῳ πλείους, 
μεθ' οὓς καὶ αὐτοὺς τηλειω-
θέντας ὁ κόσμος φθαρήσεται 

Ωριγένης. , Fragmenta in evangelium Matthaei Page 7, line 9

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἆρα 
εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;’ 
ὡς εὕρομεν παρὰ τῷ Ματθαίῳ   
οὕτως εἰρημένον ‘ὥσπερ δὲ αἱ 
ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται 
ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που· ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 
τοῦ κατακλυσμοῦ’ καὶ τὰ ἑξῆς. 
 Ἔσται δὲ τοῖς τότε ἡ τῶν ἁμαρ-
τημάτων εἴσπραξις οὐκ ἐν μετεν  -  
σωματώσει· εἰ γὰρ ἔτι ἁμαρ-
τάνοντες παραλαμβάνονται, ἤτοι 
ἄλλῳ τρόπῳ κολάσεως μετὰ τοῦ-
το κολασθήσονται (καὶ κατὰ 
τοῦτο ἤτοι δύο τρόποι κολάσεων 
ἔσονται γενικοί· ὁ μὲν ἐν μετεν  -  
σωματώσει, ὁ δὲ ἔξω τοῦ τοιού-
του σώματος. καὶ λεγέτωσαν τὰς 
τούτων αἰτίας καὶ διαφοράς), ἢ 
οὐ κολασθήσονται ὡς ἀθρόως 
ἀποβαλόντες τὰ ἁμαρτήματα οἱ 

Ωριγένης. , Fragmenta in evangelium Matthaei Page 8, line 4

ἀποβαλόντες τὰ ἁμαρτήματα οἱ 
ἐπὶ συντελείᾳ καταλειφθέντες, ἢ 
(ὅπερ βέλτιον) εἷς ἐστι τρόπος 
κολάσεως τοῖς ἡμαρτηκόσιν ἐν 
σώματι τὸ ἔξω αὐτοῦ τῆς κατα-
στάσεως τοῦ βίου τούτου τὸ 
κατ' ἀξίαν τῶν ἡμαρτημένων   
παθεῖν. ἕκαστον δὲ τούτων τῷ 
ἐνορᾶν δυναμένῳ τοῖς πράγμα-
σιν ἀνατρεπτικόν ἐστι τῆς μετ  -  
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ενσωματώσεως. εἰ δὲ ἀναγκαίως 
οἱ τὴν μετενσωμάτωσιν εἰσάγοντες 
Ἕλληνες (ὡς ἀκόλουθα αὐτοῖς 
τιθέντες) οὐδὲ φθείρεσθαι βού-
λονται τὸν κόσμον, ὥρα καὶ τού-
τους, ἀντιβλέψαντας ταῖς ἐκ-
φαινούσαις γραφαῖς φθαρήσεσθαι 
τὸν κόσμον, ἢ ἀπιστῆσαι αὐταῖς 
ἢ εὑρεσιλογεῖν περὶ διηγήσεως 
τῶν κατὰ τὴν συντέλειαν· ὅπερ 
κἂν βούλωνται ποιῆσαι οὐ 

Ωριγένης. , Fragmenta in evangelium Matthaei Page 8, line 5

ἐπὶ συντελείᾳ καταλειφθέντες, ἢ 
(ὅπερ βέλτιον) εἷς ἐστι τρόπος 
κολάσεως τοῖς ἡμαρτηκόσιν ἐν 
σώματι τὸ ἔξω αὐτοῦ τῆς κατα-
στάσεως τοῦ βίου τούτου τὸ 
κατ' ἀξίαν τῶν ἡμαρτημένων   
παθεῖν. ἕκαστον δὲ τούτων τῷ 
ἐνορᾶν δυναμένῳ τοῖς πράγμα-
σιν ἀνατρεπτικόν ἐστι τῆς μετ  -  
ενσωματώσεως. εἰ δὲ ἀναγκαίως 
οἱ τὴν μετενσωμάτωσιν εἰσάγοντες 
Ἕλληνες (ὡς ἀκόλουθα αὐτοῖς 
τιθέντες) οὐδὲ φθείρεσθαι βού-
λονται τὸν κόσμον, ὥρα καὶ τού-
τους, ἀντιβλέψαντας ταῖς ἐκ-
φαινούσαις γραφαῖς φθαρήσεσθαι 
τὸν κόσμον, ἢ ἀπιστῆσαι αὐταῖς 
ἢ εὑρεσιλογεῖν περὶ διηγήσεως 
τῶν κατὰ τὴν συντέλειαν· ὅπερ 
κἂν βούλωνται ποιῆσαι οὐ δυνή-
σονται.   

Σωκράτης σχολαστικός. Historia ecclesiastica (2057: 001)
“Socrates' ecclesiastical history, 2nd edn.”, Ed. Bright, W.
Oxford: Clarendon Press, 1893.Book 1, chapter 22, line 38
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τοῦτον ἐλευθερώσασα, καὶ γράμματα ἐκδιδάξασα, μετὰ χρόνον ἐτε-
λεύτησε, πάντα αὐτῷ τὰ χρήματα τοῦ Τερεβίνθου καταλείψασα, καὶ 
τὰ βιβλία ἅπερ ἦν συντάξας ἐκεῖνος, ὑπὸ Σκυθιανῷ παιδευόμενος. 
Ταῦτα λαβὼν ὁ ἀπελεύθερος Κούβρικος, καὶ ἐπὶ τὰ Περσῶν μέρη 
χωρήσας, μετονομάζει μὲν ἑαυτὸν Μάνην· τὰ δὲ τοῦ Βούδδα ἤτοι 
Τερεβίνθου βιβλία, ὡς οἰκεῖα, τοῖς ὑπ' αὐτοῦ πλανηθεῖσιν ἐξέδωκεν. 
Αἱ τῶν βίβλων τοίνυν ὑποθέσεις Χριστιανίζουσι μὲν τῇ φωνῇ, τοῖς 
δὲ δόγμασιν Ἑλληνίζουσι· καὶ γὰρ πολλοὺς θεοὺς σέβειν ὁ Μανι-
χαῖος προτρέπεται ἄθεος ὢν, καὶ τὸν ἥλιον προσκυνεῖν διδάσκει· 
καὶ εἱμαρμένην εἰσάγει, καὶ τὸ ἐφ' ἡμῖν ἀναιρεῖ· καὶ μετενσωμά  -  
τωσιν δογματίζει, φανερῶς Ἐμπεδοκλέους καὶ Πυθαγόρου καὶ 
Αἰγυπτίων ταῖς δόξαις ἀκολουθήσας· καὶ τὸν Χριστὸν ἐν σαρκὶ   
γεγονέναι οὐ βούλεται, φάντασμα αὐτὸν λέγων εἶναι· καὶ νόμον 
καὶ προφήτας ἀθετεῖ· καὶ ἑαυτὸν ὀνομάζει Παράκλητον· ἅπερ πάντα 
ἀλλότρια τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας καθέστηκεν. Ἐν δὲ ταῖς ἐπι-
στολαῖς, καὶ ἀπόστολον ἑαυτὸν ὀνομάζειν ἐτόλμησεν. Ἀλλὰ τοῦ 
τηλικούτου ψεύδους ἀξίαν εὕρετο δίκην διὰ τοιάνδε αἰτίαν. Τοῦ 
βασιλέως Περσῶν υἱὸς νόσῳ περιπεπτώκει· ὁ δὲ πατὴρ, τὸ δὴ 
λεγόμενον, πάντα λίθον ἐκίνει, τὸν υἱὸν σωθῆναι βουλόμενος· 
μαθών τε περὶ τοῦ Μανιχαίου, καὶ τὰς τερατείας αὐτοῦ νομίσας 
εἶναι ἀληθεῖς, ὡς ἀπόστολον μεταπέμπεται, πιστεύσας δι' αὐτοῦ 

Σωκράτης σχολαστικός. Historia ecclesiastica Book 3, chapter 21, line 
19

τὰς πόλεις ἐλάμβανον. Περιστοιχίσας δὲ Κτησιφῶντα τὴν με-
γάλην πόλιν, τοσοῦτον ἐπολιόρκει τὸν βασιλέα, ὥστε ἐκεῖνον πρες-
βείαις χρήσασθαι συχναῖς, ἱκετεύειν τε ζημιωθῆναι μέρος τι τῆς 
αὐτοῦ πατρίδος, εἰ καταλύσας τὸν πόλεμον ἀποχωρήσῃ. Ὁ δὲ 
οὐκ ἔπαθε τὴν ψυχὴν, οὐδὲ τοὺς ἱκετεύοντας ἠλέησεν· ἀλλ' οὐδὲ 
τὸ τοῦ λόγου κατὰ νοῦν ἔλαβεν, ὡς ἄρα ‘νικᾶν μὲν καλὸν, ὑπερ-
νικᾶν δὲ ἐπίφθονον.’ Πεπιστευκὼς δὲ μαντείαις τισιν ἃς αὐτῷ 
συμπαρὼν ὁ φιλόσοφος Μάξιμος ὑπετίθετο, καὶ ὀνειροπολήσας τὴν 
Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος δόξαν λαβεῖν, ἢ καὶ μᾶλλον ὑπερ-
βαίνειν, τὰς ἱκεσίας Περσῶν ἀπεκρούσατο. Καὶ ἐνόμιζε κατὰ τὴν 
Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος δόξαν ἐκ μετενσωματώσεως τὴν Ἀλεξ-
άνδρου ἔχειν ψυχὴν, μᾶλλον δὲ αὐτὸς εἶναι Ἀλέξανδρος ἐν ἑτέρῳ 
σώματι. Αὕτη ἡ οἴησις αὐτὸν ἐξηπάτησε, καὶ παρεσκεύασε τότε 
τὴν ἱκεσίαν τοῦ Πέρσου μὴ παραδέξασθαι. Διόπερ ἐκεῖνος γνοὺς 
ἀνήνυτα αὐτῷ τὰ τῆς πρεσβείας γενόμενα, εἰς ἀνάγκην καθίσταται· 
καὶ τῇ ἐχομένῃ μετὰ τὴν πρεσβείαν ἡμέρᾳ πᾶσαν ἣν εἶχε δύναμιν 
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ἀντιτάττει τῷ Ῥωμαίῳ στρατῷ. Διεμέμφοντο μὲν οὖν τὸν 
βασιλέα Ῥωμαῖοι, διότι μὴ ἐπικερδῶς ὑφῆκε τῆς μάχης· ὅμως δὲ 
τοῖς παροῦσιν ἀντεπράττοντο· καὶ αὖθις τοὺς πολεμίους τρέπουσιν 
εἰς φυγήν. Ὁ δὲ βασιλεὺς παρῆν ἱππότης μὲν, καὶ ἐπερρώννυε 
τὸν στρατὸν, ἄοπλος δὲ, τῇ τῆς εὐτυχίας ἐλπίδι μόνῃ θαρρῶν.   

Ιωάννης Χρυσόστομος. , In Acta apostolorum (homiliae 1–55) (2062: 
154); MPG 60.Vol 60, pg 32, ln 15

ταῦτα, καὶ Θεὸν μὴ εἶναι. Τρίτον ὅπερ ἔφην, ταύτῃ-
τοι πολεμοῦσι καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς, καὶ προσαγανακτεῖν 
τὸν Θεὸν μᾶλλον παρασκευάζουσιν. Τέταρτον, τὴν 
ἄστατον ὕλην τοσαύτην ἐπιτηδειότητα ἔχειν διδόασι. 
Πέμπτον, τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ τὴν πονηρίαν αἰ-
τίαν φασὶ γεγενῆσθαι, καὶ ὅτι χωρὶς ταύτης ὁ ἀγαθὸς 
οὐκ ἦν ἀγαθός. Ἕκτον, τὰς ὁδοὺς ἡμῖν ἀποκλείουσι 
τῆς θεογνωσίας. Ἕβδομον, τὸν Θεὸν εἰς ἀνθρώπους 
κατάγουσι, καὶ φυτὰ, καὶ ξύλα. Εἰ γὰρ ἡ μὲν ἡμετέρα ψυχὴ τῆς τοῦ Θεοῦ 
οὐσίας ἐστὶν, ἡ δὲ μετενσωμάτωσις καὶ εἰς σικυοὺς καὶ πέπονας ἐκβαίνει
καὶ 
κρόμμυα· ἄρα τοῦ Θεοῦ ἡ οὐσία εἰς σικυοὺς ἔσται. 
Κἂν μὲν εἴπωμεν, ὅτι Πνεῦμα ἅγιον ναὸν ἔπλασεν ἐν 
τῇ Παρθένῳ, καταγελῶσιν· ἂν, ὅτι ἐνῴκησεν ἐν τῷ 
πνευματικῷ ναῷ, πάλιν γελῶσιν. Αὐτοὶ δὲ καὶ εἰς 
σικυοὺς καὶ πέπονας, καὶ μυίας, καὶ κάμπας, καὶ 
ὄνους τοῦ Θεοῦ τὴν οὐσίαν κατάγοντες οὐκ αἰσχύνον-
ται, καινόν τινα εἰδωλολατρείας ἐξευρίσκοντες τρό-
πον. Ἀλλ' οὐ τὸ κρόμμυον ἐν τῷ Θεῷ· ἀλλ' ὁ Θεὸς 
ἐν τῷ κρομμύῳ ἐστί. Μὴ γὰρ τὸ κρόμμυον ἔστω 

Ιωάννης Χρυσόστομος. , In Acta apostolorum (homiliae 1-55) 
Vol 60, pg 32, ln 25

κρόμμυα· ἄρα τοῦ Θεοῦ ἡ οὐσία εἰς σικυοὺς ἔσται. 
Κἂν μὲν εἴπωμεν, ὅτι Πνεῦμα ἅγιον ναὸν ἔπλασεν ἐν 
τῇ Παρθένῳ, καταγελῶσιν· ἂν, ὅτι ἐνῴκησεν ἐν τῷ 
πνευματικῷ ναῷ, πάλιν γελῶσιν. Αὐτοὶ δὲ καὶ εἰς 
σικυοὺς καὶ πέπονας, καὶ μυίας, καὶ κάμπας, καὶ 
ὄνους τοῦ Θεοῦ τὴν οὐσίαν κατάγοντες οὐκ αἰσχύνον-
ται, καινόν τινα εἰδωλολατρείας ἐξευρίσκοντες τρό-
πον. Ἀλλ' οὐ τὸ κρόμμυον ἐν τῷ Θεῷ· ἀλλ' ὁ Θεὸς 
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ἐν τῷ κρομμύῳ ἐστί. Μὴ γὰρ τὸ κρόμμυον ἔστω 
Θεός. Τί φεύγεις τὴν μετενσωμάτωσιν τοῦ Θεοῦ; 
Αἰσχρὸν, φησὶν, ἐστίν. Οὐκοῦν πολλῷ μᾶλλον τοῦτο 
αἰσχρόν. Ἀλλ' οὐκ αἰσχρόν; Πῶς; Ὅπερ γὰρ ἂν εἰς 
ἡμᾶς γένηται, ὄντως αἰσχρόν. Εἴδετε συρφετὸν ἀσε-
βείας; Ἀλλὰ διατί οὐ βούλονται ἀνίστασθαι σῶμα; 
Τί δὲ καὶ ἐροῦσιν; Ὅτι τὸ σῶμα πονηρόν; Πόθεν οὖν 
οἶδας, εἰπέ μοι, τὸν Θεόν; πόθεν ἔχεις τῶν ὄντων τὴν 
γνῶσιν; Ὁ δὲ φιλόσοφος πόθεν φιλόσοφος, εἰ μηδὲν 
συντελεῖ τὸ σῶμα; Πήρωσον τὰς αἰσθήσεις, καὶ μάθε 
τι τῶν δεόντων. Τί δὲ μωρότερον ψυχῆς γένοιτ' ἂν, εἰ 
ἐξ ἀρχῆς τὰς αἰσθήσεις εἴη πεπηρωμένη; Εἰ γὰρ 

Δίδυμος Καίκος Commentarii in Job (1–4) (2102: 001)
“Didymos der Blinde. Kommentar zu Hiob, pt. 1”, Ed. Henrichs, A.
Bonn: Habelt, 1968; Papyrologische Texte und Abhandlungen 1.
Codex page 59, line 28

δὸν τῆ[ς γε]νέσεως τῆς κακίας ἐμ-
ποδιζό[με]νοι, ὡσεὶ καὶ περὶ κακουμέ-
νων ἐπ' [ἀ]ταξίας λέγοι τις· μηκέ-
τι εὐοδ[ω]θείη τὰ τῶν ἀτακτού(ν)-
των. “κα[ὶ] μὴ ἀναζητήσαι αὐτὴ(ν) 
ὁ κ(ύριο)ς ἄν[ωθ]εν.” ἔπρεπεν γὰρ τῶι 
ἁγίωι ε[ὔ]χεσθαι ἐπὶ τὴν ἀρετὴν 
ἐλαύνε[ιν] τὰ λογικὰ καὶ μηκέτι ὑ-
ποστρο[φ]ὴν πάσχειν ἐπὶ χείρο-
να κατ[ά]στασιν – οὐ γὰρ τὴν αὐτή(ν) –  
κατὰ τ[οὺ]ς μετενσωμάτωσιν 
εἰσάγο[ντ]ας. “μηδὲ ἔλθοι εἰς αὐτὴ(ν) 
φέγγο[ς.” κ]ωλυθείη ἡ ἐπὶ τὰ χεί-  
ρ]ω ὁρμ[ὴ] ἀφω{ν}τίστων τῶν ἐνερ-
γούντ[ω]ν μενόντων, ὅπως 
κατὰ τ[ὸ] εἰρημένον “φῶς ἀσεβῶ(ν) 
σβεσθήσεται”. “ἐκλάβοι δὲ αὐτὴν σκότος 
καὶ σκιὰ θανάτου”, ἵν[α τ]οῖς ῥέπουσι(ν) 
εἰς κακὰ σκοτώδη σφ[αλ]ῇ αὕτη ἡ ἔ(ν)-
νοια, κωλύουσα τὴν [ἐπ]ὶ τὸ κακὸν 
αὐτῶν ὁρμὴν ο[ἰο]μ̣[έν]ων ὅτι θα 
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Δίδυμος Καίκος Commentarii in Job (in catenis) (2102: 014); MPG 39.
Volume 39, page 1145, line 53

 Διδύμου. Εὐχῆς τρόπῳ ταῦτα προφέρει. Οὐ γὰρ αἱ 
ἐπικείμεναι ἀνίαι μικραὶ τυγχάνουσιν, οὐδὲ ἀναισθή-
τως ἔφερε τὰς ἀλγηδόνας· τοῦτο γὰρ οὐκ ἦν ἀνδρεῖον, εἰ 
οὐκ ᾐσθάνετο. Διδάσκει δὲ, ὅτι καὶ Θεοῦ δυνάμει ὑπ-
έμεινε, δι' ὧν εὔχεται, εὐχαρίστως λέγων· Ἐκεχειρίαν 
μοι τῶν πόνων παράσχου, προσκαίρῳ ὄντι, καὶ εἰς ἀεὶ 
ἀπόλλυσθαι μέλλοντι· τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ, πορευθῆναι 
ὅθεν οὐκ ἐπανελεύσεται. Καὶ δόγμα [γρ. δεῖγμα] τι 
διδάσκει κάλλιστον, ὅτι ὁ ἅπαξ ἐξελθὼν τοῦ βίου 
οὐκέτι εἰς τόνδε τὸν βίον ἐπαναστρέφει, ὡς μυθολο-
γοῦσιν οἱ τὰς Νεμέσιος.  τερατευόμενοι. Εἶτα 
διηγεῖται τὰ ἐν ᾅδου κακὰ, ἵνα γνῶμεν οἵων ἡμᾶς 
ἠλευθέρωσεν ὁ Σωτὴρ, εἰπὼν τοῖς ἐν δεσμοῖς· 
Ἐξέλθετε· καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει, ἀνακαλυφθῆ-
ναι.   
 ΚΕΦ. ΙΑʹ, στ. ηʹ. Ὑψηλὸς ὁ οὐρανὸς, καὶ τί 
ποιήσεις; βαθύτερα δὲ τῶν ἐν ᾄδου· τί οἶδας; 
ἢ μακρότερα μέτρου γῆς, ἢ εὔρους θαλάσσης; 
 Διδύμου. Δεῖξαι δὲ βούλεται διὰ πάντων τούτων, 
ὅτι ἡ τῶν ἀνθρώπων γνῶσις μεμετρημένη ἐστὶ, 

Ιππόλυτος. De universo (2115: 042)“Fragmente vornicänischer 
Kirchenväter aus den Sacra Parallela”, Ed. Holl, K.Leipzig: Hinrichs, 
1899; Texte und Untersuchungen 20.Line 49

γίονες ὄντες τοῦ μὲν βρασμοῦ ἀδιαλείπτως ἐπακούουσι καὶ τοῦ 
τῆς θέρμης ἀτμοῦ οὐκ ἀμοιροῦσιν, αὐτῆς δὲ τῆς ἐγγίονος ὄψε-
ως τὴν φοβερὰν καὶ ὑπερβαλλόντως ξανθὴν θέαν τοῦ πυρὸς 
ὁρῶντες καταπεπλήγασι, τῇ προσδοκίᾳ τῆς μελλούσης κρίσεως 
ἤδη δυνάμει κολαζόμενοι. ἀλλὰ καὶ οὗτοι τὸν τῶν δικαίων 
χῶρον καὶ τοὺς δικαίους ὁρῶσι, καὶ ἐπ' αὐτῷ τούτῳ κολαζόμενοι· 
χάος γὰρ βαθὺ καὶ μέγα ἀνὰ μέσον ἐστήρικται, ὥστε μήτε 
δίκαιον συμπαθήσαντα προσδέξασθαι μήτε ἄδικον τολμή-
σαντα διελθεῖν. οὗτος ὁ περὶ ᾅδου λόγος, ἐν ᾧ αἱ ψυχαὶ 
πάντων κατέχονται ἄχρι καιροῦ, ὃν ὁ θεὸς ὥρισεν ἀνάστασιν 
τότε πάντων ποιησάμενος, οὐ ψυχὰς μετενσωματῶν ἀλλ' 
αὐτὰ τὰ σώματα ἀνιστῶν ἃ ἀεὶ λελυμένα ὁρῶντες ἀπιστεῖτε 
Ἕλληνες. μάθετε μὴ ἀπιστεῖν. τὴν γὰρ ψυχὴν γενητὴν καὶ 
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ἀθάνατον ὑπὸ θεοῦ γεγονέναι πιστεύσαντες κατὰ τὸν Πλά-
τωνος λόγον χρόνῳ μὴ ἀπιστήσητε καὶ τὸ σῶμα ἐκ τῶν   
αὐτῶν στοιχείων σύνθετον γενόμενον δυνατὸς ὁ θεὸς ἀνα-
βιώσας ἀθάνατον ποιεῖν. οὐ γὰρ τὸ μὲν δυνατὸς, τὸ δὲ 
ἀδύνατος ῥηθήσεται περὶ θεοῦ. ἡμεῖς μὲν οὖν καὶ σῶμα 
ἀνίστασθαι πεπιστεύκαμεν. εἰ γὰρ καὶ φθείρεται 
ἀλλ' οὐκ ἀπόλλυται. τούτου γὰρ τὰ λείψανα γῆ ὑποδεξαμένη 
τηρεῖ καὶ δίκην σπόρου πιαινομένου καὶ τῷ γῆς λιπαρωτέρῳ 

Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) (2115: 
060)“Hippolytus. Refutatio omnium haeresium”, Ed. Marcovich, 
M.Berlin: De Gruyter, 1986; Patristische Texte und Studien 25.Book 1, 
chapter 2, section 11, line 1

ἐν ἑαυτῇ, καὶ ἐκ τούτου τοῦ ἀριθμοῦ πάντας ἔχειν τοὺς ἀριθμοὺς τὴν 
ἀρχήν· ὁ γὰρ ἕνδεκα καὶ ὁ δώδεκα καὶ οἱ λοιποὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἐκ 
τοῦ δέκα μετέχουσιν. ταύτης τῆς δεκάδος, τοῦ τελείου ἀριθμοῦ, τὰ τές-
σαρα καλεῖται μέρη· ἀριθμός, μονάς, δύναμις, κύβος. ὧν καὶ ἐπιπλοκαὶ 
καὶ μίξεις πρὸς γένεσιν αὐξήσεως γίνονται, κατὰ φύσιν τὸν γόνιμον ἀριθ-
μὸν ἀποτελοῦσαι· ὅταν γὰρ δύναμις αὐτὴ ἐφ' ἑαυτὴν κυβισθῇ, γέγονε 
δυναμοδύναμις· ὅταν δὲ δύναμις ἐπὶ κύβον, [γέγονε δυναμόκυβος· ὅταν 
δὲ κύβος ἐπὶ κύβον, γέγονε κυβόκυβος· ὡς γίνεσθαι τοὺς πάντας ἀριθ-
μούς, ἐξ ὧν ἡ τῶν γινομένων γένεσις γίνεται, ἑπτά· ἀριθμόν, μονάδα, 
δύναμιν, κύβον, δυναμοδύναμιν, δυναμόκυβον, κυβόκυβον.   
Οὗτος καὶ ψυχὴν ἀθάνατον εἶπε καὶ μετενσωμάτωσιν· διὸ ἔλεγεν 
ἑαυτὸν πρὸ μὲν τῶν Τρωϊκῶν Αἰθαλίδην γεγονέναι, ἐν δὲ τοῖς Τρωϊ-
κοῖς Εὔφορβον, μετὰ δὲ ταῦτα Ἑρμότιμον Σάμιον, μεθ' ὃν Πύρρον 
Δήλιον, πέμπτον Πυθαγόραν. Διόδωρος δὲ ὁ Ἐρετριεὺς καὶ Ἀριστόξενος

ὁ μουσικός φασι πρὸς Ζαράταν τὸν Χαλδαῖον ἐληλυθέναι Πυθαγόραν. 
τὸν δὲ ἐκθέσθαι αὐτῷ δύο εἶναι ἀπ' ἀρχῆς τοῖς οὖσιν αἴτια, πατέρα καὶ 
μητέρα· καὶ πατέρα μὲν φῶς, μητέρα δὲ σκότος· τοῦ δὲ φωτὸς μέρη 
θερμόν, ξηρόν, κοῦφον, ταχύ· τοῦ δὲ σκότους ψυχρόν, ὑγρόν, βαρύ, 
βραδύ· ἐκ δὲ τούτων πάντα τὸν κόσμον συνεστάναι, ἐκ θηλείας καὶ 
ἄρρενος. εἶναι δὲ τὸν κόσμον κατὰ φύσιν μουσικὴν ἁρμονίαν· διὸ καὶ 
τὸν ἥλιον ποιεῖσθαι τὴν περίοδον ἐναρμόνιον. περὶ δὲ τῶν ἐκ γῆς καὶ 

Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) 
Book 1, chapter 3, section 2, line 2
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μαθεῖν· ὃς καταπλαγεὶς τῇ τῶν ἱερέων ἀξιοπίστῳ καὶ φαντασιώδει καὶ   
δυσχερῶς ἐξαγορευομένῃ σοφίᾳ, μιμησάμενος ὁμοίως καὶ αὐτὸς σιγᾶν 
προσέταττεν καὶ ἐν ἀδύτοις καταγείοις ἠρεμεῖν ἐποίει τὸν μανθά-
νοντα. 
Ἐμπεδοκλῆς δὲ μετὰ τούτους γενόμενος καὶ αὐτὸς περὶ δαιμόνων 
φύσεως εἶπε πολλά, καὶ ὡς ἀναστρέφονται διοικοῦντες τὰ κατὰ τὴν 
γῆν, ὄντες πλεῖστοι. οὗτος τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν νεῖκος καὶ φιλίαν ἔφη, 
καὶ τὸ τῆς μονάδος νοερὸν πῦρ τὸν θεόν, καὶ συνεστάναι ἐκ πυρὸς τὰ 
πάντα καὶ εἰς πῦρ ἀναλυθήσεσθαι· ᾧ σχεδὸν καὶ οἱ Στωϊκοὶ συντίθενται 
δόγματι, ἐκπύρωσιν προσδοκῶντες. μάλιστα δὲ πάντων συγκατατίθεται 
τῇ μετενσωματώσει, οὕτως εἰπών· 
  ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ γενόμην κοῦρός τε κόρη τε 
  θάμνος τ' οἰωνός τε καὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπορος ἰχθύς. 
οὗτος πάσας εἰς πάντα τὰ ζῷα μεταλλάττειν εἶπε τὰς ψυχάς. καὶ γὰρ ὁ 
τούτων διδάσκαλος Πυθαγόρας ἔφη ἑαυτὸν Εὔφορβον γεγονέναι τὸν 
ἐπὶ Ἴλιον στρατεύσαντα, φάσκων ἐπιγινώσκειν τὴν ἀσπίδα. ταῦτα μὲν 
οὖν ὁ Ἐμπεδοκλῆς.   
Ἡράκλειτος δὲ φυσικὸς φιλόσοφος ὁ Ἐφέσιος τὰ πάντα ἔκλαιεν, 
ἄγνοιαν τοῦ παντὸς βίου καταγινώσκων καὶ πάντων ἀνθρώπων, ἐλεῶν 
τε τὸν τῶν θνητῶν βίον· αὑτὸν μὲν γὰρ ἔφασκεν τὰ πάντα εἰδέναι, τοὺς 
δὲ ἄλλους ἀνθρώπους οὐδέν. καὶ αὐτὸς δὲ σχεδὸν σύμφωνα τῷ 

Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) 
Book 1, chapter 19, section 12, line 1

τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εἶναί φησιν αὐτῶν, τοὺς δὲ φαύλους. 
Καὶ τὴν ψυχὴν οἱ μέν φασιν αὐτὸν ἀγένητον λέγειν καὶ ἄφθαρτον, 
ὅταν λέγῃ· «ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος· τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον» καὶ 
ὅταν αὐτοκίνητον αὐτὴν ἀποδεικνύῃ καὶ ἀρχὴν κινήσεως· οἱ δὲ γενητὴν 
μέν, ἄφθαρτον δὲ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ βούλησιν. οἱ δὲ σύνθετον καὶ γενητὴν 
καὶ φθαρτήν· καὶ γὰρ κρατῆρα αὐτῆς ὑποτίθεσθαι, καὶ σῶμα αὐτὴν 
ἔχειν αὐγοειδές, τὸ δὲ γενόμενον πᾶν ἀνάγκην ἔχειν φθαρῆναι. οἱ δὲ 
ἀθάνατον αὐτὴν εἶναι λέγοντες μάλιστα ἐκείνοις ἰσχυρίζονται, ἐν 
ὅσοις καὶ κρίσεις φησὶν εἶναι μετὰ τελευτὴν καὶ ἐν Ἅιδου δικαστήρια, 
καὶ τὰς μὲν ἀγαθὰς ἀγαθοῦ μισθοῦ τυγχάνειν, τὰς δὲ πονηρὰς ἀκολούθων

δικῶν. τινὲς μὲν οὖν φασιν καὶ μετενσωμάτωσιν αὐτὸν ὁμολογεῖν καὶ 
μεταβαίνειν τὰς ψυχὰς ὡρισμένας οὔσας ἄλλας εἰς ἄλλα σώματα κατ' 
ἀξίαν ἑκάστην, καὶ κατά τινας περιόδους ὡρισμένας ἀναπέμπεσθαι εἰς 
τοῦτον τὸν κόσμον πάλιν πεῖραν παρεξομένας τῆς ἑαυτῶν προαιρέσεως. 
οἱ δὲ οὔ, ἀλλὰ τόπον λαγχάνειν κατ' ἀξίαν ἑκάστην, καὶ χρῶνται 
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μαρτυρίῳ, ὅτι φησὶ μετὰ Διός τινας εἶναι, ἄλλους δὲ μετὰ ἄλλων θεῶν 
συμπεριπολοῦντας τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν, τοὺς δὲ ἐν κολάσεσιν ὑπάρχειν 
αἰωνίαις, ὅσοι πονηρὰ καὶ ἄδικα παρὰ τοῦτον τὸν βίον εἰσὶν ἐξειργασμέ-
νοι.   
Φασὶ δὲ αὐτὸν τὰ μὲν ἄμεσα λέγειν, τὰ δὲ ἔμμεσα, τὰ δὲ μέσα τῶν 
πραγμάτων· ἐγρήγορσιν μὲν καὶ ὕπνον ἄμεσα, καὶ ὅσα τοιαῦτα· 

Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) 
Book 1, chapter 21, section 3, line 3

σῶμα ὄντα τὸ καθαρώτατον, διὰ πάντων δὲ διήκειν τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. 
καὶ αὐτοὶ δὲ τὸ καθ' εἱμαρμένην εἶναι πάντα διεβεβαιώσαντο, παραδείγ-
ματι χρησάμενοι τοιούτῳ· ὅτι ὥσπερ ὀχήματος ἐὰν ᾖ ἐξηρτημένος κύων, 
ἐὰν μὲν βούληται ἕπεσθαι, καὶ ἕλκεται καὶ ἕπεται, ποιῶν καὶ τὸ αὐτεξού-
σιον μετὰ τῆς ἀνάγκης [οἷον τῆς εἱμαρμένης]· ἐὰν δὲ μὴ βούληται 
ἕπεσθαι, πάντως ἀναγκασθήσεται. τὸ αὐτὸ δήπου καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων· 
καὶ μὴ βουλόμενοι γὰρ ἀκολουθεῖν ἀναγκασθήσονται πάντως εἰς τὸ 
πεπρωμένον εἰσελθεῖν. 
Τὴν δὲ ψυχὴν λέγουσι μὲν ἀθάνατον, εἶναι δὲ σῶμα καὶ γενέσθαι ἐκ 
τῆς περιψύξεως τοῦ ἀέρος τοῦ περιέχοντος· διὸ καὶ καλεῖσθαι ψυχήν. 
ὁμολογοῦσι δὲ καὶ μετενσωμάτωσιν γίνεσθαι, ὡρισμένων οὐσῶν τῶν 
ψυχῶν. προσδέχονται δὲ ἐκπύρωσιν ἔσεσθαι καὶ κάθαρσιν τοῦ κόσμου 
τούτου, οἱ μὲν παντός, οἱ δὲ μέρους· καὶ κατὰ μέρος γὰρ αὐτὸν καθαί-
ρεσθαι λέγουσιν. καὶ σχεδὸν τὴν φθορὰν καὶ τὴν ἑτέρου ἐξ αὐτῆς γένεσιν

κάθαρσιν ὀνομάζουσιν. σώματα δὲ πάντα ὑπέθεντο καὶ σῶμα διὰ   
σώματος μὲν χωρεῖν, ἀλλὰ ἀνάκρασιν εἶναι καὶ πεπληρῶσθαι πάντα καὶ 
μηδὲν εἶναι κενόν. ταῦτα καὶ οἱ Στωϊκοί. 
Ἐπίκουρος δὲ σχεδὸν ἐναντίαν πᾶσι δόξαν ἔθετο. ἀρχὰς μὲν τῶν 
ὅλων ὑπέθετο ἀτόμους καὶ κενόν – κενὸν μὲν οἷον τόπον τῶν ἐσομένων, 
ἀτόμους δὲ τὴν ὕλην, ἐξ ἧς τὰ πάντα – , ἐκ δὲ τῶν ἀτόμων συνελθουσῶν 
γενέσθαι καὶ τὸν θεόν, καὶ τὰ στοιχεῖα [πάντα], καὶ τοὺς κόσμους, καὶ 

Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) 
Book 6, chapter 19, section 3, line 4

λαμπάδι, καὶ ἄλλα πλεῖστα ὅσα μεταγγί(σας περ)ί τε αὑτοῦ καὶ τῆς 
Ἐπινοίας πλαστολογεῖ. εἶναι δέ γε ταύτην τὸ πρόβατον τὸ πεπλανημέ-  
νον, ἥτις ἀεὶ καταγινομένη ἐν γυναιξὶν ἐτάρασσε τὰς ἐν τῷ κόσμῳ 
δυνάμεις διὰ τὸ ἀνυπέρβλητον αὑτῆς κάλλος. ὅθεν καὶ ὁ Τρωϊκὸς 
πόλεμος δι' αὐτὴν γεγένηται· ἐν γὰρ τῇ κατ' ἐκεῖνο καιροῦ γενομένῃ 
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Ἑλένῃ ἐνῴκησεν [ἐν αὐτῇ] ἡ Ἐπίνοια, καὶ οὕτως πασῶν ἐπιδικαζομέ-
νων αὐτῆς τῶν ἐξουσιῶν στάσις καὶ πόλεμος ἐπανέστη ἐν οἷς ἐφάνη 
ἔθνεσιν. οὕτως γοῦν καὶ τὸν Στησίχορον διὰ τῶν ἐπῶν λοιδορήσαντα 
αὐτὴν τὰς ὄψεις τυφλωθῆναι· αὖθις δὲ μεταμεληθέντα αὐτὸν καὶ 
γράψαντα τὰς παλινῳδίας, ἐν αἷς ὕμνησεν αὐτήν, ἀναβλέψαι. μετενσω  -  
ματουμένην δὲ αὐτὴν καὶ  ὑπὸ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν κάτω 
ἐξουσιῶν – οἳ καὶ τὸν κόσμον, φησίν, ἐποίησαν – , ὕστερον ἐπὶ τέγους 
ἐν Τύρῳ τῆ(ς) Φοινίκης πόλει στῆναι. ἣν κατελθὼν εὗρεν· ἐπὶ γὰρ τὴν 
τα(ύ)τ(η)ς πρώτης ζήτησιν ἔφη παραγεγονέναι, ὅπως ῥύς(η)ται αὐτὴν 
τῶν δεσμῶν. ἣν λυτρωσάμενος ἅμα ἑαυτῷ περιῆγε, φάσκων τοῦτο εἶναι 
τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον, ἑαυτὸν δὲ λέγων τὴν ὑπὲρ πάντα δύναμιν εἶναι. 
ὁ δὲ ψυδρὸς ἐρασθεὶς τοῦ γυναίου τούτου, Ἑλένης καλουμένης, 
ὠνησάμενος εἶχε, καὶ τοὺς μαθητὰς αἰδούμενος τοῦτον τὸν μῦθον 
ἔπλασεν. οἳ δὲ αὖθις, μιμηταὶ τοῦ πλάνου καὶ μάγου Σίμωνος γινόμενοι,   
τὰ ὅμοια δρῶσιν, ἀλογίστως φάσκοντες δεῖν μίγνυσθαι καὶ λέγοντες· 
πᾶσα γῆ γῆ, καὶ οὐ διαφέρει ποῦ τις (σπ)είρει, πλὴν ἵνα σπείρῃ. 

Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) 
Book 6, chapter 26, section 2, line 4

θνητὰς μέν, ὅταν ὦσιν ἐν τῷ σώματι – οἱονεὶ ἐγκατορωρυγμένας [ὡς] ἐν  

τάφῳ – , ἀνίστασθαι δὲ καὶ γίνεσθαι ἀθανάτους, ὅταν τῶν σωμάτων 
ἀπολυθῶσιν. ὅθεν ὁ Πλάτων ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος· τί ἐστι φιλοσοφία, 
ἔφη· χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος, 
Πυθαγόρου καὶ ἐν τούτῳ τῶν λόγων γενόμενος μαθητὴς καὶ ἐν οἷς 
λέγει [καὶ] δι' αἰνιγμάτων [καὶ τοιούτων λόγων]· «ἐκ τῆς ἰδίης ἐὰν 
ἀποδημῆς, μὴ ἐπιστρέφου· εἰ δὲ μή, Ἐριννύες Δίκης ἐπίκουροί σε μετε-
λεύσονται», ἰδίην καλῶν τὸ σῶμα, Ἐριννύας δὲ τὰ πάθη. ἐὰν οὖν, φησίν, 
ἀποδημῇς, τουτέστιν ἐὰν ἐξέρχῃ ἐκ τοῦ σώματος, μὴ αὐτοῦ ἀντιποιοῦ· 
ἐὰν δὲ ἀντιποιήσῃ, πάλιν σε τὰ πάθη καθείρξουσιν εἰς σῶμα. εἶναι γὰρ 
οὗτοι τῶν ψυχῶν μετενσωμάτωσιν νομίζουσιν, ὡς καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς 
πυθαγορίζων λέγει. δεῖ γάρ, φησί, τὰς φιληδόνους ψυχάς, ὡς ὁ Πλάτων 
λέγει, ἐὰν ἐν τῷ ἀνθρώπου πάθει γενόμεναι μὴ φιλοσοφήσωσι, διὰ 
πάντων τῶν ζῴων καὶ φυτῶν ἐλθεῖν πάλιν εἰς ἀνθρώπινον σῶμα· 
καὶ ἐὰν μὲν φιλοσοφή(ς)ῃ κατὰ τὸ αὐτὸ τρίς, εἰς τὴν τοῦ συννόμου 
ἄστρου φύσιν ἀνελθεῖν, ἐὰν δὲ μὴ φιλοσοφήσῃ, πάλιν ἐπὶ τὰ αὐτά. 
δύνασθαι οὖν φησί ποτε τὴν ψυχὴν καὶ θνητὴν γενέσθαι, ἐὰν ὑπὸ τῶν 
Ἐριννύων κρατῆται – τουτέστι τῶν παθῶν – , καὶ ἀθάνατον, ἐὰν τὰς 
Ἐριννῦς ἐκφύγῃ, ἅ ἐστι τὰ πάθη. 
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Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) 
Book 7, chapter 32, section 7, line 1

Τέχνας οὖν μαγικὰς ἐξεργάζονται καὶ αὐτοὶ καὶ ἐπαοιδάς, φίλτρα 
τε καὶ χαριτήσια, παρέδρους τε καὶ ὀνειροπόμπους καὶ τὰ λοιπὰ 
κακουργήματα, φάσκοντες αὑτοὺς ἐξουσίαν ἔχειν πρὸς τὸ κυριεύειν 
ἤδη τῶν ἀρχόντων καὶ ποιητῶν τοῦδε τοῦ κόσμου, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἐν αὐτῷ ποιημάτων ἁπάντων.  – οἵτινες καὶ αὐτοὶ εἰς διαβολὴν 
τοῦ θείου τῆς ἐκκλησίας ὀνόματος ὡς ἂν Χριστιανοὶ πρὸς τὰ ἔθνη 
ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ προεβλήθησαν, ἵνα κατ' ἄλλον καὶ ἄλλον τρόπον τὰ 
ἐκείνων ἀκούοντες ἄνθρωποι, καὶ δοκοῦντες ἡμᾶς πάντας τοιούτους 
ὑπάρχειν, ἀποστρέφωσι τὰς ἀκοὰς αὐτῶν ἀπὸ τοῦ τῆς ἀληθείας κηρύγ-
ματος, ἢ καὶ βλ(έ)ποντες τὰ ἐκείνων ἅπαντας ἡμᾶς βλασφημῶσιν.  –  
Εἰς τοσοῦτον δὲ μετενσωματοῦσθαι ἀεὶ φάσκουσι τὰς ψυχάς, 
εἰς ὅσον πάντα τὰ ἁμαρτήματα πληρώσωσιν· ὅταν δὲ μηδὲν λείπῃ 
αὐτῇ, τότε ἐλευθερωθεῖσαν ἀπαλλαγῆναι πρὸς ἐκεῖνον τὸν ὑπεράνω 
τῶ(ν) (κο)σμοποιῶν ἀγγέλων θεόν. καὶ οὕτως δὲ σωθήσεσθαι πάσας 
τὰς ψυχάς· [εἰ] τινὲς μὲν φθάσασαι ἐν μιᾷ παρουσίᾳ ἀναμιγῆναι πάσαις 
ταῖς ἁμαρτίαις οὐκέτι μετενσωματοῦνται, τινὲς δὲ σῶμα ἐκ σώματος 
μεταλλάσσουσαι πάντα τε ὁμοῦ ἐκπληρώσασαι καὶ ἀποδοῦσαι 
τὰ ὀφλήματα, ἐλευθερωθήσονται τοῦ μηκέτι γενέσθαι ἐν σώματι. 
Τούτων δέ τινες καὶ καυτηριάζουσι τοὺς ἰδίους μαθητὰς ἐν τοῖς ὀπίσω 
μέρεσι τοῦ λοβοῦ τοῦ δεξιοῦ ὠτός. καὶ εἰκόνας δὲ κατασκευάζουσι 
τοῦ Χριστοῦ, λέγοντες ὑπὸ Πιλάτου τῷ καιρῷ ἐκείνῳ γεγενῆσθαι.   

Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) 
Book 8, chapter 10, section 2, line 6

τοῦ φωτὸς αἰωνίοις χαρακτῆρσι. μέχρι μὲν οὖν τῆς τοῦ σωτῆρος 
φανερώσεως πολλή τις ἦ(ν) πλάνη τῶν ψυχῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀπὸ 
φωτὸς γεγονότος, τοῦ πυρώδους, τοῦ δημιουργοῦ. ψυχαὶ γὰρ αἱ ἰδέαι 
καλοῦνται, ὅτι ἀπ(ο)ψυγεῖσαι καὶ καταπεσοῦσαι ἀπὸ τῶν ἄνω ἐν 
σκότει διατελοῦσι, μεταβαλλόμεναι ἀεὶ ἐκ σώματος εἰς σῶμα καὶ 
ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ φρουρούμεναι. ὅτι δὲ τοῦθ' οὕτως ἔχει, φησίν, 
ἔνεστι καὶ ἐκ τοῦ Ἰὼβ κατανοῆσαι λέγοντος· «καὶ ἐγὼ πλανῆτις καὶ 
λάτρις, τόπον ἐκ τόπου μεταβαίνουσα καὶ οἰκίαν ἐξ οἰκίας» καὶ ἐκ 
τοῦ σωτῆρος λέγοντος· «καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ 
μέλλων ἔρχεσθαι. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω». ἀπὸ δὲ τοῦ σωτῆρος 
μετενσωμάτωσις πέπαυται πίστις τε κηρύσσεται εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
τοιοῦτόν τινα τρόπον. 
Ὁ μονογενὴς υἱὸς ἐκεῖνος ὁ τῶν τριῶν αἰώνων, τὰς ἄνωθεν ἰδέας 
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βλέπων [τὰς ἄνωθεν] μεταβαλλομένας ἐν τοῖς σκοτεινοῖς σώμασι, 
ῥύσασθαι κατελθὼν ἠθέλησεν. εἰδὼς δὲ ὅτι τὸ πλήρωμα τῶν ὅλων 
αἰώνων αἰώνιον οὐδὲν [οἱ αἰῶνες οἱ ἀθρόον] ἰδεῖν ὑπομένουσιν, 
ἀλλὰ καταπλαγέντες ὡς φθαρτοὶ φθορὰν ὑπομενοῦσι, μεγέθει καὶ δόξῃ   
τῆς αὐτοῦ δυνάμεως κατειλημμένοι, συστείλας ἑαυτὸν ὡς ἂν 
ἀστραπὴν μεγίστην ἐν ἐλαχίστῳ σώματι ἀφανὴς ἐγένετο. μᾶλλον δὲ 
ὡς τὸ φῶς τῆς ὄψεως, τὸ ὑπὸ τοῖς βλεφάροις συνεσταλμένον, 

Ιππόλυτος. Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena) 
Book 9, chapter 14, section 1, line 7

τοῦτον βίον καὶ δείξαντες τὴν νομιζομένην ἄσκησιν προσποιητὴν   
ὑπάρχουσαν, αὖθις δὲ καὶ τῶν ῥητῶν αὐτοῦ τὰ κεφάλαια παραθή-
σομαι, ἵνα τοῖς αὐτοῦ ἐγγράφοις ὁ ἐντυγχάνων ἐνατενίσας ἐπιγνοίη, τίς 
καὶ ὁποία εἴη ἡ τούτῳ τετολμημένη αἵρεσις. 
Οὗτος τὴν τοῦ νόμου πολιτείαν προβάλλεται δελεάσματος δίκην, 
φάσκων δεῖν περιτέμνεσθαι καὶ κατὰ τὸν νόμον ζῆν τοὺς πεπιστευκό-
τας. ἀποσπᾷ δέ τινα καὶ ἐκ τῶν προειρημένων αἱρέσεων· τὸν 
Χριστὸν γὰρ λέγει ἄνθρωπον εἶναι καὶ κοινῶς πᾶσι γεγονέναι· τοῦτον 
δὲ οὐ νῦν πρῶτον ἐκ παρθένου γεγεννῆσθαι θέλει, ἀλλὰ καὶ πρό-
τερον, καὶ αὖθις πολλάκις γεννηθέντα καὶ γεννώμενον πεφηνέναι καὶ 
φαίνεσθαι, ἀλλάσσοντα σώματα κατὰ γενέσεις καὶ μετενσωματούμε-
νον, ἐκείνῳ τῷ Πυθαγορείῳ δόγματι χρώμενος. 
Τοσοῦτον δὲ πεφυσίωνται, ὡς καὶ προγνωστικοὺς ἑαυτοὺς λέγειν, 
δηλονότι μέτροις καὶ ἀριθμοῖς τῆς προειρημένης Πυθαγορείου τέχνης 
ὡς ἀφορμαῖς χρωμένους. οὗτοι καὶ μαθηματικοῖς καὶ ἀστρολογι-
κοῖς καὶ μαγικοῖς προσέχουσιν ὡς ἀληθέσι, κα(ὶ) τούτοις χρώμενοι τα-
ράσσουσι τοὺς ἄφρονας, ὡς νομίζειν αὐτοὺς λόγου δυνατοῦ μετέχειν. 
ἐπαοιδὰς δὲ καὶ ἐπιλόγ(ου)ς τινὰς διδάσκουσι πρός τε κυνοδήκτους καὶ 
δαιμον(ι)ῶντας καὶ ἑτέραις νόσοις κατεχομένους· ὧν οὐδὲ ταῦτα 
σιωπήσομεν. ἱκανῶς οὖν τὰς ἀρχὰς αὐτῶν διηγησάμενος, τάς τε αἰτίας 
τῶν τολμημάτων, παρελεύσομαι ἐ(π)ιδιηγησόμενος τὰ ἔγγραφα 

Hermias Phil., In Platonis Phaedrum scholia (2317: 001)
“Hermeias von Alexandrien. In Platonis Phaedrum scholia”, Ed. 
Couvreur, P.Paris: Bouillon, 1901, Repr. 1971.Page 5, line 12

πόσα ἀγαθὰ ἐκ τοῦ ἔρωτος ἡμῖν ἐπιπέμπεται, πρῶτον ὁρίζεται τὸν 
ἔρωτα, ἵνα εἰδείημεν κατὰ ποίου σημαινομένου ταῦτα λέγει, ὡς καὶ ἐν τῷ 
προτέρῳ λόγῳ πεποίηκε. Καὶ ἐπειδὴ μαίνεται ὁ ἐρῶν, ὁρίζεται τὸν ἔρωτα 
θείαν μανίαν εἶναι κατὰ ἀνάμνησιν τοῦ αὐτοκάλλους. Ἐπεὶ οὖν 
ἀνάμνησις 
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οὐκ ἂν γένοιτο τούτου, μὴ ἀθανάτου οὔσης τῆς ψυχῆς, διὰ βραχέων περὶ 
ἀθανασίας ψυχῆς διαλέγεται, ἐπιστημονικοὺς καὶ ἀποδεικτικοὺς λόγους 
περὶ αὐτῆς προφερόμενος. Ἀσωμάτου δὲ καὶ ἀοράτου αὐτῆς οὔσης, τὸ 
εἶδος ὑφηγεῖται λέγων ἐοικέναι αὐτὴν συμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου 
ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου. Ἐπεὶ οὖν ὑπόπτερον ἡγεῖται τὴν ψυχὴν, 
τὴν δὲ ὑπόπτερον φύσιν ποτὲ μὲν ἀποβάλλειν ἀνάγκη τὰ πτερὰ, ποτὲ δὲ 
πτεροφυεῖν, περὶ ἀνόδου καὶ καθόδου καὶ μετενσωματώσεως τῶν 
ψυχῶν 
διαλέγεται, περί τε θείων καὶ ἀνθρωπίνων, πῶς ἕπονται Διὶ τῷ μεγάλῳ 
ἡγεμόνι, αἳ μὲν ἀεὶ, αἳ δὲ ποτὲ, κατὰ ἕνδεκα μέρη τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ 
διῃρημένης· καὶ ὅτι αἳ μὲν ὑπερθέουσι τὰ νῶτα τοῦ οὐρανοῦ, θεωροῦσαι 
τὴν αὐτοδικαιοσύνην, αὐτοσωφροσύνην καὶ τὰ ἑξῆς, αἳ δὲ τότε μὲν 
ἤραντο, τότε δὲ ἔδυσαν, αἳ δὲ ὑποφέρονται λοιπὸν εἰς γένεσιν καὶ 
τοὺς ἐννέα βίους αἱροῦνται ἐκ τῆς ἐκεῖ τῶν εἰδῶν θέας. Ὁ μὲν οὖν 
νεοτελὴς ἀπὸ τοῦ ἐνθάδε κάλλους ἐπὶ τὸ ἐν νῷ κάλλος ὀξέως φέρεται 
καὶ σέβει τὸν ἐρώμενον, καὶ συνανάγει αὐτὸν μεθ' ἑαυτοῦ ἐπὶ τὸ νοητὸν, 
μίαν κοινὴν ζωὴν ἀσπαζόμενος, ἅτε δὴ κατεχόμενος τῷ κοσμίῳ καὶ θείῳ 
ἔρωτι ἡγεμόνι χρώμενος [τῷ θείῳ ἔρωτι]· ὁ δὲ μὴ τοιοῦτος καὶ τὸ 

Olympiodorus Diaconus Scr. Eccl., Commentarii in Job (2865: 001)
“Olympiodor Diakon von Alexandria. Kommentar zu Hiob”, Ed. 
Hagedorn, U., Hagedorn, D.Berlin: De Gruyter, 1984; Patristische Texte 
und Studien 24.Page 109, line 9

δὲ φυλάξαι τὰ θεῖα προστάγματα. ὁ δὲ μακάριος Ἰὼβ ἐπόθει τὸν θάνα-
τον οὐ μόνον διὰ τὰς ἀλγηδόνας, ἀλλ' ὅτι, ὡς ἔφημεν, ὀλιγοχρόνιος   
ὢν καὶ τοῦ χρόνου παρατεινομένου ὑπώπτευεν ἐγκατάλειψιν ὑπομεμε-
νηκέναι παρὰ θεοῦ. 
10, 20 – 21 ἦ οὐκ ὀλίγος ἐστὶν ὁ χρόνος τοῦ βίου μου; ἔασόν με ἀνα-
παύσασθαι μικρὸν πρὸ τοῦ με πορευθῆναι, ὅθεν οὐκ ἀναστρέψω. 
 πάλιν τὸ ὀλιγοχρόνιον εἰς ἱκεσίαν προβάλλεται, καὶ οὐκ ἀγνοεῖ 
μὲν τὸ τῆς ἀναστάσεως μυστήριον, ὡς ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐπιδείξομεν. 
 δόγμα δὲ διδάσκει κάλλιστον, ὅτι ὁ ἅπαξ ἐξελθὼν τοῦ βίου οὐκέτι 
εἰς τόνδε τὸν βίον ἐπαναστρέφει, ὡς μυθολογοῦσιν οἱ τὰς μετενσω  -  
ματώσεις τερατευόμενοι. 
10, 21 – 22 εἰς γῆν σκοτεινὴν καὶ ζοφεράν, εἰς γῆν σκότους αἰωνίου, 
οὗ οὐκ ἔστιν φέγγος οὐδὲ ὁρᾶν ζωὴν βροτῶν. 
 δέδοικε μή, ἐὰν μετὰ τῶν βασάνων τελευτήσῃ καὶ τῶν ἐτασμῶν, 
ἐν τελείᾳ ἀπορριφῇ τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ γένηται καὶ μετὰ τῶν 
ἀσεβῶν ἐν τῷ ᾅδῃ καταλεχθῇ, οἵτινες τὸ αἰώνιον οἰκοῦσι σκότος κα-
τὰ τὴν τοῦ σωτῆρος φωνὴν τὴν φήσασαν· δήσουσιν αὐτοῦ τοὺς 
πόδας καὶ χεῖρας καὶ ἐκβαλοῦσιν αὐτὸν εἰς τὸ σκό-
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τος τὸ ἐξώτερον. φωτὸς γὰρ ὄντος κατὰ φύσιν τοῦ θεοῦ οἱ ἔξω 
τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ βαλλόμενοι ἐν σκότει τυγχάνουσιν. 
 αἰτεῖ τοιγαροῦν, μὴ ἐν προσκρούσει τοῦ θεοῦ καταληφθῆναι, 

Oecumenius Phil., Rhet., Commentarius in Apocalypsin (2866: 001)
“The complete commentary of Oecumenius on the Apocalypse”, Ed. 
Hoskier, H.C.Ann Arbor: University of Michigan Press, 1928.
Page 213, line 18

  εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν 
  κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα 
  αὐτοῦ. καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, 
  ὅς ἐστιν ὁ Διάβολος καὶ ὁ Σατανάς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν 
  χίλια ἔτη, καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισε καὶ 
  ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι 
  τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν 
  μικρὸν χρόνον, ἵνα πάλιν πλανήσῃ τὰ ἔθνη. 
 τοῦτο γὰρ προϊών φησιν. ἆρα μὴ τὴν χιλιοντα-ετη-
ρίδα τῶν ἀθέων Ἑλλήνων καὶ τὰς τῶν ψυχῶν μετενσωμα  -  
τώσεις καὶ τὸ λήθαιον ὕδωρ, καὶ οὐκ οἶδα οὕς τινας 
ὕθλους καὶ λήρους ἡμῖν ἡ ἀποκάλυψις παραδίδωσι, χίλια 
λέγουσα ἔτη δεθήσεσθαι τὸν Διάβολον καὶ πάλιν λυθή-
σεσθαι καὶ πλανῆσαι τὰ ἔθνη; ἄπαγε τῶν οὕτως ὀλε-
θρίων δογμάτων καὶ τῇ σκαιότητι τῇ Ἑλληνικῇ πρεπόντων. 
τί οὖν φησιν εἴρηται τῷ προφήτῃ; ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλ-  
μοῖς σου, Κύριε, ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθὲς ἥτις διῆλθε καὶ φυλακὴ 
ἐν νυκτί. τὰ χίλια τοιγαροῦν ἔτη ὡς μία ἡμέρα λογίζεται 
ἐν ὀφθαλμοῖς τοῦ Θεοῦ. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἡ δευτέρα Πέτρου 
τοῦ θεσπεσίου ἐπιστολή φησι, γράψαντος· ἓν δὲ τοῦτο μὴ 
λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια 

Joannes Damascenus Scr. Eccl., Theol., Sacra parallela (recensiones 
secundum alphabeti litteras dispositae, quae tres libros conflant) 
(fragmenta e cod. Berol. B.N. gr. 46 [= parallela Rupefucaldina]) (2934: 
019); MPG 96.Volume 96, page 544, line 49

ἐγγίονος ὄψεως τὴν φοβερὰν καὶ ὑπερβαλλόντως ξαν-
θὴν θέαν τοῦ πυρὸς ὁρῶντες καταπεπλήγασι, τῇ 
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προσδοκίᾳ τῆς μελλούσης κρίσεως ἤδη κολαζόμενοι. 
Ἀλλὰ καὶ οὗτοι τὸν τῶν δικαίων χῶρον, καὶ τοὺς 
δικαίους ὁρῶσι, καὶ ἐπ' αὐτῷ τούτῳ κολαζόμενοι. 
Χάος γὰρ βαθὺ καὶ μέγα ἀνάμεσον ἐστήρικται, ὡς 
μήτε δίκαιον συμπαθήσαντα προσδέξασθαι, μήτε 
ἄδικον τολμήσαντα διελθεῖν. Οὗτος ὁ περὶ ᾅδου λό-
γος, ἐν ᾧ αἱ ψυχαὶ πάντων κατέχονται μέχρι καιροῦ, 
ὃν ὁ Θεὸς ὥρισεν, ἀνάστασιν τότε πάντων ποιησόμε-
νος, οὐ ψυχὰς μετενσωματῶν, ἀλλ' αὐτὰ τὰ σώματα 
ἀνιστῶν, ἃ λελυμένα ὁρῶντες, εἰ ἀπιστεῖτε, Ἕλλη-
νες, μάθετε μὴ ἀπιστεῖν. Τὴν γὰρ ψυχὴν γενητὴν 
καὶ ἀθάνατον ὑπὸ Θεοῦ γεγονέναι πιστεύσαντες, κατὰ 
τὸν Πλάτωνος λόγον, χρόνῳ, μὴ ἀπιστήσητε, ὡς καὶ 
τὸ σῶμα ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων γενόμενον, δύνατος 
ὁ Θεὸς ἀναβιώσας ἀθάνατον ποιεῖν.   

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

Τῷ εὐλογημένῳ καὶ γνησίῳ δούλῳ Χριστοῦ, κυ-
ρίῳ Κομητᾴ, πνευματικῷ ἀδελφῷ, Ἰωάννης ἐλά 

Γεώργιος Κεδρηνός. Compendium historiarum (3018: 001)
“Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope, 2 vols.”, Ed. Bekker, I.
Bonn: Weber, 1:1838; 2:1839; Corpus scriptorum historiae Byzantinae.
Volume 1, page 280, line 23

κῶν ἐκτός, τὸν δὲ ἀδίκως καὶ ἀθέως εἰς τὸ τῆς κρίσεώς τε καὶ 
δίκης δεσμωτήριον, ὃ δὴ Τάρταρον καλοῦσι, καὶ εἰς τὸν Ἀχέ-
ροντα καὶ Κωκυτὸν ἰέναι.” ὁ αὐτὸς παραδέχεται καὶ φύσεις 
δαιμόνων, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν ἀγαθοὺς εἶναι τοὺς δὲ φαύλους· 
καὶ τὴν ψυχὴν ποτὲ μὲν ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον, ὅταν λέγῃ 
“ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος· τὸ γὰρ ἀεικίνητον καὶ ἀθάνατον,” ποτὲ 
δὲ γεννητὴν καὶ ἄφθαρτον διὰ τὴν τοῦ θεοῦ βούλησιν, ἄλλοτε 
σύνθετον καὶ γεννητὴν καὶ φθαρτὴν καὶ πάλιν ἀθάνατον. καὶ 
κρίσιν φησὶν εἶναι μετὰ τὴν τελευτὴν καὶ ἐν ᾅδου δικαστήριον, 
καὶ τὰς μὲν ἀγαθὰς ἀγαθοῦ μισθοῦ τυγχάνειν, τὰς δὲ πονηρὰς 
τῶν ἀκολούθων δικῶν. ὁ αὐτὸς καὶ μετενσωμάτωσιν ψυχῶν   
δογματίζει, καὶ μεταβαίνειν τὰς ψυχὰς εἰς ἄλλα σώματα κατ' 
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ἀξίαν ἑκάστης, καὶ κατά τινας περιόδους ὡρισμένας ἀναπέμπε-
σθαι πάλιν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, πεῖραν παρεξομένας τῆς ἑαυ-
τῶν προαιρέσεως. καὶ ὅτι μετὰ Διός τινας εἶναι τῶν ψυχῶν, 
καὶ ἄλλας μετὰ τῶν ἄλλων θεῶν. εἱμαρμένην δέ φησιν εἶναι, 
οὐ μέντοι πάντα καθ' εἱμαρμένην γίνεσθαι. ὁ μὲν οὖν Πλάτων 
συναγαγὼν τὰ τρία μέρη τῆς κατὰ πάντα φιλοσοφίας, φυσιολογι-
κὴν ἠθικὴν καὶ λογικήν, οὕτως ἐδογμάτισε. Πλάτων δὲ ἐπωνο-
μάσθη διὰ τὸ πλατὺς εἶναι τὸ στέρνον. ἄλλοι δὲ ὡς πλατὺν ἐν 
λόγοις Πλάτωνα κληθῆναι. οὗτος ἐβίω ἔτη πβʹ. 

Γεώργιος Κεδρηνός. Compendium historiarum 
Volume 1, page 282, line 17

ἀΐδιον, τὴν δὲ καθ' ἕκαστον, ὡς προείπομεν, ἀφανίζεσθαι. 
 Ὅτι ἐπὶ Ἀρταξέρξου τοῦ Ὤχου ἦν ὁ Ἀριστοτέλης, ἐτελεύτησε 
δὲ βιώσας ἔτη οʹ. ἐκλήθησαν δὲ οἱ μὲν ἀπὸ Ζήνωνος ἀπὸ τῆς 
ποικίλης στοᾶς Στωϊκοί, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀπὸ τοῦ 
ἔργου Περιπατητικοί· περιπατοῦντες γὰρ ἐν τῷ Λυκείῳ ἐποιοῦντο 
τὰς ζητήσεις. 
 Ἑνδεκάτη αἵρεσις τῶν Στωϊκῶν. καὶ οὗτοι ὑπέθεντο ἀρχὴν 
μὲν τῶν πάντων θεόν, καὶ τὸ καθ' εἱμαρμένην τὰ πάντα διεβε-
βαιώσαντο. τὴν σελήνην λέγουσιν ἀθάνατον εἶναι. σῶμα δὲ 
λέγουσι γενέσθαι ἐκ τῆς περιψύξεως τοῦ ἀέρος τοῦ περιέχοντος· 
διὸ καὶ ψυχὴν αὐτὴν καλοῦσιν. ὁμολογοῦσι καὶ μετενσωμάτωσιν, 
ὡρισμένων οὐσῶν τῶν ψυχῶν. 
 Δωδέκατος Ἐπίκουρος. οὗτος σχεδὸν ἐναντίαν πᾶσιν δόξαν 
ἔθετο. ἀρχὰς μὲν τῶν ὅλων ὑπέθετο ἀτόμους καὶ κενόν, κενὸν 
μὲν οἷον τὸν τόπον τῶν ἐσομένων, ἀτόμους τὴν ὕλην ἐξ ἧς τὰ 
πάντα. ἐκ δὲ τῶν ἀτόμων συνελθουσῶν γενέσθαι καὶ τὸν θεὸν 
καὶ τὰ στοιχεῖα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, ὡς μηδὲν μήτε γενέσθαι   
μήτε ἑστάναι εἰ μὴ ἐκ τῶν ἀτόμων ἦν. ἀτόμους δὲ λέγουσι τὸ 
λεπτομερέστερον, καὶ μεθ' ὧν οὐκ ἂν γένοιτο κέντρον ἢ σημεῖον 
οὐδέν, οὐδὲ διαίρεσις οὐδεμία. τὸν δὲ θεὸν ἀΐδιον καὶ ἄφθαρτον 

Γεώργιος Κεδρηνός. Compendium historiarum Volume 1, page 456, line
21

λατο Μάνης χωρὶς ἰατρείας ἀναστῆσαι τοῦτον, καὶ οὕτω τοὺς ἰα-
τροὺς ἀποστήσας ἐθανάτωσε τὸν παῖδα ἀμελείᾳ καὶ τερατολογίᾳ, 
καὶ ὑπὲρ τούτου μισθὸν ἐπάξιον εἰκότως κομίζεται τὴν ἐκδορὰν 
τοῦ παναθλίου αὐτοῦ σώματος. ὁ τοίνυν ἐμβρόντητος οὗτος Μά-
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νης ἀποβαλλόμενος τὴν παλαιὰν διαθήκην, καὶ τὴν κτίσιν πᾶσαν 
καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου κατασκευὴν οὐκ ἀγαθοῦ τινὸς θεοῦ γεγονέ-
ναι βλασφημῶν, ὑπὸ φθορὰν καὶ ἀλλοίωσιν οὖσαν, τὴν νέαν ὡς 
ἀγαθοῦ δῆθεν προσίεται θεοῦ, καὶ κατὰ φαντασίαν καὶ δόκησιν 
τὸν Χριστὸν πεφυκέναι τερατεύεται. καὶ πρὸς τούτοις καταδύσεις 
τινὰς ἐναγεῖς καὶ νυκτερινὰς τελετὰς καὶ παρανόμους ἐπιτηδεύσας 
μίξεις καὶ ἀρρητοποιίας, καὶ εἱμαρμένας καὶ Νεμέσιος.  καὶ 
ἄλλα πλείονα φλυαρήσας καὶ διδάξας τὰ τῶν Ἑλλήνων πονηρὰ 
καὶ μάταια δόγματα κρατύνειν ἐσπούδακεν ὁ θεομισὴς καὶ θεήλα-  
τος. περὶ οὗ φησὶ καὶ Θεόδωρος πρεσβύτερος ὁ τῆς Ῥαϊθοῦ 
“Μάνης ὁ τοῦ ἀντιθέτου σκότους ἐφευρετής, μᾶλλον δὲ τῆς ἐξου-
σίας τοῦ σκότους ἀνάπλασμα, φαντασίᾳ ψιλῇ καὶ σχήματι δια-
κένῳ σώματος ἀνθρωπείου πεφανερῶσθαι τὸν κύριον ἐφαντάσθη 
καὶ ὠνείρωξεν, ὥστε φησὶ καὶ πάσχειν μὲν δοκεῖν αὐτὸν καὶ πράτ-
τειν ἅπερ ἔδρα καὶ πέπονθε καθ' ἡμᾶς, μηδὲν δὲ τούτων ἀληθείᾳ 
καὶ πράγματι ὑπάρξαι, ἀλλὰ δοκήσει μᾶλλον καὶ ἀπάτῃ 

Constantinus VII Porphyrogenitus Imperator Hist., De virtutibus et 
vitiis (3023: 002)“Excerpta historica iussu imp. Constantini 
Porphyrogeniti confecta, vol. 2: excerpta de virtutibus et vitiis, pts. 1 & 
2”, Ed. Büttner–Wobst, T., Roos, A.G.Berlin: Weidmann, 2.1:1906; 
2.2:1910.Volume 1, page 142, line 8

καὶ Κούβρικος χωρὶς ἰατρείας ἀναστῆσαι τοῦτον. καὶ οὕτω τοὺς 
ἰατροὺς ἀποστήσας ἐθανάτωσε τὸν παῖδα τῇ ἀμελείᾳ καὶ τερα-
τολογίᾳ. ὃν ἐξέδειρεν ὁ βασιλεύς.   
Ὁ τοίνυν ἐμβρόντητος οὗτος Μάνης ἀποβαλόμενος τὴν πα-
λαιὰν διαθήκην καὶ τὴν κτίσιν πᾶσαν καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου 
κατασκευὴν οὐκ ἀγαθοῦ τινος θεοῦ γεγονέναι βλασφημῶν, ὑπὸ 
φθορὰν καὶ ἀλλοίωσιν οὖσαν, τὴν νέαν ὡς ἀγαθοῦ δῆθεν προσίε-
ται θεοῦ καὶ κατὰ φαντασίαν καὶ δόκησιν τὸν Χριστὸν πεφηνέναι 
τερατεύεται. καὶ πρὸς τούτοις καταδύσεις τινὰς ἐναγεῖς καὶ νυκ-
τερινὰς καὶ παρανόμους ἐπιτηδεύσας μίξεις καὶ ἀρρητοποιΐας καὶ 
εἱμαρμένην καὶ Νεμέσιος.  καὶ ἄλλα πλεῖστα φλυαρήσας 
καὶ δράσας καὶ διδάξας τὰ τῶν Ἑλλήνων πονηρὰ καὶ μάταια δόγ-
ματα κρατύνειν ἐσπούδακεν ὁ θεομισὴς καὶ θεήλατος. 
Περὶ οὗ καὶ Θεόδωρος ὁ τῆς Ῥαϊθοῦ πρεσβύτερός φησι 
“Μάνης ὁ τοῦ ἀντιθέτου σκότους ἐφευρετής, μᾶλλον δὲ τῆς ἐξου-
σίας τοῦ σκότους ἀνάπλασμα, φαντασίᾳ ψιλῇ καὶ σχήματι διακένῳ 
σώματος ἀνθρωπείου πεφανερῶσθαι τὸν Κύριον ἐφαντάσθη καὶ 
ᾠνείρωξεν, ὥστε φησὶ πάσχειν μὲν δοκεῖν αὐτὸν καὶ πράττειν 
ἅπερ ἔδρα καὶ πέπονθεν καθ' ἡμᾶς, μηδὲν δὲ τούτων ἀληθείᾳ 
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καὶ πράγματι ὑπάρξαι, ἀλλὰ δοκήσει μόνον καὶ ἀπάτῃ ἀποβου-
κολεῖν τοὺς ἀνθρώπους, οἷς καὶ συνανεστράφθαι νενόμισται.” 

Γεώργιος Μοναχός. Chronicon (lib. 1–4) (3043: 001)
“Georgii monachi chronicon, 2 vols.”, Ed. de Boor, C.Leipzig: Teubner, 
1904, Repr. 1978 (1st edn. corr. P. Wirth).Page 469, line 19

τούτου μισθὸν ἐπάξιον εἰκότως κομίζεται τὴν ἐκδορὰν τοῦ 
παναθλίου αὐτοῦ σώματος. 
 Ὁ τοίνυν ἐμβρόντητος οὗτος Μάνης ἀποβαλλόμενος τὴν 
παλαιὰν διαθήκην καὶ τὴν κτίσιν πᾶσαν καὶ τὴν τοῦ ἀν-
θρώπου κατασκευὴν οὐκ ἀγαθοῦ τινος θεοῦ γεγονέναι βλας-
φημῶν ὑπὸ φθορὰν καὶ ἀλλοίωσιν οὖσαν, τὴν νέαν ὡς 
ἀγαθοῦ δῆθεν προσίεται θεοῦ, καὶ κατὰ φαντασίαν καὶ δό-
κησιν τὸν Χριστὸν πεφηνέναι τερατεύεται. καὶ πρὸς τούτοις 
καταδύσεις τινὰς ἐναγεῖς καὶ νυκτερινὰς τελετὰς καὶ παρα-
νόμους ἐπιτηδεύσας μίξεις καὶ ἀρρητοποιΐας καὶ εἱμαρμέ-
νην καὶ Νεμέσιος.  καὶ ἄλλα πλεῖστα φλυαρήσας καὶ 
δράσας καὶ διδάξας τὰ τῶν Ἑλλήνων πονηρὰ καὶ μάταια 
δόγματα κρατύνειν ἐσπούδακεν ὁ θεομισὴς καὶ θεήλατος. 
 Περὶ οὗ φησι καὶ Θεόδωρος πρεσβύτερος ὁ τῆς Ῥαϊ-
θοῦ· Μάνης ὁ τοῦ ἀντιθέτου σκότους ἐφευρετής, μᾶλλον   
δὲ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους ἀνάπλασμα, φαντασίᾳ ψιλῇ καὶ 
σχήματι διακένῳ σώματος ἀνθρωπείου πεφανερῶσθαι τὸν 
κύριον ἐφαντάσθη καὶ ὠνείρωξεν, ὥστε φησὶ καὶ πάσχειν 
μὲν δοκεῖν αὐτὸν καὶ πράττειν ἅπερ ἔδρα καὶ πέπονθε καθ' 
ἡμᾶς, μηδὲν δὲ τούτων ἀληθείᾳ καὶ πράγματι ὑπάρξαι, 
ἀλλὰ δοκήσει μόνον καὶ ἀπάτῃ ἀποβουκολεῖν τοὺς 

Γεώργιος Μοναχός. Chronicon breve (lib. 1–6) (redactio recentior) 
(3043: 002); MPG 110.Volume 110, page 556, line 52

Ὁ τοίνυν ἐμβρόντητος οὗτος Μάνης ἀποβαλλό-
μενος τὴν Παλαιὰν Διαθήκην καὶ τὴν κτίσιν πᾶσαν 
καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου κατασκευὴν, οὐκ ἀγαθοῦ 
τινος γεγονέ[ναι Θεοῦ] βλασφημῶν ὑπὸ φθορὰν 
καὶ ἀλλοίωσιν οὖσαν, τὴν νέαν ὡς ἀγαθοῦ δῆθεν 
προσίεται Θεοῦ, καὶ κατὰ φαντασίαν καὶ δόκησιν 
τὸν Χριστὸν πεφηνέναι τερατεύεται· καὶ πρὸς 
τούτοις καταδύσεις τινὰς ἐναγεῖς, καὶ νυκτερινὰς 
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τελευτὰς, καὶ παρανόμους ἐπιτηδεύσας μίξεις, καὶ 
ἀῤῥητοποιίας, καὶ εἱμαρμένην, καὶ μετενσωμα  -  
τώσεις, καὶ ἄλλα πλεῖστα φλυαρήσας (καὶ δρά-
σας,) καὶ διδάξας, τὰ τῶν Ἑλλήνων πονηρὰ καὶ   
ἄθεα δόγματα κρατύνειν ἐσπούδαζεν ὁ θεομισὴς 
καὶ θεήλατος. 
(3) Περὶ οὗ φησι καὶ Θεόδωρος πρεσβύτερος ὁ τῆς 
Ῥαϊθοῦ· «Μάνης ὁ τοῦ ἀντιθέτου σκότους ἐφευρέ-
της, μᾶλλον δὲ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους ἀνάπλα-
σμα, φαντασίᾳ ψιλῇ καὶ σχήματι διακένῳ σώμα-
τος ἀνθρωπείου πεφανερῶσθαι τὸν Κύριον ἐφαντά-
σθη καὶ ὠνείρωξεν· ὥστε, φησὶ, πάσχειν μὲν δο-
κεῖν αὐτὸν καὶ πράττειν ἅπερ ἔδρα καὶ πέπονθε καθ' 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. (4019: 006)
“The Greek commentaries on Plato's Phaedo, vol. 1 [Olympiodorus]”, 
Ed. Westerink, L.G.Amsterdam: North–Holland, 1976.Chapter 9, section 
6, line 3

δὲ τοῦ χρόνου ὁ μὲν ὀκτὼ ἐτῶν γίνεται, ὁ δὲ ἐνιαυτοῦ, καὶ μεταβάλλει ἐκ 
τοῦ 
ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχειν εἰς τὸ μέρει τινὶ ἑαυτοῦ ὑπερέχειν (τὰ γὰρ ὀκτὼ τοῦ

ἑνὸς μέρει καὶ οὐχ ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχουσιν), καὶ οὕτω προκόπτοντος τοῦ 
χρόνου 
καθαιρεῖται ὁ ὀκταπλασίων λόγος καὶ ἐλάσσων γίνεται, ὥστε 
μεταβάλλειν τὸ 
πρεσβύτερον ἐπὶ τὸ νεώτερον, κατὰ μέρος γὰρ νεώτερος γίνεται ὡς πρὸς 
τὸν 
ἐξ ἀρχῆς παραβαλλόμενος. οὕτω δὲ ἔχει καὶ τὰ πράγματα· ὁρῶμεν γάρ 
τινος 
ἄρτι τεχθέντος ὑπερβάλλοντας ἡμᾶς πολλῷ, εἶτα προϊόντος τοῦ χρόνου 
καθαι-
ρουμένην τὴν ὑπεροχὴν καὶ ἐλάττονα τὸν λόγον τῆς αὐξήσεως 
γινόμενον.   
 Καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὰς ἀπορίας. ἀλλ' ἐπειδὴ εἴωθεν ἄνω καὶ κάτω 
θρυλεῖσθαι ὡς εἰσάγει ὁ Πλάτων τὴν μετεμψύχωσιν – ἤτοι τὴν 
μετενσω  -  
μάτωσιν, διότι οὐ πολλαὶ ψυχαὶ ἓν σῶμα εἰδοποιοῦσιν, ἐπεὶ αὕτη 
μετεμψύχωσις 
ἦν, ἀλλὰ μία ψυχὴ διάφορα σώματα μεταμπίσχεται,  – φέρε δείξωμεν 
ψευδῆ 
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ὄντα τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον (ἤτοι μετενσωματώσεως· 
ταὐτὸν 
γὰρ σημαίνει). ὃ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ τῆς λογικῆς ἀπορεῖ [87b2 – 88b8], λέγων 
ὅτι 
ζητητέον μήποτε ἡ ψυχή, δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος καὶ

ὕστερον φθαρέντος, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πολλὰ σώματα ἐνδυσαμένη 
ὕστερον καὶ 
αὐτὴ διεφθάρη, τοῦτο οὖν ἐστιν εὐλογώτερον ἐπὶ τῆς ἀλόγου ἁρμόσαι· 
ἐπειδὴ 
γάρ ἐστι καὶ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, ἄδηλον μήποτε πολλὰ 
σώματα 
ἐνδυσαμένη ὕστερον διαφθαρῇ. εἰ οὖν μὴ ἐλέγομεν τὴν ἄλογον μετεμψυ-
χοῦσθαι καίτοι οὖσαν μετὰ τὸν χωρισμόν, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ τὴν 
λογικήν, 
καὶ ἢ δώσει ὁ Πλάτων καὶ ἐκ τῆς ἀλόγου μετεμψύχωσιν ἢ οὐδὲ ἐκ τῆς 
λογικῆς. 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. Chapter 9, section 
6, line 5

ἑνὸς μέρει καὶ οὐχ ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχουσιν), καὶ οὕτω προκόπτοντος τοῦ 
χρόνου 
καθαιρεῖται ὁ ὀκταπλασίων λόγος καὶ ἐλάσσων γίνεται, ὥστε 
μεταβάλλειν τὸ 
πρεσβύτερον ἐπὶ τὸ νεώτερον, κατὰ μέρος γὰρ νεώτερος γίνεται ὡς πρὸς 
τὸν 
ἐξ ἀρχῆς παραβαλλόμενος. οὕτω δὲ ἔχει καὶ τὰ πράγματα· ὁρῶμεν γάρ 
τινος 
ἄρτι τεχθέντος ὑπερβάλλοντας ἡμᾶς πολλῷ, εἶτα προϊόντος τοῦ χρόνου 
καθαι-
ρουμένην τὴν ὑπεροχὴν καὶ ἐλάττονα τὸν λόγον τῆς αὐξήσεως 
γινόμενον.   
 Καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὰς ἀπορίας. ἀλλ' ἐπειδὴ εἴωθεν ἄνω καὶ κάτω 
θρυλεῖσθαι ὡς εἰσάγει ὁ Πλάτων τὴν μετεμψύχωσιν – ἤτοι τὴν 
μετενσω-
μάτωσιν, διότι οὐ πολλαὶ ψυχαὶ ἓν σῶμα εἰδοποιοῦσιν, ἐπεὶ αὕτη 
μετεμψύχωσις 
ἦν, ἀλλὰ μία ψυχὴ διάφορα σώματα μεταμπίσχεται,  – φέρε δείξωμεν 
ψευδῆ 
ὄντα τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον (ἤτοι μετενσωματώσεως· 
ταὐτὸν 
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γὰρ σημαίνει). ὃ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ τῆς λογικῆς ἀπορεῖ [87b2 – 88b8], λέγων 
ὅτι 
ζητητέον μήποτε ἡ ψυχή, δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος καὶ

ὕστερον φθαρέντος, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πολλὰ σώματα ἐνδυσαμένη 
ὕστερον καὶ 
αὐτὴ διεφθάρη, τοῦτο οὖν ἐστιν εὐλογώτερον ἐπὶ τῆς ἀλόγου ἁρμόσαι· 
ἐπειδὴ 
γάρ ἐστι καὶ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, ἄδηλον μήποτε πολλὰ 
σώματα 
ἐνδυσαμένη ὕστερον διαφθαρῇ. εἰ οὖν μὴ ἐλέγομεν τὴν ἄλογον μετεμψυ-
χοῦσθαι καίτοι οὖσαν μετὰ τὸν χωρισμόν, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ τὴν 
λογικήν, 
καὶ ἢ δώσει ὁ Πλάτων καὶ ἐκ τῆς ἀλόγου μετεμψύχωσιν ἢ οὐδὲ ἐκ τῆς 
λογικῆς. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. 

Ολυμπιόδωρος. Σχόλια στον Φαίδωνα του Πλάτωνα. 
Chapter 10, section 1, line 2

  ’τί δῆτα ἐκεῖνον τὸν ἀδολέσχην καὶ πτωχόν, 
  ὃς τἆλλα μὲν πεφρόντικεν, 
  ὁπόθεν δὲ καταφαγεῖν ἔχοι, τούτου κατημέληκεν’. 
’νῦν οὖν οὐκ ἐρεῖ ταῦτα περὶ ἐμοῦ ζητοῦντος μαθεῖν εἰ εἰσὶν αἱ ψυχαὶ 
ἡμῶν 
ἐν Ἅιδου ἢ μή, χρειώδης γὰρ ἡ τοιαύτη ζήτησις’. καὶ εὖ γε τοῦ 
Πλάτωνος 
ἐν καιρῷ παρῳδήσαντος τὰ Εὐπόλιδος· μέγιστα γὰρ δύναται ὁ καιρός· 
‘ψυχαὶ’ 
γὰρ ‘τῶν θεραπειῶν οἱ καιροί’, καὶ ἔστιν ὁ καιρὸς ‘χρόνος προσλαβὼν τὸ
εὖ’. 
ὅρα δὲ ὅτι ἐπ' ὀλίγον αὐτοῦ ἐμνημόνευσεν καὶ οὐκ ἐνέμεινεν παρῳδῶν 
τοῦτο. 

Πρᾶξις σὺν θεῷ

 Παλαιὸς μὲν οὖν ἐστί τις ὁ λόγος οὗτος οὗ μεμνήμεθα [70c5 – 72e2]. 
 Ὁ περὶ μετεμψυχώσεως λόγος ἤτοι μετενσωματώσεως ἀναγκαῖός ἐστι 
δύο τούτων προληφθέντων, τοῦ τὸν κόσμον ἀίδιον εἶναι καὶ τοῦ τὴν 
ψυχὴν 
ἀθάνατον εἶναι· εἰ γὰρ ἄμφω σῴζεται, ἀνάγκη μετεμψύχωσιν εἶναι, ἵνα 
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μὴ 
τὸ ἄπειρον ὑποστῇ ἐνεργείᾳ. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης ἀμφιβάλλεται, λέγων 
τὸν 
κόσμον ἀίδιον, μήποτε τὴν ψυχὴν θνητὴν λέγει, διὰ τὸ ἐπιτωθάζειν αὐτὸν
ἐν 
τῇ Περὶ ψυχῆς [I 3, 407b22] τῇ μετεμψυχώσει λέγοντα· ‘κατὰ γὰρ τοὺς   
Πυθαγορείους μύθους τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος ἀναβιώσκεται’. εἰ οὖν 
μῦθον 
ἐκάλεσεν, δῆλός ἐστι μὴ δοξάζων μετεμψύχωσιν, καὶ μέγιστον τοῦτο 
ἐπιχείρημα κατὰ Ἀριστοτέλους ἀναγκαστικὸν τοῦ τὴν ψυχὴν μὴ λέγειν 
ἀθάνατον.  Πρῶτον τοῦτο, βʹ δὲ ὅτι ὁ σκοπὸς τῷ προκειμένῳ λόγῳ δεῖξαι
οὐκ ἀθάνατον τὴν ψυχήν, ἀλλ' ἐπιδιαμένουσαν χρόνον τινὰ μετὰ τὸν 
χωρισμὸν τοῦ σώματος, 

Πρόκλος. In Platonis rem publicam commentarii (4036: 001)
“Procli Diadochi in Platonis rem publicam commentarii, 2 vols.”, Ed. 
Kroll, W.Leipzig: Teubner, 1:1899; 2:1901, Repr. 1965.
Volume 2, page 322, line 28

τέρων ζῴων, οἷον ἰκτίνων καὶ λύκων καὶ ὅσα ἁρπακτικά, 
εἰς τὰ ἄγρια μεθισταμένων, οἷον ὅσα ἰοβόλα, ἃ δὴ παντε-
λῶς ἐστιν ἀνήμερα· ἀπὸ δὲ τῶν δικαιοτέρων, οἷον πελαργῶν 
καὶ τοιούτων ἄλλων, εἰς τὰ ἥμερα, οἷον μελίσσας καὶ μύρ-
μηκας, ἃ δὴ πολιτικὰ γένη καὶ ἥμερα προσεῖπεν αὐτὸς ἐν 
τῷ Φαίδωνι [p. 82b], τὰ μὲν βασιλικῆς τὰ δὲ οἰκονομικῆς 
ἔχοντα ζωῆς ἴχνος. 
 Τούτων δὴ προκειμένων εἰς ζήτησιν λέγωμεν, ὅτι καὶ 
ταύτας τὰς μεταβολὰς οὐκ ἀλόγων ψυχῶν ἀλλὰ ἀνθρωπίνων 
οἴεσθαι δεῖ λέγεσθαι παρὰ τοῦ Πλάτωνος, καὶ περὶ τούτων 
εἶναι μόνων ἁπλῶς σύμπαντα τὸν περὶ τῶν μετενσωματώσεων 
αὐτῷ λόγον. τοῦτο δὲ ἡμεῖς ἐκ πολλῶν ἀποδείξομεν. πρῶ-  
τον μὲν γὰρ ὁ τοῦ προφήτου λόγος οὐ πρὸς ἀλόγους, ἀλλὰ 
πρὸς λογικὰς ἦν ψυχάς· γελοῖον γὰρ ἀλόγοις λέγειν Ἀνάγκης 
θυγατρὸς κόρης Λαχέσεως ὅδε λόγος, καὶ οὐχ ὑμᾶς 
λήξεται δαίμων, ἀλλ' ὑμεῖς δαίμονας αἱρήσεσθε, 
καὶ αἰτία ἑλομένου, θεὸς ἀναίτιος [p. 617de], καὶ 
τελευταίῳ ἐπιόντι, ς[ὺν νῷ ἑλομένῳ, κ]εῖται βίος 
ἀγαπητός, ο[ὐ κακός [p. 619b]· ταῦτα γὰρ μά]την ἂν 
κατέτεινεν πρὸς τὰς φ[ύσιν οὐκ ἐ]χούσας ἐπαΐειν οὐχ ὅτι 
τῶν ἀπὸ νοῦ προϊόντων λόγων, ἀλλ' οὐδὲ ὅλως λόγων 
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Πρόκλος. In Platonis Timaeum commentaria (4036: 010)
“Procli Diadochi in Platonis Timaeum commentaria, 3 vols.”, Ed. Diehl, 
E.Leipzig: Teubner, 1:1903; 2:1904; 3:1906, Repr. 1965.Volume 1, page 
113, line 3

ἔχουσι τὸ ἐκ τοῦ πυρός, αἳ δὲ σφοδρὸν καὶ πληκτικόν, καὶ 
αἳ μὲν ἀποτίθενται ἐν ἀέρι γενόμεναι καὶ προσλαμβάνουσι 
παχυτέρους, αἳ δὲ ἐκείνους καὶ μέχρι γῆς διασῴζουσιν. οἶδα 
μὲν οὖν, ὅτι καὶ Πλούταρχος ὁ Χαιρωνεὺς [de facie 
941 ss] ἱστορεῖ τῶν περὶ τὴν Βρεττανίαν νησίδων κατά 
τινα μίαν ἱερὰν εἶναι δοκοῦσαν καὶ ἄσυλον καὶ διὰ τοῦτο 
ἀφειμένην ὑπὸ τῶν κρατούντων πολλάκις γίνεσθαι τοῦ ἀέρος 
συγχύσεις ἐξαίφνης καὶ καταπτώσεις ἢ ὄμβρων ἢ κεραυνῶν   
καὶ λέγειν τοὺς ἐγχωρίους, ὅτι τῶν κρειττόνων τις ἐξέλειπε, 
συνήθεις ὄντας τοῖς πάθεσι τούτοις, ὀνομάζειν δὲ κρείττονας 
ψυχὰς μετενσωματουμένας καὶ ἀπολιμπανούσας τινὰ γένεσιν. 
οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατιουσῶν εἰς σώματα ψυχῶν τοιαῦτα 
συμπίπτειν οὐκ ἀπογνωστέον, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν μεγαλ-
ουργῶν καὶ δαιμονιωτέραν οὐσίαν λαχουσῶν, οἵαν καὶ τὴν 
τοῦ Φαέθοντος εἶναι ψυχὴν ὁ μῦθος οὗτος ᾐνίξατο. θαυ-
μαστὸν δὲ οὐδὲν τὰς ψυχὰς κατιούσας καὶ μᾶλλον συμπάσχειν 
ἐκείνοις τοῖς στοιχείοις, ἅ ἐστιν ἀνάλογον τοῖς ἐφόροις αὐτῶν 
θεοῖς, καὶ ἐκείνων ἐφέλκεσθαι πλείους καὶ περιβάλλεσθαι 
χιτῶνας, ὥστε καὶ τὰς Κρονίας τοῖς ἐνίκμοις καὶ ὑγροῖς 
μειζόνως χαίρειν, καὶ τὰς Ἡλιακὰς τοῖς ἐμπυρίοις, ἀντὶ τῶν 
ἀύλων ἑκατέρας τὰ ἔνυλα σώματα καὶ ἐμβριθῆ περιεπούσας, 

Φώτιος. Bibliotheca (4040: 001)“Photius. Bibliothèque, 8 vols.”, Ed. 
Henry, R.Paris: Les Belles Lettres, 1:1959; 2:1960; 3:1962; 4:1965; 
5:1967; 6:1971; 7:1974; 8:1977.Codex 117, Bekker page 92a, line 26

γορηθῆναι, κεφάλαια πεντεκαίδεκα, ἅτινα καὶ διε-
λέγχει διαβολὰς εἶναι ἐκ τῶν αὐτοῦ ἐκείνου συγγραμ-
μάτων ποιούμενος τοὺς ἐλέγχους ἐν τῷ τετάρτῳ τόμῳ, 
κατὰ δὲ τὸν πέμπτον γενόμενος καὶ ἑτέρων ὑπὲρ αὐ-
τοῦ μαρτυρίαις ἀπορραπίζων ταῦτα. 
                      Τὰ δὲ κεφάλαιά 
ἐστι ταῦτα· φασὶν αὐτὸν παραγγέλλειν μὴ προσεύχες-
θαι τῷ Υἱῷ καὶ μὴ εἶναι αὐτὸν ἁπλῶς ἀγαθόν, καὶ 
μὴ γινώσκειν τὸν Πατέρα ὡς αὐτὸς ἑαυτόν· καὶ τὰς 
λογικὰς φύσεις εἰς ἀλόγων εἰσκρίνεσθαι σώματα, καὶ 
εἶναι μετενσωμάτωσιν, καὶ ὅτι ἡ τοῦ Σωτῆρος Ψυχὴ ἡ 
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τοῦ Ἀδὰμ ἦν, καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν αἰώνιος κόλασις οὐδὲ 
σαρκὸς ἀνάστασις, καὶ ὅτι οὐ κακὸν ἡ μαγεία, καὶ ὅτι 
ποιητικὴ τῶν πραττομένων ἡ ἀστρονομία, καὶ ὅτι παύ-
εται ὁ μονογενὴς τῆς βασιλείας, καὶ ὅτι ἐκ καταπτώ-
σεως ἦλθον οἱ ἅγιοι εἰς τὸν κόσμον ἀλλ' οὐ δι' ἑτέ-
ρων θεραπείαν, καὶ ὅτι ὁ Πατὴρ τῷ Υἱῷ ἀόρατος,   
καὶ ὅτι τὰ Χερουβὶμ ἐπίνοιαι τοῦ Υἱοῦ εἰσιν, καὶ ὅτι ἡ εἰ-
κὼν τοῦ Θεοῦ ὡς πρὸς ἐκεῖνον οὗ ἐστιν εἰκών, καθὸ εἰκών, οὐκ ἔστιν 
ἀλήθεια. 

Φώτιος. Bibliotheca Codex 214, Bekker page 172b, line 22

                 Ἐκείνην δέ, καθὼς ἔφημεν πρεσβεύει, ἣν οἱ περὶ Πλάτωνα 
βούλονται· ἥτις τῶν ἐκβαινόντων κατὰ τὸν τῆς προνοίας θεσμὸν δικα-
στικὴ τοῦ θείου ὑπάρχει ἐνέργεια, τάξει καὶ εἱρμῷ πρὸς 
τὰς προαιρετικὰς ὑποθέσεις τῶν αὐτεξουσίων ἔργων 
ἐπανορθουμένη τὰ καθ' ἡμᾶς.   
 Ἀλλὰ γὰρ ταῦτα μὲν ἔστιν ἰδεῖν τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἐμφε-
ρόμενα γράμματι· ὁ πλεῖστος δ' αὐτῷ καὶ μέγας ἀγὼν 
ἡ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν ἐστι προβιοτὴ καὶ μετεν  -  
σωμάτωσις, τὸν μὲν ἐξ ἀλόγων ζῴων ἢ εἰς ἄλογα 
μεταγγισμὸν οὐκ ἀναδεχόμενος, τὴν δὲ ἐξ ἀνθρώπων 
εἰς ἀνθρώπους μεταβολὴν σπουδαιολογούμενος. Ταύτην 
δὲ τὴν ἐπισφαλῆ καὶ ματαίαν ὑπόληψιν ἄνω καὶ κάτω 
περιστρέφει, δι' αὐτῆς μέν, ὡς οἴεται, τὴν τοῦ θείου πρό-
νοιαν κρατύνων, δι' αὐτῆς δὲ τὸ ἐφ' ἡμῖν καὶ αὐτο-
δέσποτον κατασκευάζων, ναὶ δὴ καὶ τὴν φίλην αὐτῷ 
ἐπικουρῶν εἱμαρμένην, ἐξ ἀλλοκότων μὲν ἐπινοιῶν 
ὁρμώμενος, ἀσυστάτους δὲ τῶν ἐπιχειρημάτων τὰς νο-
μιζομένας αὐτῷ κατασκευὰς προάγων, ἐξ ὧν δ' ὡς 
ἀληθῶς τὸ τῆς προνοίας ἂν παρασταίη δόγμα, 

Φώτιος. Bibliotheca Codex 214, Bekker page 172b, line 40

μιζομένας αὐτῷ κατασκευὰς προάγων, ἐξ ὧν δ' ὡς 
ἀληθῶς τὸ τῆς προνοίας ἂν παρασταίη δόγμα, οὐδ' ἐπὶ 
νοῦν βαλόμενος. 
         Μᾶλλον δὲ εἴ τις τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἀλή-
θειαν προτιμᾶν ἐθέλοι, δι' ὧν ταύτην ἀγωνίζεται κατα-
σκευάζειν, παντελῶς αὐτῆς τὴν ἀναίρεσιν συνεισάγει· 
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σαθρὰν γὰρ αὐτῇ βάθραν ὑποθείς, ὡς ἐν ἄλλοις τῆς 
ὑποθέσεως ἀπαιτούσης πλατύτερον ὑπεδείξαμεν, εὐπε-
ρίτρεπτον αὐτὴν πρὸς τοὐναντίον καὶ ἀνυπόστατον συνα-
πέφηνε. Τῆς γὰρ τῶν ψυχῶν προβιοτῆς καὶ μετενσω  -  
ματώσεως, ἣν αὐτὸς ἔρεισμα καὶ θεμέλιον τῆς προ-
νοίας ὑποβάλλει καὶ τοῦ αὐτεξουσίου καὶ τῆς εἱμαρμένης, 
ταύτης παντελῶς εἰς τὸ ἄλογόν τε καὶ ἀδύνατον ὑπὸ 
τῆς ἀληθείας ἐξοστρακιζομένης, δῆλον ὅτι συγ-
καταστρέφεται τῷ δι' ἐκείνων ταῦτα πραγματευομένῳ καὶ ἡ 
πρόνοια καὶ τὸ ἐφ' ἡμῖν καὶ ἡ εἱμαρμένη, καὶ εἰς λῆρον 
αὐτῷ τὸ πολύμοχθον διαλύεται σπούδασμα. 
 Ἑπτὰ δὲ λόγοι αὐτοῦ ἐπιμερίζονται τὴν σπουδήν. Καὶ   
ὁ αʹ εἰς ἔκθεσιν διατυποῦται ὧν αὐτὸς ἐφ' ἑαυτῷ 
περὶ προνοίας καὶ δίκης καὶ τῆς κατ' ἀξίαν τῶν ἔργων 
εἰς ἡμᾶς κατιούσης κρίσεως συνεγυμνάσατό τε καὶ

Φώτιος. Bibliotheca Codex 251, Bekker page 461b, line 2

                         Οὗτος γὰρ πρῶτος ἐνθουσιάσας πρὸς τὸ τῆς φιλοσοφίας 
ἀληθι-νόν, καὶ τὰς τῶν πολλῶν δόξας ὑπεριδὼν τὰς ὄνειδος 
φιλοσοφίᾳ προστριβομένας, εἶδε καλῶς τὰ ἑκατέρου 
καὶ συνήγαγεν εἰς ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν νοῦν, καὶ ἀστα-
σίαστον τὴν φιλοσοφίαν παραδέδωκε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ 
γνωρίμοις, μάλιστα δὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν αὐτῷ συγγε-  
γονότων, Πλωτίνῳ καὶ Ὠριγένει καὶ τοῖς ἑξῆς ἀπὸ τούτων. 
 Ὅτι Πλάτωνά φησι τὰς ἀνθρωπίνας μόνας ψυχὰς 
μετενσωματοῦσθαι, καὶ ταύτας οὐχ ἁπλῶς ἐξ ἀνθρώπων 
δὲ μόνον εἰς ἀνθρώπους. Ἐξ ἀλόγων δὲ ζῴων εἰς ἀν-
θρώπους μετάβασιν ἢ εἰς ἄλογα ἐξ ἀνθρώπων οὐδα-
μῶς αὐτόν φησι δοξάζειν. 
 Ὅτι δημιουργὸν θεόν, φησί, προϋφίστησιν ὁ Πλάτων 
ἐφεστῶτα πάσης ἐμφανοῦς τε καὶ ἀφανοῦς διακοσμή-
σεως, ἐκ μηδενὸς προϋποκειμένου γεγενημένης· ἀρκεῖν 
γὰρ τὸ ἐκείνου βούλημα εἰς ὑπόστασιν τῶν ὄντων. Τῆς 
δὲ σωματικῆς φύσεως συντεταγμένης τῇ ἀσωμάτῳ 
δημιουργίᾳ κόσμον ἐξ ἀμφοῖν συνίστασθαι τελεώτατον, 

Cosmas Indicopleustes Geogr., Topographia Christiana (4061: 002)



162

“Cosmas Indicopleustès. Topographie chrétienne, 3 vols.”, Ed. Wolska–
Conus, W.Paris: Cerf, 1:1968; 2:1970; 3:1973; Sources chrétiennes 141, 
159, 197.Book 7, section 93, line 3

εἰσιέναι πρῶτον πάντων, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὅσα προείρηται; 
Ἀκολούθως γὰρ οἱ ἔξωθεν τὴν σφαῖραν δοξάζοντες οὔτε 
ἀνάστασιν νεκρῶν ὁμολογοῦσιν, οὔτε τὴν ἄνοδον αὐτῶν τὴν 
εἰς τὸν οὐρανὸν λέγουσιν, οὔτε ὕδατα λέγουσιν εἶναι ἐπάνω 
τοῦ οὐρανοῦ, οὔτε ἀλλάσσεσθαι λέγουσι τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου 
τούτου, τουτέστι τὴν περιφορὰν τῶν ἄστρων καὶ τῶν καθεξῆς, 
οὔτε ὅτι τις ἀνῆλθε μετὰ σώματος παντελῶς εἰς τὸν οὐρανόν, 
οὔτε ἀνέρχεται. 
 Ἀλλ' οἱ μὲν αὐτῶν τὰς ψυχὰς μόνας μετὰ θάνατον 
περιπολεύειν σὺν τῇ σφαίρᾳ καὶ ὁρᾶν ἤτοι γινώσκειν πάντα   
λέγουσιν, οἱ δὲ καὶ μετενσωμάτωσιν βούλονται, ἄλλοι καὶ 
προβιοτὴν ἀσπάζονται· οἷς καὶ ἕπεται λέγειν ἐξ ἀκολουθίας 
καταλύεσθαι τὴν σφαῖραν, ἤτοι πάσας, καὶ πᾶσαν σωματικὴν 
φύσιν ἀπόλλυσθαι καὶ ὑποστρέφειν εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν τὰς 
ψυχάς, ὥσπερ καὶ οἱ περὶ τὸν θαυμάσιον Ὠριγένην δοξάζουσι· 
ἕτεροι δὲ ἀεὶ ἄναρχον καὶ ἀτελεύτητον αὐτὸν τὸν οὐρανόν 
φασιν εἶναι καὶ ἐν γενέσει καὶ ἐν φθορᾷ ἀεὶ διάγειν τὸν 
κόσμον, οἷς συνάγεται χαιρεσίκακον μᾶλλον ἢ ἀδύναμον ἢ 
φθονερὸν τὸν Θεὸν λέγειν, ἤγουν παντελῶς ἀθεΐαν δοξάζειν· 
ἀνοίκειον γὰρ τὸ οὕτως πάντοτε μένειν τὸν κόσμον ἐν γενέσει 

Θεοδώρετος. Graecarum affectionum curatio (4089: 001)“Théodoret 
de Cyr. Thérapeutique des maladies helléniques, 2 vols.”, Ed. Canivet, 
P.Paris: Cerf, 1958; Sources chrétiennes 57.
Book 11, section 34, line 2

Δυοῖν γὰρ θάτερόν ἐστι τὸ τεθνάναι· ἢ γὰρ οἷον μηδέν τι εἶναι 
μηδὲ αἴσθησιν μηδεμίαν μηδενὸς ἔχειν τὸν τεθνεῶτα· ἢ καὶ κατὰ 
τὰ λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις τῆς 
ψυχῆς τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον.» 
 Ἀλλὰ ταῦτα μὲν αὐτοῦ ἐπαινετέον, εἰ καί τινα ἐπιμιξίαν ἔχει 
τῶν νόθων δογμάτων, τὸν Ῥαδάμανθυν καὶ τὸν Μίνω καὶ τὰς 
μακάρων νήσους, καὶ μέντοι καὶ τὸ μόνας κολάζεσθαι τὰς ψυχὰς 
τῶν σωμάτων κεχωρισμένας. Ταῦτα γάρ που τῶν τῆς ἀληθείας 
δογμάτων ἀλλότρια· ἔχει δέ τινα σμικρὰν ἀμηγέπη ξυγγνώμην, 
τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας οὐ μετασχών. Τὰς δὲ μετενσωμα  -  
τώσεις, ἃς ἐκ τῶν Πυθαγόρου δογμάτων ἐκεῖνος ὑφείλετο, παν-
τάπασιν, ὦ ἄνδρες, φευκτέον. Κομιδῇ γάρ τοι ἐκεῖνα τὰ δόγματα 
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καταγέλαστα. Περὶ γὰρ δὴ τῶν ψυχῶν τῶν εἰς τὰ σώματα 
καταπεμπομένων ἐν τῷ Φαίδωνι ἔφη, ὡς ἐνδοῦνται αὗται, ὥσπερ 
εἰκός, εἰς τὰ τοιαῦτα ἤθη, οἷα ἄττα ἂν καὶ μεμελετηκυῖαι τυγ-
χάνωσιν ἐν τῷδε τῷ βίῳ· «Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ 
Σώκρατες; { – } Οἷον τοὺς μὲν γαστριμάργους τε καὶ ὕβρεις καὶ 
φιλοποσίας μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβουμένους εἰς τὰ τῶν 
ὄνων γένη καὶ τῶν θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθαι, ἢ οὐχί; { – } Πάνυ γε   
εἰκὸς λέγεις. { – } Τοὺς δὲ ἀδικίας καὶ τυραννίδας καὶ ἁρπαγὰς 
προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ ἰκτίνων 

Θεοδώρετος. Graecarum affectionum curatio 
Book 11, section 36, line 3

εἰκός, εἰς τὰ τοιαῦτα ἤθη, οἷα ἄττα ἂν καὶ μεμελετηκυῖαι τυγ-
χάνωσιν ἐν τῷδε τῷ βίῳ· «Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ 
Σώκρατες; { – } Οἷον τοὺς μὲν γαστριμάργους τε καὶ ὕβρεις καὶ 
φιλοποσίας μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβουμένους εἰς τὰ τῶν 
ὄνων γένη καὶ τῶν θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθαι, ἢ οὐχί; { – } Πάνυ γε   
εἰκὸς λέγεις. { – } Τοὺς δὲ ἀδικίας καὶ τυραννίδας καὶ ἁρπαγὰς 
προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ ἰκτίνων 
γένη· ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσε φαῖμεν τὰς τοιαύτας ἰέναι; { – } Ἀμέλει, 
ἔφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα.» Καὶ ἵνα μὴ πάντα λέγων 
μηκύνω, ἔστιν εὑρεῖν αὐτὸν λέγοντα τῶν τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν 
ἠσκηκότων τὰς ψυχὰς εἰς μελίττας μετενσωματουμένας καὶ 
σφῆκας καὶ μύρμηκας καὶ εἴς γε τὸ ἀνθρώπειον γένος. Ταῦτα δὲ 
οὐ μόνον γέλωτος ἄξια, ἀλλὰ καὶ οἷς ἤδη εἴρηκεν ἄντικρυς 
ἐναντία. Ἐν ἐκείνοις μὲν γὰρ ἔφη κολάζεσθαι τὰς ψυχάς, τὰς 
μὲν εἰς τὸν Ἀχέροντα καὶ εἰς τὴν Ἀχερουσίαν λίμνην, τὰς δὲ 
εἰς τὴν Στύγα καὶ Κωκυτὸν καὶ Πυριφλεγέθοντα βαλλομένας· 
καὶ τοὺς μὲν ἀνίατα ἐπταικότας ἐν τῷ Ταρτάρῳ τοῖς τοῦ Πυρι-
φλεγέθοντος ἀεὶ ξυμπεριφέρεσθαι ῥεύμασι, τοὺς δέ γ' ἰάσιμα 
πλημμελήσαντας, φερομένους ὑπὸ τοῦ κύματος, ἀντιβολεῖν τοὺς 
ὑπὸ σφῶν ἠδικημένους, ἐπὶ τῆς ὄχθης φαινομένους, καὶ πάλιν 
ὑπὸ τοῦ κύματος εἰς τὴν λίμνην ἀπάγεσθαι· 

Θεοδώρετος. Graecarum affectionum curatio Book 11, section 42, line 8

ἤπου γε φιλοσόφῳ; Τοῖς γὰρ τὴν ἀκραιφνῆ φιλοσοφίαν κατωρθω-
κόσι τοὺς ἀκολάστους καὶ παιδεράστας ξυνέζευξε, καὶ τούτους 
κἀκείνους τῶν αὐτῶν ἄθλων ἔφησεν ἀπολαύσεσθαι. 
 Ἀλλὰ τούτων πάλιν τῶν λόγων ἐπιλαθόμενος – τὸν γὰρ 



164

οὐρανὸν ταῖς τοιαύταις ψυχαῖς ἀπεκλήρωσεν – , ἐν τῇ Πολιτείᾳ 
τὴν Ὀρφέως ψυχὴν κύκνειον ἔφη σῶμα λαχεῖν, καὶ ἀετὸν μὲν 
ἔφη γενέσθαι τὸν Ἀγαμέμνονα, λέοντα δὲ τὸν Αἴαντα, ἀθλητὴν 
δὲ τὴν Ἀταλάντην, καὶ πίθηκον τὸν Θερσίτην, οὐκ οἶδα ὅτου 
χάριν τήνδε τῶν δογμάτων τὴν ἀλογίαν ἐνθεῖναι τοῖς λόγοις κατα-
δεξάμενος· δῆλος μέντοι ἐστὶ παίζων μᾶλλον ἢ σπουδάζων ἐν οἷς 
τὰς Νεμέσιος.  διέξεισι· πολλαχοῦ γὰρ τὰ ἐν Ἅιδου κο-
λαστήρια δείκνυσιν. Ἐγὼ δ' εἰς ταῦτα τρέψομαι πάλιν, ἵνα μὴ 
ἐπ' ἐκείνων δὴ τῶν γελοίων τὸν φιλόσοφον καταλείπω λόγων. 
Ἀκούσατε τοίνυν αὐτοῦ λέγοντος· «Ἀλλ' οὐ μέντοι σοι, ἦν 
δ' ἐγώ, Ἀλκίνου γε ἀπόλογον ἐρῶ, ἀλλ' ἀλκίμου μὲν ἀνδρός, 
Ἠρὸς τοῦ Ἀρμενίου, τὸ γένος δὲ Παμφύλου· ὃς ἐν τῷ πολέμῳ 
τελευτήσας, ἀναιρεθέντων δεκαταίων νεκρῶν ἤδη διεφθαρμένων, 
ὑγιὴς μὲν ἀνῃρέθη, κομισθεὶς δὲ οἴκαδε, μέλλων θάπτεσθαι,   
δωδεκαταῖος ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενος ἀνεβίω, ἀναβιοὺς δὲ ἔλεγεν, ἃ 
ἐκεῖ εἶδεν. Ἔφη δέ, ἐπειδὴ οἱ ἐκβῆναι τὴν ψυχήν, πορεύεσθαι 
ἤδη μετὰ πολλῶν, καὶ ἀφικνεῖσθαι σφᾶς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον, 

Θεοδώρετος. Haereticarum fabularum compendium (4089: 031); 
MPG 83.Volume 83, page 352, line 18

ὅμοια. Εἰ δὲ καὶ καθαρωτέραν τις σχοίη ψυχὴν, 
ὑπερβήσεται, φησὶ, καὶ τοῦ Υἱοῦ τὴν ἀξίαν. Εἰς 
τοσαύτην τύφου μανίαν ἐξώκειλαν ἄνδρες, 
γοητείᾳ μὲν χρώμενοι, καὶ τὰς τῶν δαιμόνων ἐπι-
κλήσεις ποιούμενοι, τὴν δὲ ἀσέλγειαν συγκαλύπτειν 
οὐκ ἀνεχόμενοι, ἀλλὰ νόμον τὴν ἀκολασίαν ποιούμε-
νοι. Δόξῃ γὰρ, φησὶν, οὐκ ἀληθείᾳ, τὰ μὲν τῶν 
πραγμάτων κακὰ εἶναι δοκεῖ, τὰ δὲ ἀγαθά. Ἀλλὰ 
γὰρ ἐνταῦθα γενόμενος, οὐκ οἶδ' ὅπως ὑπερπηδήσω 
τὴν τῆς ἀσελγείας νομοθεσίαν. Τὰς γὰρ Πυθαγορικὰς 
Νεμέσιος.  εἰσδεξάμενοι, τὸν συνεζευγμένον 
οὐ προσεδέξαντο λόγον. Ὁ μὲν γὰρ Πυθαγόρας τὰς 
ἡμαρτηκυίας ψυχὰς ἔφησεν εἰς σώματα πέμπεσθαι, 
ὥστε καὶ δίκας δοῦναι, καὶ καθαρθῆναι σπουδῇ. Οὗ-
τοι δὲ τῆς μετενσωματώσεως αἰτίαν εἶναί φασι 
τῆς Πυθαγορικῆς ἐναντίαν ἐκ διαμέτρου. Λέγουσι 
γὰρ εἰς τὰ σώματα πέμπεσθαι τὰς ψυχὰς, ὥστε πᾶν 
εἶδος ἀσελγειῶν ἐπιτελέσαι· τὰς οὖν ἐν τῇ μιᾷ καθ-
όδῳ πεπληρωκυίας, ἑτέρας μὴ χρῄζειν ἀποστολῆς· 
τὰς δὲ ὀλίγα ἡμαρτηκυίας, καὶ δὶς ἐκπέμπεσθαι, 
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Θεοδώρετος. Haereticarum fabularum compendium Volume 83, page 
352, line 22

κλήσεις ποιούμενοι, τὴν δὲ ἀσέλγειαν συγκαλύπτειν 
οὐκ ἀνεχόμενοι, ἀλλὰ νόμον τὴν ἀκολασίαν ποιούμε-
νοι. Δόξῃ γὰρ, φησὶν, οὐκ ἀληθείᾳ, τὰ μὲν τῶν 
πραγμάτων κακὰ εἶναι δοκεῖ, τὰ δὲ ἀγαθά. Ἀλλὰ 
γὰρ ἐνταῦθα γενόμενος, οὐκ οἶδ' ὅπως ὑπερπηδήσω 
τὴν τῆς ἀσελγείας νομοθεσίαν. Τὰς γὰρ Πυθαγορικὰς 
Νεμέσιος.  εἰσδεξάμενοι, τὸν συνεζευγμένον 
οὐ προσεδέξαντο λόγον. Ὁ μὲν γὰρ Πυθαγόρας τὰς 
ἡμαρτηκυίας ψυχὰς ἔφησεν εἰς σώματα πέμπεσθαι, 
ὥστε καὶ δίκας δοῦναι, καὶ καθαρθῆναι σπουδῇ. Οὗ-
τοι δὲ τῆς μετενσωματώσεως αἰτίαν εἶναί φασι 
τῆς Πυθαγορικῆς ἐναντίαν ἐκ διαμέτρου. Λέγουσι 
γὰρ εἰς τὰ σώματα πέμπεσθαι τὰς ψυχὰς, ὥστε πᾶν 
εἶδος ἀσελγειῶν ἐπιτελέσαι· τὰς οὖν ἐν τῇ μιᾷ καθ-
όδῳ πεπληρωκυίας, ἑτέρας μὴ χρῄζειν ἀποστολῆς· 
τὰς δὲ ὀλίγα ἡμαρτηκυίας, καὶ δὶς ἐκπέμπεσθαι, 
καὶ τρὶς, καὶ πολλάκις, ἕως ἂν ἐκπληρώσωσιν ἅπαντα 
τῆς κακίας τὰ εἴδη. Ἵνα δὲ μή τις ὑποπτεύσῃ με 
ταῦτα πλάττεσθαι κατ' αὐτῶν, Εἰρηναίου, τοῦ τὴν 
Ἑσπέραν φωτίσαντος ἀνδρὸς ἀποστολικοῦ, 

Θεοδώρετος. Haereticarum fabularum compendium Volume 83, page 
380, line 39

ἄρχοντα. Τὸν δὲ γάμον τοῦ διαβόλου νομοθεσίαν 
φησί. Τὴν δὲ εἰς τοὺς πένητας γινομένην διαβάλ-
λουσι φιλανθρωπίαν, τῆς Ὕλης εἶναι λέγοντες θερα-
πείαν. Τὸν δὲ Κύριον οὔτε ψυχὴν ἀνειληφέναι φασὶν, 
οὔτε σῶμα, ἀλλὰ φανῆναι ὡς ἄνθρωπον, καὶ οὐδὲν 
ἀνθρώπινον ἔχοντα· καὶ τὸν σταυρὸν δὲ, καὶ τὸ πά-
θος, καὶ τὸν θάνατον, φαντασίᾳ γενέσθαι. Τὴν δὲ τῶν 
σωμάτων ἀνάστασιν ὡς μῦθον ἐκβάλλουσιν. Οὐδὲν 
γὰρ τῆς Ὕλης μόριον ἄξιον ὑπειλήφασι σωτηρίας. 
Ψυχῶν δὲ Νεμέσιος.  λέγουσι γίνεσθαι, 
καὶ τὰς μὲν εἰς πτηνῶν, τὰς δὲ εἰς κτηνῶν, καὶ θη-
ρίων, καὶ ἑρπετῶν σώματα καταπέμπεσθαι. 
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Πάντα δὲ νομίζουσιν ἔμψυχα, καὶ τὸ πῦρ, καὶ τὸ 
ὕδωρ, καὶ τὸν ἀέρα, καὶ τὰ φυτὰ, καὶ τὰ σπέρματα. 
Οὗ δὴ χάριν οἱ καλούμενοι τέλειοι παρ' αὐτοῖς, οὔτε 
ἄρτον κλῶσιν, οὔτε λάχανον τέμνουσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
ταῦτα δρῶσιν, ὡς μιαιφόνοις προφανῶς ἐπαίρονται· 
ἐσθίουσι δὲ ὅμως τὰ τεμνόμενα καὶ τὰ κλώμενα. 
Κέχρηνται δὲ καὶ γοητείαις διαφερόντως, τὰ δυσαγῆ 
αὑτῶν ἐκτελοῦντες μυστήρια· ταύτῃτοι καὶ 

Θεοδώρετος. Haereticarum fabularum compendium 
Volume 83, page 393, line 18

διαφόρων αἱρέσεων μύθους ἐρανισάμενοι, τὴν οἰκείαν 
συντεθείκασι πλάνην. Καὶ περὶ μὲν τὴν τῶν ὅλων 
ἀρχὴν συμφωνοῦσιν ἡμῖν. Ἕνα γὰρ ἀγέννητον λέ-
γουσι, καὶ τοῦτον τῶν ἁπάντων καλοῦσι Δημιουργόν. 
Χριστὸν δὲ οὐχ ἕνα λέγουσιν, ἀλλὰ τὸν μὲν ἄνω, τὸν 
δὲ κάτω· καὶ τοῦτον πάλαι πολλοῖς ἐνῳκηκέναι, ὕστε-
ρον δὲ κατεληλυθέναι· τὸν δὲ Ἰησοῦν ποτὲ μὲν ἐκ 
τοῦ Θεοῦ εἶναί φησι, ποτὲ δὲ πνεῦμα καλεῖ, ποτὲ δὲ 
παρθένον ἐσχηκέναι μητέρα. Ἐν ἄλλοις δὲ συγγράμ-
μασιν οὐδὲ τοῦτο. Καὶ τοῦτον δὲ πάλιν μετενσωμα  -  
τοῦσθαι, καὶ εἰς ἄλλα ἰέναι σώματα λέγει, καὶ καθ' 
ἕκαστον καιρὸν διαφόρως δείκνυσθαι. Ἐπῳδαῖς δὲ 
καὶ δαιμόνων ἐπικλήσεσι καὶ οὗτοι κέχρηνται, καὶ 
βαπτίσμασιν ἐπὶ τῇ τῶν στοιχείων ὁμολογίᾳ. Ἀστρο-
λογίαν δὲ, καὶ μαγικὴν, καὶ μαθηματικὴν ἠσπά-
ζοντο πλάνην, καὶ Προγνωστικοὺς ἑαυτοὺς προσηγό-
ρευον. Τὸν δὲ Ἀπόστολον παντελῶς ἠρνήθησαν· 
καὶ βίβλον δέ τινα συντεθείκασιν, ἣν ἐκ τῶν οὐρανῶν 
ἔφασαν πεπτωκέναι. Ταύτης τὸν ἀκηκοότα ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν λαμβάνειν παρ' ἣν ὁ Χριστὸς ἐδωρήσατο. 
Κατὰ ταύτης τῆς αἱρέσεως Ὠριγένης συνέγραψεν 

Θεοδώρετος. Haereticarum fabularum compendium 
Volume 83, page 520, line 15

εἶναι καὶ παρεῤῥίφθαι, μόνην δὲ τὴν ψυχὴν ὡς νικη-
φόρον ἀνακηρύττεσθαι; Εἰ δὲ τοῦτο σχέτλιον, δίκαιον 
ἄρα πρότερον ἀναστῆναι τὰ σώματα, εἶθ' οὕτως 
κοινῇ δοῦναι τὰς τῶν πεπολιτευμένων εὐθύνας. 
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Τοῦτο γὰρ καὶ ὁ θεῖος εἶπεν Ἀπόστολος. «Πάντες 
γὰρ, φησὶ, παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χρι-
στοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος 
πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε κακόν.» Συνῳδὰ 
δὲ λέγει καὶ ὁ μακάριος Δαβίδ· «Ὅτι σὺ ἀποδώσεις 
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ.» Πυθαγόρας μὲν οὖν 
τὰς Νεμέσιος.  ἐμυθολόγησε τῶν ψυχῶν, οὐκ 
εἰς ἀλόγων σώματα μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς φυτὰ με-
ταβαίνειν ταύτας εἰπών. Ἠκολούθησε δὲ οὕτω πως 
καὶ ὁ Πλάτων τῷδε τῷ μύθῳ. Ἐντεῦθεν ὁ Μάνης, 
καὶ πρό γε τούτου, ὁ τῶν καλουμένων Γνωστικῶν 
δυσσεβὴς ὁρμαθὸς, τὰς ἀφορμὰς εἰληφότες, ταύτην 
ἔφασαν εἶναι κόλασιν. Οἱ δὲ παμμίαροι, Καρποκρά-
της καὶ Ἐπιφάνης, καὶ Πρόδικος, καὶ οἱ Καϊηνοὶ, 
τὸν συώδη βίον νομοθετοῦντες, εἶπον εἰς σώματα 
μεταπέμπεσθαι τὰς ψυχὰς, ὥστε διὰ λαγνείας, καὶ 
πάσης ἀκολασίας, τῶν κοσμοποιῶν ἀγγέλων ἕκαστον 

Σούδα. (9010: 001)“Suidae lexicon, 4 vols.”, Ed. Adler, A.
Leipzig: Teubner, 1.1:1928; 1.2:1931; 1.3:1933; 1.4:1935, Repr. 
1.1:1971; 1.2:1967; 1.3:1967; 1.4:1971; Lexicographi Graeci 1.1–1.4.
Alphabetic letter mu, entry 147, line 29

βιβλία πονήματα ἴδια ἔλεγεν. ὃν ὁ βασιλεὺς Περσῶν ἐξέδειρε ζῶντα, 
ὡς αἴτιον τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ γενόμενον. νοσοῦντος γὰρ καὶ 
θεραπείας πολλῆς παρὰ τῶν ἰατρῶν τυγχάνοντος, ὁ Κούβρικος ὑπ-
έσχετο χωρὶς ἰατρῶν ἀναστῆσαι αὐτόν· καὶ ἀποστήσας τοὺς ἰατροὺς   
ἐθανάτωσεν αὐτόν. ὁ οὖν Μάνης οὗτος ἀποβαλόμενος τὴν παλαιὰν 
διαθήκην καὶ τὴν κτίσιν πᾶσαν καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου κατασκευὴν οὐκ 
ἀγαθοῦ τινος εἶναι θεοῦ βλασφημῶν, ὑπὸ φθορὰν καὶ ἀλλοίωσιν 
οὖσαν, τὴν νέαν ὡς ἀγαθοῦ δῆθεν προσίεται θεοῦ καὶ κατὰ φαντασίαν 
καὶ δόκησιν τὸν Χριστὸν πεφηνέναι ἐτερατεύετο. καὶ καταδύσεις τινὰς 
ἐναγεῖς καὶ νυκτερινὰς καὶ παρανόμους μίξεις καὶ ἀρρητοποιΐας καὶ 
εἱμαρμένην καὶ Νεμέσιος.  καὶ ἄλλα τινὰ Ἑλληνικὰ διδάσκων. 
περὶ οὗ καὶ Θεόδωρος ὁ τῆς Ῥαϊθοῦ πρεσβύτερός φησι· Μάνης, ὃς 
φαντασίᾳ τινὶ ψιλῇ καὶ σχήματι διακένῳ σώματος ἀνθρωπείου πεφα-
νερῶσθαι τὸν κύριον ἐφαντάσθη καὶ ὠνείρωξεν, ὡς πάσχειν μὲν δοκεῖν 
αὐτὸν καὶ πράττειν, ἅπερ ἔδρα καὶ ἔπασχε καθ' ἡμᾶς, μηδὲν δὲ τού-
των ἀληθείᾳ καὶ πράγματι ὑπάρξαι, ἀλλὰ δοκήσει μόνον καὶ ἀπάτῃ 
ἀποβουκολεῖν τοὺς ἀνθρώπους, οἷς καὶ συνανεστράφθαι νενόμισται. 
διὰ τοῦτο καὶ φύσεις δύο παραιτεῖται ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ λέγειν, ἀλλὰ 
μίαν τῆς θεότητος. Παῦλος δέ τις σύγχρονος, ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας 
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τῆς μεγάλης, ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν κύριον ἔφη, ὡς ἕνα τῶν προφη-
τῶν. Παῦλος, ὅθεν καὶ Παυλικιανοί. 
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