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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην ανάδειξη της ρητορικής διάστασης των 

παραμυθητικών λόγων του Lucius Annaeus Seneca. Εξετάζεται πώς ο ίδιος ο φιλόσοφος 

ακολουθεί τη δομή ενός ρητορικού λόγου προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά του στον 

παραμυθητικό του λόγο. Αναλύονται κατά μέρος, ως προς τη ρητορικότητά τους, οι τρεις 

παραμυθητικοί λόγοι του Σενέκα De Consolatione ad Marciam, De Consolatione ad 

Polybium και De Consolatione ad Helviam Matrem. Κάθε μέρος του λόγου, προοίμιο 

(exordium), απόδειξη (argumentatio) και επίλογος (peroratio), χωρίζεται σε υποενότητες 

που στόχο έχουν να καταδείξουν την επιμέλεια του παραμυθητικού λόγου ως προς τις 

τεχνικές, τα μοτίβα και τα επιχειρήματα. Αυτά, όπως αποδεικνύεται, κατά βάση πηγάζουν 

από τη ρητορική, ενώ σε κάθε παραμυθητικό λόγο παρατηρείται ένα πλήθος ρητορικών, 

φιλοσοφικών, ιατρικών, δικανικών και λογοτεχνικών όρων, εννοιών και κρίσεων που 

τοποθετούνται συνετά και οργανωμένα στον λόγο. Με αυτό τον τρόπο ανιχνεύεται η 

ιδιαιτερότητα της δομής του εκάστοτε λόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στις απώτερες 

στοχεύσεις του Σενέκα σε κάθε μέρος του παραμυθητικού του λόγου σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που προϋποθέτει το μέρος αυτό, ώστε να διαφανεί η ρητορική επίδραση 

στη σύνθεση του Σενέκα. Συμπεραίνεται ότι στο προοίμιο η απώτερη στόχευση του 

Σενέκα είναι η ευνοϊκή διάθεση του αποδέκτητου, στην απόδειξη είναι η επίκληση στη 

λογική του αποδέκτη, και στον επίλογο είναι η επίκληση στο συναίσθημα οίκτου του 

αποδέκτη.  

Γενικότερα αποδεικνύεται ότι ο παραμυθητικός λόγος είναι ένας φιλοσοφικός 

λόγος με ρητορικές στοχεύσεις. Ως προς τη ρητορικότητα των υπό εξέταση 

παραμυθητικών λόγων οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι ο παραμυθητικός λόγος με την 

περισσότερη ρητορικότητα είναι ο παραμυθητικός λόγος προς τη Μαρκία τόσο στη δομή 

όσο και στην ποικίλη χρήση επιχειρημάτων και λεξιλογίου. Ο παραμυθητικός λόγος προς 

τον Πολύβιο εκτιμάται ότι είναι επίσης έντονα ρητορικός, με λιγότερα επιχειρήματα όμως, 

στοχευμένος στο να προκαλέσει τον οίκτο και για τον Σενέκα, ο οποίος βρισκόταν στην 

εξορία. Εν τέλει, ο παραμυθητικός λόγος προς την Ελβία συνδυάζει τα ρητορικά στοιχεία 

με τον φιλοσοφικό λόγο, ο οποίος όμως εδώ είναι εντονότερος. Είναι έμμεσα 

προσωποκεντρικός προς τον ίδιο το Σενέκα, ώστε να προκληθεί και πάλι ο οίκτος προς 

αυτόν, ο οποίος βρισκόταν στην εξορία.  

Ως επιστέγασμα της ιδιαίτερης αυτής ανάλυσης των παραμυθητικών λόγων του 

Σενέκα επισημαίνεται η σημαντική συμβολή του στην παραμυθητική παράδοση με τη 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



iv 
 

θεμελίωση ρητορικών τεχνικών και επιχειρημάτων σύμφωνα με τη ρητορική, πολιτική, 

φιλοσοφική και παιδαγωγική του φυσιογνωμία.   
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to expose the rhetorical aspect of the consolatory speeches of 

Lucius Annaeus Seneca. It examines how the philosopher himself embraces the structure 

of a rhetorical speech and how he adjusts its characteristics to his consolatory speech. The 

three consolatory speeches of Seneca De Consolatione ad Marciam, De Consolatione ad 

Polybium and De Consolatione ad Helviam Matrem are analysed in sections. Each section 

of the speech, introduction (exordium), argumentation (argumentatio), conclusion 

(peroratio), is divided in subsections which aim to prove the literary diligence that is 

evident in the consolatory speech as regards its techniques, its patterns and its arguments. 

These are proved to be originated basically from the rhetoric but their content is a synthesis 

of rhetorical, philosophical, medical, legal and literal terms, concepts and thoughts that are 

used sensibly and organised adroitly through the speech. Thus, the specificity of the 

structure of each speech is detected, with special emphasis to the objectives of Seneca in 

each section of his consolatory speech according to the characteristics that are required for 

that section, in order to be revealed the rhetorical influence in Seneca’s consolations. The 

conclusion is that at the introduction the main objective of Seneca is the captatio 

benevolentiae of the addressee, in the argumentation is the invocation to the logic of the 

addressee, in the conclusion is the invocation to the emotion of compassion of the 

addressee. 

In general, it is concluded that the consolatory speech is a philosophical speech 

with rhetorical intentions. As regards the rhetorical influence on the examined consolatory 

speeches, we conclude that the consolatory speech which has more rhetorical elements is 

the Consolation to Marcia due both to its structure and to its variability of arguments and 

vocabulary. We demonstrate that the consolatory speech to Polybius has also intensive 

rhetorical elements, even though it provides fewer arguments, and it is aimed to cause the 

pity for Seneca who was in exile. Finally, the consolatory speech to Helvia combines the 

rhetorical elements with the philosophical discourse, which here is more intense. It is 

indirectly focused to Seneca himself in order to cause the pity for him. 

As a capstone of this special analysis of the consolatory speeches of Seneca, his 

significant contribution to the consolatory genre is demonstrated by investigating his 

institution of rhetorical techniques and arguments in his consolatory speeches according to 

his rhetorical, political, philosophical, and educational physiognomy. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Ερευνητικοί στόχοι. 

 

Κύριος στόχος της έρευνάς μας είναι η μελέτη υπό το πρίσμα της ρητορικής 

επίδρασης των τριών παραμυθητικών λόγων του Σενέκα De Consolatione ad Marciam, De 

Consolatione ad Polybium και De Consolatione ad Helviam Matrem που απαντούν στη 

συλλογή του Dialogi. Αρχικά θα γίνει αναφορά στην παράδοση συγγραφής 

παραμυθητικών λόγων στην αρχαιότητα καθώς επίσης και στα παραμυθητικά μοτίβα με τα 

οποία δομούνται συνήθως τόσο οι συγκεκριμένοι λόγοι εν γένει όσο και αυτοί που 

αποτελούν απόρροια της λογοτεχνικής έμπνευσης του ίδιου του Σενέκα, με σκοπό τον 

κατευνασμό της θλίψης και της ψυχικής οδύνης από τις οποίες κυριαρχείται το πρόσωπο 

στο οποίο απευθύνονται. Στη συνέχεια, η εν λόγω διατριβή εστιάζεται στη δομή του κάθε 

παραμυθητικού λόγου του Σενέκα καθώς επίσης και στο περιεχόμενο των επιχειρημάτων 

του. Σε γενικές γραμμές, στο πλαίσιο της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στο συναίσθημα 

και τη λογική και ιδιαίτερα αυτής ανάμεσα στη θλίψη και την παρηγοριά, θα μελετηθεί 

κατά πόσο ο ίδιος ο φιλόσοφος ακολουθεί τη δομή ενός ρητορικού λόγου και πώς 

προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά του στον παραμυθητικό του λόγο. Συνεπώς, η παρούσα 

διατριβή κατά κύριο λόγο επιχειρεί ανίχνευση της ρητορικής δομής των συγκεκριμένων 

λόγων και ταυτόχρονα σχολιασμό της ρητορικότητας των επιλεγόμενων επιχειρημάτων 

και στρατηγικών του Σενέκα. 

Παράλληλα, θα ανιχνεύεται η ιδιαιτερότητα της δομής του εκάστοτε λόγου, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις απώτερες στοχεύσεις του Σενέκα σε κάθε μέρος του παραμυθητικού 

του λόγου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που προϋποθέτει το μέρος αυτό, ώστε να 

διαφανεί η ρητορική επίδραση στη σύνθεση του Σενέκα.  

Εν τέλει, ως επιστέγασμα της ιδιαίτερης αυτής ανάλυσης των παραμυθητικών 

λόγων του Σενέκα, επιθυμητή επιδίωξη της εν λόγω διατριβής αποτελεί επίσης η ανάδειξη 

του ίδιου του Σενέκα ως άξιου συγγραφέα παραμυθητικών λόγων με ανεκτίμητη συμβολή 

στη θεμελίωση της δομής τέτοιων λόγων και στον εμπλουτισμό των παραμυθητικών 

τεχνικών.  

Η έρευνα μέχρι σήμερα δεν έχει μελετήσει εις βάθος την παραμυθητική παράδοση, 

και πιο συγκεκριμένα τους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα, υπό το πρίσμα της 

ρητορικότητάς τους. Οι κλασικές μελέτες των Buresch (1886), Γρόλλιου (1956), Kassel 

(1958) και Johann (1968) εστιάζονται στους κοινούς τόπους της παραμυθητικής 

λογοτεχνίας ή στο φιλοσοφικό τους υπόβαθρο και δεν μελετούν τις ρητορικές επιδράσεις 
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στους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα. Ομοίως, το άρθρο του Coccia (1959) εξετάζει 

λεπτομερώς τους κοινούς τόπους στις consolationes του Σενέκα και πώς αυτοί 

προσαρμόζονται στο πρόσωπο του αποδέκτη και στις περιστάσεις, ενώ σχετικά σχόλια 

παρέχονται και στα πολύ σύντομα άρθρα των Jacoby (1931), De Vico (1955) και De Vico 

(1969). Η μελέτη του Ochs (1993) παρέχει κάποια χρήσιμα στοιχεία για τη ρητορική που 

σχετίζεται με το θέμα του θανάτου κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο, με ιδιαίτερη έμφαση 

στους επικηδείους λόγους στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, αλλά δεν θίγει καθόλου το 

θέμα στις τρεις consolationes του Σενέκα που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας 

διατριβής.1 Οι μόνες μελέτες που προσεγγίζουν πτυχές του ζητήματος της ρητορικότητας 

των παραμυθητικών λόγων του Σενέκα είναι το άρθρο της Alonso del Real (2001), όπου 

θίγονται κάποια ζητήματα σχετικά με τη dispositio αλλά μόνο στην Consolatio ad Helviam 

Matrem, και το άρθρο της Chirico (1990), όπου όμως εξετάζονται μόνο τα ρητορικά 

σχήματα λόγου και μάλιστα μόνο στην Consolatio ad Marciam. Η δική μας μελέτη 

επικεντρώνεται όχι στα ρητορικά σχήματα λόγου, αλλά στη ρητορική δομή και τις 

ρητορικές στρατηγικές στους συγκεκριμένους λόγους, φιλοδοξώντας να καλύψει ένα 

βιβλιογραφικό κενό. Η αιτία για αυτό το κενό είναι ίσως το γεγονός ότι ο παραμυθητικός 

λόγος δεν έχει αναγνωριστεί ως ένας λόγος αυτόνομος, δεδομένης της ομοιότητάς του με 

τον συμβουλευτικό και τον επικήδειο λόγο. Επιπλέον σε αυτό συντελεί και η 

αποσπασματική διάσωση των περισσότερων παραμυθητικών λόγων, που δεν μας επιτρέπει 

να διαθέτουμε μια συνολική εικόνα της εξέλιξης του είδους. Συνεπώς η παρούσα διατριβή 

φιλοδοξεί να ρίξει φως σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί αρκετά, ώστε να 

διαφανούν πιο ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά ενός παραμυθητικού λόγου, οι πηγές 

έμπνευσής του και η σημασία του ως φιλοσοφικού λόγου με ρητορικές στοχεύσεις.   

                                           
1 Η μόνη αναφορά στον Σενέκα στη μελέτη αυτή είναι η εξής γενική δήλωση: «Also extant in Latin are 

letters authored by Sulpicius, Cicero, Pliny, and Seneca» (Ochs 1993, 112). 
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II. O Σενέκας και η ενασχόλησή του με τη ρητορική και τη φιλοσοφία. 

 

Ο Lucius Annaeus Seneca,2 ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της λατινικής 

λογοτεχνίας, γεννήθηκε στην Κόρδοβα της Ισπανίας περί το 4-1 π.Χ. και πέθανε το 65 

μ.Χ. Θεωρείται ότι είναι ο περιφημότερος συγγραφέας της βασιλείας του Κλαυδίου και 

των αυτοκρατόρων πριν και μετά από αυτόν.3  

Ήταν υιός του γνωστού ρήτορα Marcus Annaeus Seneca (γνωστού ως Σενέκα του 

Πρεσβυτέρου), ο οποίος μετέδωσε σε αυτόν τις γνώσεις του στην εξάσκηση του ρητορικού 

λόγου, τις οποίες ο Σενέκας ο Νεώτερος εφάρμοσε στα περισσότερα έργα του. Ο Σενέκας 

ως εκ τούτου ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με τη μελέτη της φιλοσοφίας και της ρητορικής. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιστορικό Δίωνα Κάσσιο διέφυγε τον φθόνο του αυτοκράτορα 

Γαΐου Καλιγούλα για τη ρητορική του ευγλωττία εξαιτίας του ισχυρισμού ότι θα πέθαινε 

γρήγορα λόγω της κακής του υγείας.4 Δάσκαλοί του ήταν οι στωικοί Σωτίων ο 

Αλεξανδρεύς και Άτταλος και ο σεξτιανός5 Παπίριος Φαβιανός.6  

Το 41 μ.Χ., έτος κατά το οποίο πέθανε ο πατέρας του, εξορίστηκε στην Κορσική 

από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο, ο οποίος τη χρονιά εκείνη έγινε αυτοκράτορας μετά τη 

δολοφονία του αυτοκράτορα Γαΐου Καλιγούλα. Έμεινε εξόριστος για οκτώ χρόνια εξαιτίας 

ψευδών κατηγοριών της τρίτης συζύγου του αυτοκράτορα Κλαυδίου, της Βαλερίας 

Μεσσαλίνας, για διάπραξη μοιχείας με την Ιουλία Λιβίλλα, αδελφή του Καλιγούλα και 

ανιψιά του Κλαυδίου. Κατά την περίοδο αυτή ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία. Το 49 μ.Χ. η 

Ιουλία Αγριππίνα, η τέταρτη σύζυγος του Κλαυδίου, τον επανέφερε στη Ρώμη ως 

διδάσκαλο του υιού της Νέρωνα, του μελλοντικού αυτοκράτορα. Την περίοδο αυτή μέχρι 

και το 62 μ.Χ., έτος θανάτου του Βούρου, του διοικητή της πραιτωριανής φρουράς, ο 

Σενέκας ήταν σύμβουλος του αυτοκράτορα και είχε ισχυρές προσβάσεις στην 

αυτοκρατορική αυλή,7 ενώ λίγο μετά την άνοδο του Νέρωνα στον θρόνο το 54 μ.Χ. έγινε 

ύπατος. Ο Σενέκας ήταν άνδρας με μεγάλη επιρροή στη Ρώμη αυτή την περίοδο. Ο 

                                           
2 Για τη ζωή του Σενέκα βλ. Duff 1935, 196-278· Boardman, Griffin, Murray 1986, 545-550· Butler 2005, 

31-44· Boyle 2006, 190-192· Habineκ 2014. Εκτενής βιβλιογραφία για τον Σενέκα έχει συλλεγεί από τους 

Motto και Clark 1999.  
3 Rose 1994, 69. 
4 Δ. Κάσσ. 59.19.7-8: [7] Δομίτιος μὲν δὴ καταγνωσθεὶς μηκέτι δεινὸς εἶναι λέγειν ἐσώθη: ὁ δὲ δὴ Σενέκας ὁ 

Ἀνναῖος ὁ Λούκιος, ὁ πάντας μὲν τοὺς καθ᾽ ἑαυτὸν Ῥωμαίους πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους σοφίᾳ ὑπεράρας, 

διεφθάρη παρ᾽ ὀλίγον μήτ᾽ ἀδικήσας τι μήτε δόξας, ὅτι δίκην τινὰ ἐν [8] τῷ συνεδρίῳ παρόντος αὐτοῦ καλῶς 

εἶπε. τοῦτον μὲν οὖν ἀποθανεῖν κελεύσας ἀφῆκε, γυναικί τινι ὧν ἐχρῆτο πιστεύσας ὅτι φθόῃ τε ἔχοιτο κακῶς 

καὶ οὐκ ἐς μακρὰν τελευτήσοι. 
5 Για τη ρωμαϊκή φιλοσοφική σχολή των σεξτιανών βλ. Rose 1994, 138. 
6 Ο ίδιος ο Σενέκας αναφέρει τους δασκάλους του στα έργα του, όπως π.χ. στα χωρία Sen. Ep. 49.2, Sen. Ep. 

100 και Sen. Ep. 108, όπως έχει παρατηρήσει ο Rose 1994, 71.  
7 Rose 1994, 70· Erler 2003, 627. 
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Πλίνιος αναφέρεται σε αυτόν ως princeps potentia, κορυφαία δύναμη, η οποία, όπως 

υποστηρίζει, αποδείχθηκε υπερβολική για τον ίδιο, και αυτός ο ίδιος ήταν στο ελάχιστο 

θαυμαστής των αλαζόνων.8 Όταν ο Νέρωνας εγκαθίδρυσε τυραννικό καθεστώς στην 

Ρώμη, ο Σενέκας άρχισε να απομακρύνεται από την πολιτική ζωή και να ασχολείται με τις 

φιλοσοφικές του αναζητήσεις, αφού πλέον δεν εισακούονταν οι συμβουλές του από τον 

αυτοκράτορα,. Όμως το 65 μ.Χ. ο Σενέκας κατηγορήθηκε για συνωμοσία εναντίον του 

Νέρωνα, όταν ο Antonius Natalis τον ανέμειξε στη συνωμοσία του Gaius Calpurnius 

Piso.9 Υποχρεώθηκε τότε από τον Νέρωνα να αυτοκτονήσει.10 Αυτοκτόνησε ενόσω ήταν 

μαζί με τους φίλους του και μιλούσε για τα μαθήματα της φιλοσοφίας στον φιλόσοφο όταν 

είναι στα όρια του θανάτου· έκοψε τις φλέβες του και της γυναίκας του και είχε έναν 

οδυνηρό αλλά θαρραλέο θάνατο.11 

Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τη δημοτικότητα του Σενέκα ως ρήτορα, δεν 

γνωρίζουμε πολλά για τους ρητορικούς του λόγους εκτός της πληροφορίας ότι αυτός 

έγραψε τον λόγο του Νέρωνα στη Σύγκλητο με αφορμή την κατηγορία για τη δολοφονία 

της μητέρας του Αγριππίνας. Αυτή η πληροφορία μας παρέχεται από τον Τάκιτο, ο οποίος 

αναφέρει επίσης ότι ο λόγος που έγραψε ο Σενέκας ήταν «ένας πολύ κομψός λόγος, αφού 

εκείνος ο δημοφιλής άνδρας είχε ένα τερπνό πνεύμα, το οποίο άρμοζε στα αφτιά της 

εποχής του».12 Η υπεράσπιση μιας μητροκτονίας όμως εκ μέρους του θα μπορούσε να 

προσπεραστεί μόνο ως μια οδυνηρή υποχρέωση που επέβαλε η θέση του.13 Επιπλέον, οι 

φιλοσοφικές πραγματείες του, όπως και οι τραγωδίες του, έχουν πολύ συχνά πολιτική 

χροιά,14 γεγονός το οποίο προδίδει την ενασχόλησή του με τη ρητορική αλλά και με την 

πολιτική.15 

Ο Σενέκας δεν ασχολήθηκε μόνο με τη ρητορική. Σύμφωνα με τους Henry και 

Walker, αναδείχθηκε ως ένα παράδειγμα «of the way in which the human personality can 

                                           
8 Plin. N.H. 14.51: novissime Annaeo Seneca, principe tum eruditorum ac potentia, quae postremo nimia ruit 

super ipsum, minime utique miratore inanium, tanto praedi huius amore capto, ut non puderet inviso alias et 

ostentaturo tradere palmam eam, emptis quadriplicato vineis illis intra decimum fere curae annum. Digna 

opera quae in caecubis setinisque agris proficeret, quando et postea saepenumero septenos culleos singula 

iugera, hoc est amphoras centenas quadragenas, musti dedere! 
9 Tac. Ann. 15.56: de Pisone primum fatetur, deinde adicit Annaeum Senecam, sive internuntius inter eum 

Pisonemque fuit, sive ut Neronis gratiam pararet, qui infensus Senecae omnes ad eum opprimendum artes 

conquirebat. 
10 Tac. Ann. 15.60: Sequitur caedes Annaei Senecae, laetissima principi, non quia coniurationis manifestum 

compererat, sed ut ferro grassaretur, quando venenum non processerat. 
11 Henry και Walker 1963, 100. Πβ. Cunnaly 1986, 314· Erler 2003, 627. Ο θάνατος του Σενέκα 

περιγράφεται λεπτομερώς από τον Τάκιτο στο Ann. 15.60-64 
12 Tac. Ann. 13.3: quamquam oratio a Seneca composita multum cultus praeferret, ut fuit illi viro ingenium 

amoenum et temporis eius auribus accommodatum. 
13 Rose 1994, 69. 
14 Bishop 1978, 299. 
15 Rose 1994, 89.  
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be divided and compartmentalized».16 Ως εκ τούτου, ασχολήθηκε επίσης –και κυρίως– με 

τη στωική φιλοσοφία, όπου κατάφερε να διαφοροποιηθεί από τους προγενέστερούς του 

εξαιτίας του πρωτοποριακού και δυναμικού τρόπου προσέγγισης των θεμάτων των έργων 

του. Αρκετοί μελετητές διέγνωσαν μια ιδιαίτερη ρητορικότητα στο ύφος του, την οποία 

θεώρησαν ακατάλληλη για την πραγμάτευση φιλοσοφικών ζητημάτων. Ο Σενέκας ήταν εκ 

φύσεως ρήτορας.17 Ιδιαίτερα όμως όσον αφορά την ενασχόλησή του με τη στωική 

φιλοσοφία,18 η συμβολή του υπήρξε αξιοσημείωτη, καθώς κατόρθωσε να δημιουργήσει τη 

δική του φιλοσοφία μέσα στο πλαίσιο των αρχών της στωικής φιλοσοφίας, την οποία 

διδάχθηκε κυρίως από τον φιλόσοφο Άτταλο, αφήνοντας έτσι το στίγμα του στην εξέλιξή 

της.19 Η De la Mettrie περιέγραψε τον Σενέκα ως τον πιο σπουδαίο από τους στωικούς ή 

μάλλον από τους εκλεκτικούς, γιατί ήταν στωικός και επικούρειος την ίδια στιγμή και 

διάλεγε ό,τι θεωρούσε καλύτερο σε κάθε περίπτωση.20
 Επιπλέον, ο Steele υποστηρίζει ότι 

ο φιλόσοφος Σενέκας, δίπλα στον Κικέρωνα, άσκησε τη σπουδαιότερη λογοτεχνική και 

ηθική επιρροή ανάμεσα στους Ρωμαίους, αν ληφθεί υπόψη τόσο η ποσότητα όσο και η 

ποιότητα του έργου του.21  

Τα πεζά του έργα διακρίνονται σε τρεις κύριες ομάδες22. Η πρώτη είναι μια 

συλλογή από δώδεκα βιβλία, την οποία αποτελούν συνολικά δέκα πραγματείες, με τον 

τίτλο Dialogi. Η δεύτερη είναι τέσσερα έργα σε πεζό λόγο (Apocolocyntosis, De 

clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones) και η τρίτη είναι οι εκατόν είκοσι 

τέσσερεις επιστολές του, οι Epistulae morales, που απευθύνονται στον Λουκίλιο.23  

Οι περισσότεροι Ρωμαίοι είχαν επίγνωση των φιλοσοφικών θεωριών της εποχής 

τους και γι’ αυτό μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα στοιχεία τους στα έργα της εποχής τους. 

Ο Mayer υποστηρίζει ότι ακόμα και αν η στωική ερμηνευτική συνιστούσε καινοτομία, δεν 

προσέγγισε απροετοίμαστους αναγνώστες. Περισσότερο, μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

τελειοποίηση της τάσης που παρατηρείται στην προηγούμενη λογοτεχνία για γενικευμένες 

                                           
16 Henry και Walker 1963, 98. 
17 Burton 1909, 367. 
18 Για τον Σενέκα ως στωικό φιλόσοφο βλ. ενδεικτικά Inwood 2005. Για τη στωική φιλοσοφία στην εποχή 

του Σενέκα βλ. Mendell 1941, 152. 
19 Βλ. Aubenque και André 1964, 11. Πβ. επίσης τις επιστολές του Σενέκα προς τον Λουκίλιο, στις οποίες 

αναφέρεται στην τακτική του ως προς την τροποποίηση ή την υιοθέτηση των φιλοσοφικών θεωριών που 

μελετά: Sen. Epist. 21.9: Quod fieri in senatu solet, faciendum ego in phisosophia quoque existimo: cum 

censuit aliquis, quod ex parte mihi placeat, iubeo illum dividere sententiam et sequor, quod probo· Ep.74.23: 

Quid adversus hos pro nobis responderi soleat, ponam; deinde tunc adiciam, quid praeterea respondendum 

putem. Πβ. Inwood 1993, 150-153. 
20 De la Mettrie 1996, 119 
21 Steele 1922, 79. 
22 Για τη χρονολόγηση των έργων του Σενέκα βλ. Abel 1967, 155-170· Griffin 1976, 395-411· Grimal 1978, 

262-323· Marshall 2014. 
23 Rose 1994, 71-82· Von Albrecht 2002, 1333-1343. 
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φιλοσοφικές εξηγήσεις.24 Ο Gardon ισχυρίζεται για την περίοδο συγγραφής του Σενέκα 

ότι το κοινό του ήταν πιο μορφωμένο από το ελληνικό κοινό και ήταν πιο ενημερωμένο ως 

προς τις συγγραφικές παραλλαγές ενός θέματος, γιατί ήταν εξοικειωμένο με τους Έλληνες 

αλλά και τους Ρωμαίους συγγραφείς.25 Η Annas τονίζει, δικαίως, ότι δεδομένης της 

έλλειψης στην εποχή μας ολοκληρωμένων σωζόμενων έργων στωικής φιλοσοφίας, ο 

Σενέκας θα μπορούσε με βεβαιότητα να είναι ο κυριότερος συγγραφέας προς μελέτη για 

κάποιον ο οποίος επιθυμεί να κατανοήσει τη στωική ηθική.26 Ωστόσο, όπως προσθέτει η 

ίδια, στις μέρες μας ο Σενέκας δεν λαμβάνει τη θέση που του αξίζει θεωρούμενος από 

πολλούς μελετητές ρηχός, γιατί, όπως εκτιμάται, ασχολείται μόνο με τη στωική ηθική, 

χωρίς να μελετά εις βάθος τη στωική κοσμοθεωρία.27 Ο Inwood υποστηρίζει, αντιθέτως 

προς τους επικριτές του Σενέκα, ότι ο Σενέκας εμφανίζεται ως ένας γνήσιος και 

καινοτόμος εκφραστής της στωικής θεωρίας, του οποίου η έξοχη συνεισφορά φαίνεται ότι 

είναι η ευαισθησία του στην αξία της πρώτης εμπειρίας στην ηθική και την ηθική 

ψυχολογία. Το ενδιαφέρον του Σενέκα για τον «απλό» άνθρωπο παρά για τον σοφό είναι 

αποτέλεσμα της επιστημονικής του μετριοφροσύνης.28 Σε πολλές περιοχές της φιλοσοφίας 

η καλύτερη απόδειξη είναι η πρώτη εμπειρία και ο Σενέκας στρέφεται σε αυτήν για να 

ισορροπήσει την περιστασιακή υπερβολή της προηγούμενης θεωρητικοποίησης.29  

Ο Σενέκας ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή τραγωδιών, οι οποίες 

πραγματεύονται θέματα συναφή με τις τραγωδίες κυρίως του Ευριπίδη και του Σοφοκλή 

και δομούνται στα πρότυπα της κλασικής ελληνικής τραγωδίας.30 Επέλεξε θέματα τα 

οποία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αυτοκρατορικής δύναμης. Ο Steele υποστηρίζει 

ότι τα λόγια και τα έργα των πρωταγωνιστών είναι παράλληλα με τα λόγια και τα έργα των 

                                           
24 Mayer 1994, 152. 
25 Garton 1956, 6. Πβ. Cruttwell 2005, 20-26 για τις απαρχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Για τη λογοτεχνία 

στη Ρώμη την εποχή του Σενέκα βλ. Mackail 1895, 96-105. 
26 Annas 2006, 449, η οποία επισημαίνει επίσης ότι τα έργα του Ζήνωνα και του Χρύσιππου, των 

σπουδαιότερων στωικών φιλοσόφων, σώζονται αποσπασματικά, ενώ οι σημαντικότερες πηγές μας, ο 

Επίκτητος, ο Μουσώνιος Ρούφος και ο Μάρκος Αυρήλιος, συγγράφουν μεν έργα τα οποία εκφράζουν 

στωικές ιδέες, αλλά δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα ως προς την επιχειρηματολογία και τη θεωρητική δομή 

της στωικής φιλοσοφίας.  
27 Annas 2006, 450. Η ίδια θεωρεί ότι ο Σενέκας είναι απλά «ανορθόδοξος» ως προς την ανάλυση των 

στωικών θεωριών. Αναλύει τα συναισθήματα με τρόπο που υποδεικνύει απόκλιση από τη στωική 

προσέγγιση, ακολουθώντας μια πιο πλατωνική θέση, σύμφωνα με την οποία τα συναισθήματα είναι μέρος 

της ψυχής και κάποτε αντιτίθενται στη λογική, σε αντίθεση με τους στωικούς φιλοσόφους, οι οποίοι 

εκλαμβάνουν την ψυχή ως μια λογική οντότητα. Επίσης προσθέτει στη στωική ψυχολογία μια νέα ιδέα, αυτή 

της «βούλησης» ως πνευματικού γεγονότος το οποίο προσδίδει ελευθερία πράξεων.  
28 Πβ. Erler 2003, 627. 
29 Inwood 2005, 3. 
30 Van Zyl Smit 1983, 131. 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



7 
 

αυτοκρατόρων επί των οποίων έζησε ο Σενέκας. Επομένως, πιθανώς ο Σενέκας να θέλει να 

παρουσιάσει τις συνθήκες υπό το καθεστώς της αυτοκρατορίας στη Ρώμη.31  

Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε έντονα τους μελετητές ήταν η στωική ερμηνευτική 

των έργων του Σενέκα, δηλαδή το ερώτημα σε ποιο βαθμό ο Σενέκας εκφράζει τη στωική 

φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων. Όπως είδαμε, οι Henry και Walker υποστηρίζουν 

την πολύπλευρη διάσταση της προσωπικότητας του Σενέκα. Αυτή φαίνεται, όπως 

ισχυρίζονται, από το γεγονός ότι ο Σενέκας των τραγωδιών παρουσιάζεται να μην 

ακολουθεί τις στωικές αρχές,32 ο Σενέκας των φιλοσοφικών έργων παρουσιάζεται 

προσηλωμένος στον στωικισμό και σπάνια αποκαλύπτει μία αυθόρμητη ιδέα ή ένα 

προσωπικό συναίσθημα, ενώ ο πολιτικός Σενέκας λειτουργεί ως πραγματιστής.33 Αυτή 

είναι μία άποψη, ωστόσο, η οποία μπορεί εν μέρει να συμπεριληφθεί στη γενικότερη ιδέα 

του Σενέκα ως φιλοσόφου που χρησιμοποιεί με βάση τη δική του κριτική επιλεγμένες 

φιλοσοφικές θεωρίες, τις οποίες όμως ενισχύει με τη δική του φιλοσοφική θεώρηση των 

πραγμάτων. Η τελευταία είναι ομολογουμένως πιο ανθρωποκεντρική και πιο πρακτική. 

Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν μπορεί να ισχύσει εξολοκλήρου. Κυρίως η αναφορά στις 

τραγωδίες του Σενέκα ως αντιστωικές δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Πολλοί μελετητές 

μιλούν για τη μετάδοση των φιλοσοφικών του συλλογισμών μέσα από τη δραματοποίηση 

ενός λόγου στην τραγωδία. H Marti υποστηρίζει ότι ο Σενέκας απηχεί τις παραδοσιακές 

θεωρίες των στωικών, οι οποίοι πίστευαν στα πλεονεκτήματα της χρήσης έμμετρου λόγου 

από τους φιλοσόφους.34 Επίσης, ο Star υπερασπίζεται τη στωική διάσταση των τραγωδιών 

του Σενέκα επικαλούμενος την εφαρμογή των θεμελιωδών στωικών αρχών στην 

αναπαράσταση του ηθικού διαχωρισμού μεταξύ της σταθερότητας και της ταλάντευσης 

του πνεύματος, της αυθυποβολής και των παθών.35 Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται επίσης 

στα φιλοσοφικά του έργα και πηγάζει από τη ρητορική πρακτική. Σύμφωνα με τον Segal, 

ο στωικισμός του Σενέκα φαίνεται ότι του προσφέρει μια ως επί το πλείστον συνεπή 

άποψη, μια σταθερή διανοητική βάση, η οποία αρμόζει στη ρητορική τεχνική της 

προβολής του προσωπικού αισθήματος σε ένα κοσμικό πλαίσιο.36  

Επομένως, ισχύει η άποψη του Rudich ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις παράγοντες 

οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε περίπτωση ανάλυσης της σκέψης του Σενέκα. 

                                           
31 Steele 1922, 81. 
32 Πβ. Hadas 1939, ο οποίος πιστεύει ότι ο Σενέκας συνέγραψε τραγωδίες του απλώς για την ψυχαγωγία του 

ρωμαϊκού ακροατηρίου και όχι για να προωθήσει τις φιλοσοφικές του ιδέες. 
33 Henry και Walker 1963, 109. 
34 Πβ. Sen. Ep. 108.24 κ.ε. και βλ. Marti 1945, 218.  
35 Star 2006, 209. 
36 Segal 2008, 137. 
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Αυτοί είναι οι πολιτικές εξελίξεις, οι στωικές θεωρίες και η ρητορική πνευματικότητα που 

αποτελεί χαρακτηριστικό της εποχής του.37 

 

  

                                           
37 Rudich 1997, 17. Για το ύφος του Σενέκα και τις ιδιαιτερότητές του, που μεταβάλλεται ανάλογα με τις 

πολιτικές, κοινωνικές και προσωπικές του μεταβολές, βλ. Dominik 1997, 50-68.  
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III. Oι παραμυθητικοί λόγοι του Σενέκα στο πλαίσιο της παραμυθητικής 

παράδοσης  

 

Ο φιλόσοφος της Νέας Ακαδημίας Εύδωρος ο Αλεξανδρεύς (1ος αιώνας π.Χ.) στο 

έργο του «Περὶ διαιρέσεως τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν λόγου» όρισε τον παραμυθητικό λόγο 

υποστηρίζοντας ότι είναι εκείνος ο λόγος ο οποίος αποτρέπει από κάποιες πράξεις ή 

καταστάσεις και ο οποίος ονομάζεται επίσης παθολογικός.38 Αρκετά χρόνια μετά, ο επίσης 

φιλόσοφος και ρήτορας Δίων ο Χρυσόστομος (40-120 μ.Χ.) σε έναν από τους ρητορικούς 

λόγους που συνέγραψε ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λυπούνται για κάποια 

συμφορά της ζωής τους, όπως π.χ. φτώχεια ή ασθένεια, παρηγορούνται από τους λόγους 

των φιλοσόφων, στους οποίους αναζητούν παραμυθία.39  

Σύμφωνα με τον Γρόλλιο, ο παραμυθητικός λόγος ανήκει στο είδος των 

φιλοσοφικών διατριβών,40 μέσω των οποίων οι φιλόσοφοι δίνουν μορφή στη θεωρία τους, 

ώστε να γίνονται πιο προσιτοί. Το είδος αυτό, το οποίο ήταν πολύ διαδεδομένο κατά την 

ελληνορωμαϊκή εποχή, επεδίωκε τη θεραπεία του ανθρώπου από το τέταρτο κατά τους 

στωικούς φιλοσόφους πάθος, το πάθος της λύπης.41 Εξαιτίας του χαρακτήρα του, αφού 

σκοπό έχει να πείσει, ο παραμυθητικός λόγος πολύ εύκολα πέρασε από τα χέρια της 

φιλοσοφίας στα χέρια της ρητορικής. Έτσι η τέχνη της παραμυθίας περιγράφεται ακόμη 

και σε ρητορικά εγχειρίδια, όπου κατά κανόνα μελετάται είτε στο πλαίσιο του επιταφίου 

λόγου είτε, λιγότερο συχνά, ως αυτόνομο είδος.42 Ήδη από νωρίς μερικά χωρία της 

Iλιάδας του Ομήρου τα οποία ασχολούνται με τη λύπη (π.χ. Ε 381-415, Ω) φαίνεται να 

έδωσαν το έναυσμα στους ρήτορες, οι οποίοι τον πέμπτο αιώνα έγραφαν επικήδειους 

λόγους, αναπτύσσοντας όμως έναν πιο επιμελημένο λόγο με σκοπό τη νουθεσία όσων 

έμειναν πίσω.43  

Ο P. Cid Luna εύστοχα υποστηρίζει τη συνύπαρξη φιλοσοφίας και ρητορικής μέσα 

στο πλαίσιο του λογοτεχνικού είδους της παραμυθίας. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει ότι ο 

παραμυθητικός λόγος αποτέλεσε αντικείμενο έντονης ενασχόλησης κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου τόσο της φιλοσοφίας όσο και της ρητορικής και ότι αποτέλεσε επίσης 

προνομιακό τόπο συνάντησης των διαφορετικών φιλοσοφικών σχολών.44  

                                           
38 Στοβ. 2.6.2: …ὁ δὲ περὶ τῶν ἀποτρεπόντων καλεῖται παραμυθητικός, ὃς καλούμενός ἐστι πρὸς ἐνίων 

παθολογικός. 
39 Δ. Χρυσ. 27.9.  
40 Για τη φιλοσοφική διατριβή βλ. Wendland 1912, 75-96. 
41 Γρόλλιος 1956, 15. 
42 Setaioli 2005, ιδίως 253-254.  
43 Baltussen 2009, 70. 
44 Cid Luna 1998, 232. 
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Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα για την ιστορία της παραμυθητικής παράδοσης, 

εκτιμάται ότι ένα από τα αρχαιότερα ελληνικά παραδείγματα παραμυθητικού λόγου 

δόθηκε από τον φιλόσοφο Κράντορα τον τέταρτο με τρίτο αιώνα π.Χ.45 Ο Κράντωρ 

θεωρείται ότι έδωσε πρώτος μια πιο δομημένη μορφή του λόγου αυτού γράφοντας έναν 

παραμυθητικό λόγο που φέρει τον τίτλο «Περὶ πένθους», ο οποίος δεν σώθηκε ολόκληρος. 

Ο λόγος αυτός απευθύνεται στον φίλο του Ιπποκλή με αφορμή τον θάνατο των παιδιών 

του.46 Ο ίδιος ο Κικέρωνας δηλώνει ότι το έργο αυτό είναι για αυτόν πολύτιμο47 και το 

έχει λάβει υπόψη, ως φαίνεται, για τη συγγραφή της δικής του παραμυθίας.  

Τα αρχαιότερα λατινικά παραδείγματα παραμυθητικού λόγου ανήκουν στον 

Κικέρωνα. Η consolatio του Κικέρωνος για την παρηγόρηση του ιδίου (Consolatio ad se 

ipsum) σώζεται αποσπασματική. Σε αυτήν παρηγορείται για τον θάνατο της κόρης του 

Τυλλίας. Ωστόσο ορισμένες επιστολές με θέμα την παρηγόρηση κάποιου περιέχουν 

παραμυθητικά επιχειρήματα, αλλά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο λογοτεχνικό 

είδος των παραμυθητικών λόγων. Οι επιστολές αυτές είναι οι Epistulae ad Familiares 4.5, 

5.16, 6.3 και οι Epistulae ad Atticum 12.10. Επίσης παραμυθητικά επιχειρήματα απαντούν 

και στα έργα του Κικέρωνος Tusculanae Disputationes και Cato Maior De Senectute.48  

Αναφερόμενος στη συγγραφή παραμυθητικών λόγων ο Κικέρωνας υποστηρίζει 

στις Τουσκουλανές Διατριβές του ότι «υπάρχει συγκεκριμένη επιχειρηματολογία την οποία 

κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει για το θέμα της φτώχειας, ή για έναν άνθρωπο που έζησε 

όλη του τη ζωή στην αφάνεια, χωρίς τιμές και δόξα. Διαφορετικά είναι όσα πρέπει να πει 

κανείς αν το θέμα είναι η εξορία ή η καταστροφή της πατρίδας του, η δουλεία, η σωματική 

αναπηρία, η τύφλωση, κάθε τι τέλος πάντων που μπορεί να φέρει το όνομα της 

καταστροφής. Οι Έλληνες τα κατατάσσουν όλα αυτά σε χωριστές κατηγορίες λόγων και 

αφιερώνουν από ένα βιβλίο στο καθένα –αυτοί συνεχώς σε δουλειά θέλουν να 

βρίσκονται».49  

                                           
45 Για το αποδιδόμενο στον σοφιστή του 5ου π.Χ. αιώνα Αντιφώντα έργο με τίτλο «Τέχνη ἀλυπίας» βλ. 

ενδεικτικά Setaioli 2005, 254.  
46 Basore 1932, 7.  
47 Cic. Acad. 2.44.135: Legimus omnes Crantoris veteris Academici De Luctu; est enim non magnus verum 

aureolus et ut Tuberoni Panaetius praecipit, ad verbum ediscendus libellus. 
48 Γρόλλιος 1956, 19. Επίσης ως παραδείγματα παραμυθίας σε επιστολές μπορούμε να υποδείξουμε και τα 

εξής: Cic. Att. 12.14: De Bruti ad me litteris scripsi ad te antea. Prudenter scriptae, sed nihil, quod me 

adiuvarent· Cic Att. 13.20: A Caesare litteras accepi consolatorias, datas pridie Kal. Maias Hispali· Cic. 

Fam. 5.12: Quamquam ipsa consolatio litterarum tuarum mihi gratissima est (declarant enim summam 

benevolentiam, coniuctam pari prudentia), tamen illum fructum ex iis litteris vel maximum cepi, quod te 

praeclare res humanas contemnentem et optime contra fortunam paratum armatumque cognovi. 
49 Cic. Tusc. 3.33.81: Sunt enim certa, quae de paupertate, certa, quae de vita inhonorata et ingloria dici 

soleant; separatim certae scholae sunt de exilio, de interitu patriae, de servitute, de debilitate, de caecitate, 

de omni casu, in quo nomen poni solet calamitatis. Haec Graeci in singulas scholas et in singulos libros 
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Σύμφωνα με τον Γρόλλιο, υπάρχει μακρύς κατάλογος συμφορών με τους 

αντίστοιχους σε αυτές παραμυθητικούς τόπους, ο οποίος συνετέθη από τον Σενέκα και 

ονομάζεται Ad Gallionem De Remediis Fortuitorum. Το έργο αυτό σώζεται 

αποσπασματικά.50  

Η ενασχόληση του Σενέκα με το θέμα της παραμυθίας παρατηρείται σε ορισμένες 

από τις επιστολές του στον Λουκίλιο51 καθώς και στους τρεις σωζόμενους 

παραμυθητικούς του λόγους: De Consolatione ad Marciam (40 μ.Χ.52), De Consolatione 

ad Polybium (43 μ.Χ.) και De Consolatione ad Helviam Matrem (41-42 μ.Χ.). Οι 

παραμυθητικοί αυτοί λόγοι είναι οι αρχαιότεροι λατινικοί λόγοι στο είδος τους οι οποίοι 

έχουν διασωθεί ολόκληροι.53 Επομένως, μπορούν να προσφέρουν στον μελετητή αξιόλογο 

υλικό για κατανόηση και έρευνα σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των 

παραμυθητικών λόγων στην αρχαιότητα αλλά και των μεθόδων προσέγγισης του Σενέκα 

στο θέμα, με σκοπό την αξιολόγηση τόσο του έργου του όσο και της ίδιας της 

παραμυθητικής παράδοσης.54 Παράλληλα όμως, η απώλεια άλλων παραμυθητικών λόγων 

ή η αποσπασματική μόνο διάσωση κάποιων από αυτούς, τους οποίους κατά πάσα 

πιθανότητα είχε μελετήσει ο Σενέκας πριν τη συγγραφή των δικών του λόγων, δυσχεραίνει 

την εξακρίβωση των άμεσων πηγών του55 και συνεπώς καθιστά τη συμβολή του Σενέκα 

στη μελέτη της εξέλιξης της σχετικής παραμυθητικής παράδοσης ανεκτίμητη.  

Όσον αφορά τις πηγές των τριών αυτών παραμυθητικών λόγων, οι μελετητές 

προβαίνουν σε υποθέσεις. Εικάζεται ότι ο Σενέκας στον παραμυθητικό του λόγο προς τη 

Μαρκία είχε ήδη διαβάσει τους λόγους του Κράντορος και του Κικέρωνος,56 ενώ στον 

παραμυθητικό του λόγο προς τον Πολύβιο διατυπώνονται υποψίες ότι υπάρχουν επίσης 

επιρροές από τον λόγο Προς Απολλώνιον Ι του ψευδο-Πλουτάρχου.57 

Ο παραμυθητικός λόγος προς τη Μαρκία γράφεται με σκοπό την παραμυθία της 

Μαρκίας για τον θάνατο του υιού της, του Μετιλίου. Ο παραμυθητικός λόγος προς τον 

Πολύβιο γράφεται την περίοδο κατά την οποία ο Σενέκας ήταν στην εξορία,58 για να 

                                                                                                                                
dispertiunt; opus enim quaerunt (quamquam plenae disputationes delectationis sunt). Η απόδοση του 

λατινικού κειμένου έγινε με βάση τη μετάφραση της Παπακώστα.  
50 Γρόλλιος 1956, 22. 
51 Εντοπίστηκαν ορισμένες επιστολές του Σενέκα στον Λουκίλιο οι οποίες έχουν παραμυθητικά στοιχεία. 

Αυτές είναι οι επιστολές 63, 81, 93, 99, 102, 107.  
52 Η Waltz (1909, 7) υποστηρίζει ότι γράφτηκε μεταξύ των ετών 37-41 μ.Χ. Βλ. επίσης Bellemore 1992, 219-

234.  
53 Γρόλλιος 1956, 19 και Bobzien 1998, 6. 
54 Πβ. Aubenque και André 1964, 11. 
55 Γρόλλιος 1956, 20. 
56 Favez 1928, 26. 
57 Dahlmann 1937, 301-316.  
58 Για μια προσπάθεια ακριβέστερου προσδιορισμού του χρόνου συγγραφής της Consolatio ad Polybium βλ. 

Sauer 2014a, 167.  
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παρηγορήσει τον Πολύβιο για τον θάνατο του αδελφού του. Ο παραμυθητικός λόγος προς 

τη μητέρα του Ελβία γράφεται και πάλι κατά την περίοδο της εξορίας του στην Κορσική,59 

με σκοπό την παρηγόρησή της για τον απουσία του υιού της.  

Οι τρεις αυτοί παραμυθητικοί λόγοι περιλαμβάνονται στον αμβροσιανό κώδικα του 

10ου ή 11ου αιώνα μαζί με άλλες φιλοσοφικές πραγματείες του Σενέκα που απαρτίζουν τη 

συλλογή με τον τίτλο Dialogi.60 Οι παραμυθητικοί λόγοι στη Μαρκία και στον Πολύβιο 

περιλαμβάνονται επίσης στον λαυρεντιανό κώδικα του 15ου αιώνα.61  

Οι παραμυθητικοί λόγοι δομούνται στη βάση μιας σειράς παραμυθητικών μοτίβων 

και επιχειρημάτων. Προσπαθούν να απαλλάξουν τον τεθλιμμένο από ό,τι τον οδηγεί σε 

σωματική και πνευματική ταλαιπωρία, μειώνει τη διανοητική του ικανότητα, τον ωθεί σε 

άλογα συναισθήματα και στην απομόνωση από τον στενό οικογενειακό του κύκλο και τον 

κοινωνικό του περίγυρο και τον αποξενώνει από τον ενάρετο και αξιοπρεπή βίο. Ο 

Morford υποστηρίζει ότι το λογοτεχνικό είδος της παραμυθίας παραδοσιακά χωρίζεται σε 

δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο θρήνος για τη συμφορά που βιώνει ο τεθλιμμένος και το 

δεύτερο είναι η προσπάθεια να παρηγορηθεί ο αποδέκτης του λόγου και να 

καταπραϋνθούν τα πάθη του.62 Η Olberding ισχυρίζεται ότι ένα από τα πρώτιστα 

ενδιαφέροντα του Σενέκα είναι να προσφέρει τη διακριτική θεραπευτική εκδοχή του 

στωικισμού, η οποία θέτει ως κυρίαρχό της καθήκον την καταπράυνση της αγωνίας του 

θανάτου.63 Για τον Σενέκα η τήρηση των αρχών περί της ενάρετης ζωής του σοφού 

ανθρώπου, τις οποίες εκφράζει η στωική φιλοσοφία, αποτελεί εγγύηση για την προσωπική 

ευτυχία και πρόοδο. Επομένως, αυτός πρέπει να θεωρείται ως πρότυπο μίμησης από τους 

υπόλοιπους.  

Όσον αφορά τον σοφό άνθρωπο, σύμφωνα με τη στωική φιλοσοφία, αυτός είναι το 

τελειότερο και αγαθότερο ανθρώπινο ον, το οποίο, καταστέλλοντας πρωταρχικά κάθε 

πάθος64 και κακία που εισέβαλε και εισβάλλει στον δρόμο του και ζώντας σύμφωνα με 

τους νόμους της φύσης (secundum naturam vivere), έχει κατορθώσει να ενσαρκώσει στο 

είναι του την υπέρτατη αρετή, την οποία θέτει ως οδηγό στο ταξίδι της ζωής.65 Ως εκ 

                                           
59 Για μια προσπάθεια ακριβέστερου προσδιορισμού του χρόνου συγγραφής της Consolatio ad Helviam 

Matrem βλ. Sauer 2014b, 171.  
60 Γρόλλιος 1956, 19, όπου υπογραμμίζεται ότι αυτός είναι ο αρχαιότερος και σπουδαιότερος κώδικας.  
61 Γρόλλιος 1956, 19. 
62 Morford 1973, 26. Για λεπτομερέστερη ανάλυση του λογοτεχνικού είδους της παραμυθίας βλ. Buresch 

1886, 94-122· Fern 1941· Kassel 1958.  
63 Olberding 2008, 130. 
64 Gill 2005, 170: Αυτή η στωική σύλληψη για το πάθος αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της θεωρητικής 

βάσης των επιστολών και των διατριβών του Σενέκα. 
65 Πβ. Russell 2004, 246: «Στον Σενέκα και στους άλλους στωικούς παρατηρούμε μια προσγειωμένη 

σύλληψη της αρετής όχι μόνο δομημένη αλλά πράγματι διαφωτισμένη με την ιδέα ότι η αρετή κάνει κάποιον 

σαν θεό».  
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τούτου, καλλιεργεί την ψυχή του μέσω της συνεχούς άσκησης, ώστε να αποκτήσει όλα τα 

εχέγγυα για να καθίσταται ο ίδιος άτομο αύταρκες και βαθιά σκεπτόμενο. Το άτομο αυτό 

αγαπά ειλικρινώς τη ζωή, τους συνανθρώπους του και τη χώρα του και αποτελεί για 

αυτούς το πρότυπο του αληθινού πολίτη και συνανθρώπου. Πράττει πάντα με σύμβουλο 

τη λογική του και μπορεί να αποτελέσει στήριγμα και συμπαραστάτη, έρεισμα για 

πνευματική και κοινωνική πρόοδο, όπως επίσης για ευδαιμονία τόσο για τους ανθρώπους 

όσο και για τους θεούς.66 Στον στωικισμό ο ανθρώπινος ορθολογισμός εφαρμόζεται από 

τον καθέναν στην άσκηση του ελέγχου στη δική του αντίληψη για τον κόσμο.67  

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, ο Σενέκας στη δομή των παραμυθητικών του 

λόγων τείνει να χρησιμοποιεί παραμυθητικά μοτίβα που υιοθετεί από τα έργα 

προγενέστερων συγγραφέων που έζησαν και συνέγραψαν κατά τη διάρκεια της μακράς 

πορείας της παραμυθητικής παράδοσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κατηγορείται για 

έλλειψη πρωτοτυπίας στα συγκεκριμένα κείμενα.68  

Παρά την κριτική αυτή στο έργο του, αυτό που θα μπορούσε να συντελέσει στη 

διάκριση των παραμυθητικών λόγων του Σενέκα από αυτούς των υπολοίπων είναι η 

εφαρμογή των μοτίβων αυτών σε πλήρη αντιστοιχία και αναλογία με τον χαρακτήρα, τον 

βίο, το φύλο και τον βαθμό οικειότητας του ατόμου στο οποίο απευθύνεται κάθε φορά. Ο 

Σενέκας κατορθώνει περίτεχνα να οικοδομήσει το πνευματικό του έργο επιδιώκοντας την 

πλήρη συμφωνία του με τους προαναφερθέντες παράγοντες, χρησιμοποιώντας τεχνικές και 

επιχειρήματα που αρμόζουν μόνο στη δική του περίπτωση και στο παρελθόν του ατόμου 

που παρηγορεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υιοθετεί τεχνικές οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην 

επίκληση στο συναίσθημα, με τη συνειδητοποίηση του κακού που προκαλεί η θλίψη του 

παρηγορούμενου προσώπου στο ίδιο και στους γύρω του, όσο και στην επίκληση στην 

αυθεντία, με τη συχνή αναφορά στις θεμελιώδεις αρχές της στωικής φιλοσοφίας για την 

ορθή στάση ζωής, προσωπικής και δημόσιας, και στα λόγια φημισμένων ανδρών και 

γυναικών μέσα από την περιγραφή θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων για την 

αντιμετώπιση του εσωτερικού τους πόνου. Η απόλυτη εφαρμογή των χαρακτηριστικών 

αυτών στη διατύπωση των παραμυθητικών μοτίβων του προσδίδει σε αυτά ανεκτίμητη 

αξία και συντελεί στην κατανόηση της διάνοιας του Σενέκα και της λογοτεχνικής και 

                                           
66 Sen. Constant. 5.4, 9.4, 13.2, 14.4. Επίσης πβ. Sen. Tranq. 11.1: Huic non timide nec pedetentim 

ambulandum est: tanta enim fiducia sui est, ut obviam fortunae ire non dubitet nec umquam loco illi cessurus 

sit. Nec habet ubi illam timeat, quia non mancipia tantum possessionesque et dignitatem, sed corpus quoque 

suum et oculos et manum et quicquid cariorem vitam facit seque ipsum inter precaria numerat, vivitque ut 

commodatus sibi et reposcentibus sine tristitia redditurus. Για τον στωικό σοφό βλ. Koutlouka 1985, 127.  
67 Edwards 2008, 89. Πβ. επίσης Gould 1965, όπου παρέχεται μια πολύ καλή ανάλυση της λειτουργίας του 

λόγου στη φιλοσοφική παράδοση, και Mitsis 1993, όπου εξετάζεται γενικότερα η άποψη του Σενέκα περί 

της λογικής, των κανόνων και της ηθικής εξέλιξης. 
68 Γρόλλιος 1956, 22. 
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φιλοσοφικής του καλλιέργειας. Απόδειξη αυτού μπορεί να αποτελέσει, επίσης, η 

πραγμάτευση μέσα από τους λόγους του θεμάτων φιλοσοφικής μελέτης εμπνευσμένων 

κυρίως από τη στωική φιλοσοφική παράδοση, τα οποία όμως δεν προβάλλει ως ακέραια 

τμήματα φιλοσοφικών έργων και λόγων άλλων στωικών φιλοσόφων, αλλά τα 

μεταχειρίζεται σύμφωνα με τη δική του κριτική σκέψη.69 Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει 

στη βελτίωση του ορισμού και της καθιέρωσής τους στο πλαίσιο της φιλοσοφικής 

παράδοσης και της κοινωνίας στην οποία ζούσε, ώστε να θεωρείται στις μέρες μας ως ο 

κύριος εκφραστής της νεώτερης στωικής φιλοσοφίας της εποχής του, εκφράζοντας και 

εξελίσσοντας τις θεωρίες των πνευματικών της προδρόμων Ζήνωνα, Κλεάνθη και 

Χρύσιππου. Εξάλλου, όπως ισχυρίζονται πολλοί, η παραμυθία είναι ίσως η θεραπευτική 

μέθοδος του φιλοσοφείν.70 Ο Inwood τονίζει ότι οι τεχνικές της αυτοβελτίωσης, που 

αποτελούν στόχευση των παραμυθητικών λόγων του Σενέκα, δομούνται σε μια ουσιαστικά 

συντηρητική μορφή στωικισμού.71  

Ωστόσο, ο Manning, στο άρθρο του με θέμα την παραμυθητική παράδοση και την 

άποψη του Σενέκα ως προς την αντιμετώπιση των συναισθημάτων, διερευνά τη θέση ότι 

τα έργα του Σενέκα εκφράζουν παράλληλα τόσο την άποψη των περιπατητικών 

φιλοσόφων για τα συναισθήματα όσο και των στωικών. Ως εκ τούτου παρατηρείται ότι ο 

Σενέκας στους λόγους του στη μια περίπτωση προωθεί την πολιτική της μετριότητας και 

στην άλλη της απάθειας. Η διαφοροποίηση των απόψεων αυτών οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι περιπατητικοί πίστευαν ότι τα συναισθήματα ήταν αναγκαίο μέρος της φύσης του 

ανθρώπου, αλλά ήταν κατώτερα από τη λογική του.72 Από την άλλη, οι στωικοί 

υποστήριζαν ότι τα πάθη ήταν «συστολὴ ἄλογος», μια παράλογη πνευματική διεργασία, 

και ότι ο σοφός άνθρωπος δεν υπόκειται σε κανένα από αυτά.73 Ο Γρόλλιος υποστηρίζει 

ότι ο Σενέκας είναι οπαδός της μεσότητας προσπαθώντας πάντα σε πρακτικά ζητήματα να 

συζεύξει δύο αντίθετες απόψεις. Τα προσωπικά του αισθήματα και η υιοθέτηση μιας πιο 

                                           
69 Βλ. Γρόλλιο 1956, 20. 
70 Wilson 1997, 48. 
71 Inwood 2005, 5. 
72 Πβ. Πλούτ. Ἠθ. ἀρετ. 451c: …ἕξει συνέχεται καὶ φύσει τρέφεται καὶ λόγῳ χρῆται καὶ διανοίᾳ. Μέτεστιν οὖν 

αὐτῷ καὶ τοῦ ἀλόγου, καὶ σύμφυτον ἔχει τὴν τοῦ πάθους ἀρχήν, οὐκ ἐπεισόδιον ἀλλ´ ἀναγκαίαν οὖσαν, οὐδ´ 

ἀναιρετέαν παντάπασιν ἀλλὰ θεραπείας καὶ παιδαγωγίας δεομένην.Ὅθεν οὐ Θρᾴκιον οὐδὲ Λυκούργειον τοῦ 

λόγου τὸ ἔργον ἐστί, συνεκκόπτειν καὶ συνδιαφθείρειν τὰ ὠφέλιμα τοῖς βλαβεροῖς τοῦ πάθους, ἀλλ´ ᾗπερ ὁ 

φυτάλμιος θεὸς καὶ ἡμερίδης, τὸ ἄγριον κολοῦσαι καὶ ἀφελεῖν τὴν ἀμετρίαν, εἶτα τιθασεύειν καὶ παριστάναι τὸ 

χρήσιμον. Βλ. Manning 1974, 71.  
73 Πβ. Διογ. 7.111-117: …Καὶ τὴν μὲν λύπην εἶναι συστολὴν ἄλογον· εἴδη δ' αὐτῆςἔλεον, φθόνον, ζῆλον, 

ζηλοτυπίαν, ἄχθος, ἐνόχλησιν, ἀνίαν, ὀδύνην,σύγχυσιν. ἔλεον μὲν οὖν εἶναι λύπην ὡς ἐπ' ἀναξίως 

κακοπαθοῦντι, φθόνον δὲ λύπην ἐπ' ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς, ζῆλον δὲ λύπην ἐπὶ τῷ ἄλλῳ παρεῖναι ὧν αὐτὸς 

ἐπιθυμεῖ, ζηλοτυπίαν δὲ λύπην ἐπὶ τῷ καὶ ἄλλῳ παρεῖναι ἃ καὶ αὐτὸς ἔχει, ἄχθος δὲ λύπην βαρύνουσαν, 

ἐνόχλησιν λύπην στενοχωροῦσαν καὶ δυσχωρίαν παρασκευάζουσαν, ἀνίαν λύπην ἐκ διαλογισμῶν μένουσαν ἢ 

ἐπιτεινομένην, ὀδύνην λύπην ἐπίπονον, σύγχυσιν λύπην ἄλογον,ἀποκναίουσαν καὶ κωλύουσαν τὰ παρόντα 

συνορᾶν. Βλ. Manning 1974, 71.  
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ανθρώπινης διάσταση των πραγμάτων εκ μέρους του συνέβαλαν σε μια πιο μετριοπαθή 

αντιμετώπιση.74 Ο Manning εν μέρει διαφωνεί ισχυριζόμενος ότι αυτή η άποψη υπονοεί 

ότι, όταν ο Σενέκας διατυπώνει στωικές απόψεις, το κάνει μόνο για να διατυπώσει 

συμβατικά στερεότυπα, για τα οποία ο ίδιος αμφιβάλλει.75 Ωστόσο, η άποψη του Γρόλλιου 

πιστεύουμε ότι έχει πολλές πιθανότητες να προσεγγίζει την πραγματικότητα, τόσο λόγω 

των πολλών περιπτώσεων όπου αποδεικνύεται αυτή η ανθρωπιστική τάση του Σενέκα όσο 

και λόγω της υποστήριξης σε διαφορετικές περιπτώσεις στο ίδιο έργο ή σε διαφορετικά 

και των δύο αντίθετων απόψεων για την αντιμετώπιση των συναισθημάτων. Ως προς τους 

παραμυθητικούς του λόγους η πρακτική αυτή πιθανώς να οφείλεται στην προσπάθεια εκ 

μέρους του για εξισορρόπηση των φιλοσοφικών στωικών του γνώσεων με τις βαθύτερες 

ρητορικές του στοχεύσεις στην προσπάθειά του να πείσει το πρόσωπο στο οποίο 

απευθύνεται. Ο φιλόσοφος, ο ρήτορας, ο δάσκαλος και ο άνθρωπος Σενέκας δίνουν 

συνεχώς μάχη και εναλλάσσονται. Ο Σενέκας αποδεικνύει ότι είναι ένας άνθρωπος που 

χρησιμοποιεί τη γνώση για προβληματισμό και όχι για απλή υιοθέτηση των 

προσφερόμενων γνώσεων.  

Ο λόγος του δομείται ως μια σειρά παραινέσεων και παρακλήσεων με διδακτική 

στόχευση, ώστε το άτομο να κατανοήσει τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης της κάθε 

αντιξοότητας που του τυχαίνει και να εκπαιδεύσει τον εαυτό του, όπως κηρύσσει η στωική 

φιλοσοφία, ώστε να είναι σε κάθε περίπτωση έτοιμος να νικήσει κάθε δυνατό συναίσθημα 

που του προκαλείται, θέτοντας πάντα τα αρμόζοντα όρια στα συναισθήματά του και 

υπερνικώντας κάθε ροπή προς άλογες πράξεις και σκέψεις εξαιτίας τους. Ο ίδιος ο 

Σενέκας δηλώνει τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στη διδασκαλία, όταν λέει στην 6η 

επιστολή του προς τον Λουκίλιο ότι ο ίδιος βρίσκει ευχαρίστηση τόσο στο να μαθαίνει 

όσο και στο να διδάσκει. Δεν θα δεχόταν ποτέ να διαθέτει μια γνώση σοφίας με τον όρο να 

μείνει μυστική. Όπως λέει, τίποτα καλό δεν είναι ευχάριστο να το κατέχεις, όταν δεν 

μπορείς να το μοιραστείς με τους φίλους σου.76 Εξάλλου ως διδάσκαλος σκοπός του είναι 

να διδάξει «τον ατελή, τον μέτριο και τον ανόητο και όχι τον σοφό άνθρωπο».77 Ο σοφός 

άνθρωπος γεννήθηκε για να θέτει το παράδειγμα.78 Η διδασκαλία φαίνεται ότι είναι μια 

πρόκληση για τον Σενέκα. Ως φιλόσοφος προσπαθεί να μεταδώσει με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο τη γνώση με σκοπό την αποκάλυψη της αλήθειας, της αρμόζουσας 

                                           
74 Grollios 1956, 32-33.  
75 Manning 1974, 72. 
76 Sen. Ep. 6.4: Nec me ulla res delectabit, licet sit eximia et salutaris, quam mihi uni sciturus sum. Si cum 

hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam nec enuntiem, reiciam. Nullius boni sine socio 

iucunda possessio est. 
77 Sen. Tranq. 11.1: Ad imperfectos et mediocres et male sanos hic meus sermo pertinet, non ad sapientem.  
78 Sen. Prov. 6.3: nati sunt in exemplar. 
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και πραγματικής φύσης του ανθρώπου. Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος της ρητορικής,79 η 

οποία τον ενισχύει με τα κατάλληλα επιχειρήματα και τεχνικές για να το κάνει.  

Η ζωντάνια με την οποία αποδίδει τα επιχειρήματά του επιτυγχάνεται με τη χρήση 

διαλογικών χαρακτηριστικών. Αυτά εκφράζονται μέσω της χρήσης επιφωνημάτων (πβ. 

Sen. Ad Pol. 3.4), προτάσεων θαυμασμού, έκπληξης και απογοήτευσης, ερωτημάτων προς 

το ίδιο το άτομο στο οποίο απευθύνεται, όπως επίσης και ρητορικών ερωτημάτων, τα 

οποία λειτουργούν ως μέρος της προσπάθειας έκφρασης και ανάπτυξης εκ μέρους του 

Σενέκα φιλοσοφικών απόψεων, κυρίως για και προς την τύχη (Fortuna), πβ. Sen. Ad Pol. 

3.4. Επίσης, μεταχειρίζεται τεχνικές έμφασης μέσω της επίκλησης στη φαντασία του 

αποδέκτη του, οι οποίες ενσαρκώνονται κυρίως στην τεχνική προσωποποίησης της 

Fortuna. Η τελευταία, στο σύνολο των περιπτώσεων, παρουσιάζεται ως ον το οποίο 

ελέγχει τη μεταβολής της ροής της ανθρώπινης ζωής, το οποίο όμως αρέσκεται να 

προκαλεί στο άτομο καταστάσεις που το οδηγούν σε δυσχέρεια και εξευτελισμό και 

επιθυμεί να εκδικηθεί όποιον θεωρεί ότι μπορεί να υπομείνει καρτερικά κάθε δύσκολη 

κατάσταση που αντιμετωπίζει, όπως ο σοφός άνθρωπος έχει την ικανότητα να κάνει, 

σύμφωνα με τη στωική φιλοσοφία. Ως εκ τούτου, οι τεχνικές αυτές συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της οικειότητας του αποδέκτη με τον συντάκτη του λόγου και συντελούν στην 

επίτευξη της πειθούς του για απομάκρυνση από το συναίσθημα του πόνου και της θλίψης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές αυτές παρατηρούνται επίσης και στα υπόλοιπα 

φιλοσοφικά του συγγράμματα. Σε αυτά o Σενέκας ακολουθεί τη λογοτεχνική τεχνική της 

λεγόμενης διατριβής,80 η οποία είναι μια στωικοκυνική μορφή του ηθικού κηρύγματος. 

Επομένως, αντιλαμβανόμαστε και πάλι τη ροπή του προς τη φιλοσοφική διδασκαλία σε 

κάθε έργο του. Μέσω του φιλοσοφικού του προβληματισμού δομεί τον λόγο του και θέτει 

ένα ένα τα θεμέλια της κοσμοθεωρίας του. Η ρητορική, την οποία, όπως προαναφέρθηκε, 

κατέχει πλήρως, δεδομένης και της εκπαίδευσής του σε αυτήν από πολύ νεαρή ηλικία, 

ενισχύει αυτή τη φιλοσοφική του στόχευση. Σε συνδυασμό με την αγάπη του για τη 

διδασκαλία, όπως αρμόζει σε έναν φιλόσοφο και σε έναν ρήτορα, κατευθύνει τον λόγο του 

προς την αποκάλυψη της αλήθειας θέτοντας τα κατάλληλα επιχειρήματα για να πείσει. 

Από τη ρητορική, σύμφωνα με τον von Albrecht, «πηγάζει για παράδειγμα η μέθοδός του 

να διατυπώνεται η προτροπή ως έπαινος, όπως στo De Clementia. Αλλά και η ταξινόμηση 

                                           
79 Κατά τους στωικούς, αν και η ρητορική έχει χαρακτηριστικά τέχνης, τέχνης του λόγου, εντούτοις δεν 

συγκαταλέγεται στις τέχνες κατά κυριολεξία, αλλά στις επιστήμες. Η επιστήμη, όπως και η ρητορική, σκοπό 

έχει την αποκάλυψη της αλήθειας. Πιο συγκεκριμένα, οι απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, στην παρούσα 

περίπτωση η ικανότητα του λόγου, οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, την απόδειξη του πραγματευόμενου 

θέματος. Για τους στωικούς ο σοφός άνθρωπος, ο οποίος κατέχει όλες τις αρετές, είναι ο μόνος ο οποίος 

μπορεί να ασκήσει την πολιτική και εκτενέστερα να ρητορεύσει με ορθό τρόπο, για τους ορθούς λόγους και 

με αποτελεσματικότητα. Βλ. σχετικά Πρωτοπαπά-Μαρνέλη 2005, 33. 
80 Βλ. Stückelberger 1980, 133-136· Von Albrecht 2002, 1354.  
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των ιδεών ακολουθεί γενικά ρητορικές αρχές. Τα επιχειρήματα διατάσσονται με τη μορφή 

μιας κλίμακας (gradatio), συνώνυμες λέξεις τοποθετούνται ώστε η πιο ισχυρή εκφραστικά 

να βρίσκεται στην τελευταία θέση. Μια ιδέα συχνά διατυπώνεται σε τρεις παραλλαγές και 

η τελευταία παραλλαγή διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθεί αβίαστα η 

επόμενη ιδέα. Έτσι προκύπτει η μορφή μιας αλυσίδας. Δευτερεύοντα θέματα μιας 

παραγράφου είναι δυνατόν να αποτελούν το κύριο θέμα της επόμενης είτε να 

επανεμφανίζονται μετά από μια παρατεταμένη διακοπή».81  

Όπως θα παρατηρήσουμε στη διατριβή μας, στην επιμέρους ανάλυση των τριών 

παραμυθητικών λόγων του Σενέκα, όλα αυτά τα ρητορικά χαρακτηριστικά, όπως επίσης 

και η χρήση των παραδειγμάτων –κυρίως ιστορικών από την ύστερη δημοκρατική και την 

πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο– απαντούν στους λόγους αυτούς. Καθίσταται συνεπώς 

προφανές ότι η έξοχη ρητορική παιδεία του Σενέκα του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις 

πιο αποτελεσματικές τεχνικές πειθούς.  

 

  

                                           
81 Von Albrecht 2002, 1354-1355.  
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IV. Η δομή του ρητορικού λόγου 

 

Το δώρο του λόγου στον άνθρωπο και η ανάγκη του για επικοινωνία οδήγησαν με 

την πάροδο του χρόνου στην εξέλιξη του ίδιου του λόγου του και στην πιο έντεχνη 

διαχείρισή του. Έτσι δημιουργήθηκε η ρητορική, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με την 

πειθώ, τη δύναμη στον λόγο.82 Η ρητορική ταυτίστηκε με την πολιτική και το δίκαιο και 

συγκεκριμένα τη δημόσια ομιλία στα δικαστήρια και στις συνελεύσεις. Τον πέμπτο αιώνα, 

τον αιώνα της αθηναϊκής δημοκρατίας, οι σοφιστές ήταν οι πρώτοι οι οποίοι δίδαξαν τη 

ρητορική,83 ενώ τον τέταρτο αιώνα θεμελιώθηκαν οι συστηματικές σχολές ρητορικής. 

Συνεπώς, συμπεριλήφθηκε στην εκπαίδευση των νέων ανδρών84 και άρχισε να αποκτά μια 

όλο και πιο τυποποιημένη μορφή.  

Στο τρίτο κεφάλαιο των μαθημάτων του Τέχνη Ῥητορική ο Αριστοτέλης διέκρινε 

τρία είδη ρητορικής. Εάν το ακροατήριο είναι κριτής, κρίνει είτε γεγονότα του 

παρελθόντος, όπως στο δικαστήριο, οπότε ο λόγος ταξινομείται ως «δικανικός», είτε 

κρίνει ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει στο μέλλον, οπότε ο λόγος ταξινομείται ως 

«συμβουλευτικός». Εάν δεν ζητείται από το ακροατήριο να ενεργήσει κατά έναν 

συγκεκριμένο τρόπο, ο Αριστοτέλης αποκαλεί τον λόγο «επιδεικτικό».85 Η Τέχνη 

Ῥητορική του Αριστοτέλη αλλά και το έργο Ῥητορική πρὸς Ἀλέξανδρον, το οποίο πιθανώς 

να γράφτηκε από τον Αναξιμένη από τη Λάμψακο, είναι τα μόνα σωζόμενα εγχειρίδια 

ρητορικής από την κλασική περίοδο στην αρχαία Ελλάδα86 και μέσω αυτών μαθαίνουμε 

πολλά για τη μορφή και τη φύση της ρητορικής κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.  

Η ελληνική ρητορική σκέψη και έμπνευση, που εξελίχθηκαν ακόμη περισσότερο 

κατά την ελληνιστική περίοδο, έδωσαν το έναυσμα στην αντίστοιχη λατινική σκέψη. 

Κορυφαίοι ρήτορες και ρητοροδιδάσκαλοι ήρθαν στη Ρώμη, όπου ανέπτυξαν το είδος.87 

Ωστόσο, η συμβολή τους αμφισβητήθηκε από τους συντηρητικούς Ρωμαίους. Το 156 π.Χ. 

                                           
82 Kennedy 2003, 24. 
83 Ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές της ρητορικής ήταν ο Πλάτωνας. Στον διάλογό του Γοργίας ο 

Σωκράτης αποκαλεί τους ρήτορες διαφθορείς του λαού. Απευθύνεται όμως κυρίως στους πολιτικούς 

ρήτορες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη ρητορική για δικές τους σκοπιμότητες. Πιο συγκεκριμένα, 

υποστηρίζει ότι η ρητορική είναι μια μορφή κολακείας (Πλάτ. Γοργ. 463a – 463d). Όπως είναι αναμενόμενο, 

πολλοί προσπάθησαν να φέρουν αντεπιχειρήματα στα σχόλια του Πλάτωνα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ενός διαλόγου υπεράσπισης και κατηγορίας της ρητορικής για πολλά χρόνια.  
84 Kennedy 2003, 10. Πβ. Fantham 1997, 111-115. Για ενδιαφέροντα σχόλια για τη σχέση του ανδρικού 

φύλου με τη ρητορική βλ. Richlin 1997, 90-110.  
85 Kennedy 2003, 10-11. 
86 Kennedy 2003, 56. 
87 Ο ίδιος ο Κικέρωνας στο έργο του De Oratore παρουσιάζει τους Σκ. Αφρικανό, Γ. Λαίλιο και Λ. Φούριο 

να συναναστρέφονται τους πιο ένδοξους Έλληνες φιλοσόφους (Cic. De or. 2.155: illius aetatis nobilissimi 

philosophi).  
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ο Κάτων ο Πρεσβύτερος ζήτησε την αποπομπή τους διαφωνώντας με όσα έλεγαν στις 

δημόσιες ομιλίες τους88. Παρά την εχθρότητα των συντηρητικών Ρωμαίων όμως, η 

ρητορική έγινε αποδεκτή ως τέχνη και αναγνωρίστηκε η χρησιμότητά της στον λόγο 

γενικότερα. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως μέσα από τον διάλογο του Κικέρωνος Περί του 

Ρήτορος (De Oratore) τον πρώτο αιώνα π.Χ., όπου περιγράφεται ο ιδανικός ρήτορας. Για 

τον Κικέρωνα αυτός πρέπει να έχει γνώσεις για το αντικείμενο του λόγου του, ευρεία 

μόρφωση, ευγλωττία89 και πειθώ, ούτως ώστε να μπορεί να μιλήσει δημόσια για κάθε 

θέμα με άφθονα και ποικίλα επιχειρήματα.90  

Κατά τον von Albrecht, «ο ρωμαϊκός λόγος δεν διαθέτει στερεότυπη μορφή, ούτε 

και στον Κικέρωνα ακόμα, τον πιο έξοχο χειριστή του. Η δομή του προκύπτει από την 

κατάσταση των πραγμάτων και τον στόχο της πειθούς».91 

Τα μέρη ενός ρητορικού λόγου είναι το exordium (προοίμιο ή εισαγωγή), η 

narratio (διήγηση) / argumentatio (επιχειρηματολογία), probatio (πίστις), η οποία συχνά 

ενσωματώνεται στην argumentatio, και η peroratio (επίλογος ή συμπέρασμα).92 Ένας 

παραμυθητικός λόγος περιλαμβάνει και αυτός τα ίδια μέρη και μάλιστα με παρόμοια 

διάταξη, όπως ένας τυπικός ρητορικός λόγος. Αναμένεται επίσης ότι, όπως απαιτείται από 

έναν ρητορικό λόγο, ο ομιλητής προσπαθεί να πείσει χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 

επιχειρήματα ανάλογα με την περίπτωση.  

Στο exordium ενός δικανικού λόγου ο ρήτορας αναφέρεται είτε στο πρόσωπο του 

κατηγορουμένου, του κατηγόρου ή του δικαστή, είτε στην ιδιαιτερότητα της 

συγκεκριμένης περίπτωσης και όχι σπάνια στην προσωπικότητα του ίδιου του ρήτορα. Η 

narratio και η argumentatio πολλές φορές ταυτίζονται. Στη narratio ο ρήτορας αποσκοπεί 

                                           
88 Πλούτ. Κάτ. 22.1-22.3.  
89 Ως προς την ευγλωττία του ρήτορα, και ο Αριστοτέλης στο έργο του Τέχνη Ῥητορική έχει αποδείξει τη 

σημασία της ρητορικής δηλώνοντας ότι συγγενεύει με τη διαλεκτική: Aριστ. Ῥητ. 1.1354a.1-6: ἡ ῥητορική 

ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ: ἀμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ 

γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης: διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν: πάντες γὰρ 

μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. Βλ. επίσης 

1.1355a.3-19 για την έννοια της ρητορικής ως τέχνης. Μέσα από το έργο αυτό ο Αριστοτέλης αναλύει την 

ίδια τη φύση της ρητορικής και τη χρησιμότητά της. Όπως δηλώνει, τόσο η ρητορική όσο και η διαλεκτική 

«ασχολούνται με πράγματα που είναι γνωστά σε όλους, χωρίς να ανήκουν σε μια ορισμένη επιστήμη. Γι’ 

αυτό όλοι λίγο πολύ χρησιμοποιούν τη μία και την άλλη. Πράγματι όλοι, ως ένα σημείο, συμβαίνει να 

καταπολεμήσουν ή να υποστηρίξουν μια υπόθεση, να απολογηθούν ή να κατηγορήσουν κάποιον». Η 

μετάφραση του κειμένου είναι αυτή του Ηλ. Ηλιού για τη σειρά «Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων» των 

εκδόσεων Ι. Ζαχαρόπουλος.  
90 Cic. De or. 1.13.59: Numquam enim negabo esse quasdam partis proprias eorum, qui in his cognoscendis 

atque tractandis studium suum omne posuerunt, sed oratorem plenum atque perfectum esse eum, qui de 

omnibus rebus possit copiose varieque dicere. 
91 Von Albrecht 1999, 555.  
92 Η ορολογία ποικίλει. Πβ. [Cic.] Rhet.Her. 1.4: Inventio in sex partes orationis consumitur: in exordium, 

narrationem, divisionem, confirmationem, confutationem, conclusionem· Cic. Inv.Rhet. 1.19: Eae partes sex 

esse omnino nobis videntur: exordium, narratio, partitio, confirmatio, reprehensio, conclusio. Για 

περισσότερες πληροφορίες βλ. ενδεικτικά Lausberg 1998, 120 κ.ε. και Kennedy 2003, 12-13.  
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να εκφράσει τα γεγονότα με τρόπο αξιόπιστο. Το επιτυγχάνει συνήθως με την απλότητα 

της πλοκής και το ανεπιτήδευτο ύφος. Στην argumentatio εκθέτει τα επιχειρήματά του. Τα 

ισχυρά επιχειρήματα συνήθως μπαίνουν στην αρχή και στο τέλος και τα αδύνατα στο 

μέσο. Η probatio παρέχει λογικά επιχειρήματα, ενισχυτικά της θέσης του ομιλητή, ενώ 

επιπλέον επιδιώκει να αντικρούσει ενστάσεις που μπορεί να εγερθούν εναντίον της.93 Στην 

peroratio κυριαρχεί η συγκινησιακή και ο επίλογος κλιμακώνεται συχνά με έντονες 

εκκλήσεις πλήρεις πάθους, με τις οποίες ο ρήτορας επιδιώκει να προκαλέσει την οργή ή 

τον οίκτο των δικαστών.  

Η ικανότητα να διεγείρει τα συναισθήματα του ακροατηρίου ήταν ζωτικής 

σημασίας για τον αρχαίο ρήτορα. Η ενάργεια, η ζωντάνια στον λόγο, συνδεόταν κυρίως με 

τα συναισθήματα του οίκτου (miseratio ή misericordia) και της αγανάκτησης (indignatio), 

τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την άποψη του ακροατηρίου.94 Στο έργο Rhetorica ad 

Herennium δηλώνεται ότι αυτά τα συναισθήματα διεγείρονται μέσω της παραστατικής 

περιγραφής ενός γεγονότος (descriptio) μέσα στον λόγο.95  

Ωστόσο, το ακροατήριο, και κυρίως οι ένορκοι, αναμένεται ότι θα ήταν 

εκπαιδευμένοι στη ρητορική και συνεπώς θα ήταν ικανοί να αναγνωρίσουν τις ρητορικές 

τεχνικές τις οποίες ένας δικηγόρος θα χρησιμοποιούσε.96 Για τον λόγο αυτό ο καλός 

ρήτορας θα έπρεπε να είναι ικανός να τους πείσει, χωρίς να γίνει αντιληπτή η προσπάθειά 

του.  

Η γλώσσα του ρήτορα πρέπει κατ’ αρχήν να ταυτίζεται με τη γλώσσα των 

ακροατών του· διαφορετικά γίνεται γελοίος και δεν καταφέρνει να πείσει το κοινό του. 

Περισσότερο από κάθε άλλο κείμενο ο ρητορικός λόγος πρέπει να είναι απαλλαγμένος 

από γλωσσικές ακρότητες.97 Ο πνευματικός κόσμος του ρήτορα πρέπει να προσαρμόζεται 

ευρύτατα στον αντίστοιχο κόσμο των ακροατών του. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται 

επίσης και η απόκρυψη των γνώσεων του ρήτορα ενώπιον ενός ακαλλιέργητου κοινού.98 

Κατά βάσιν ο ρήτορας επιλέγει το λεξιλόγιό του και συντάσσει τον λόγο του με 

επιμέλεια και σε συνάρτηση με τις παρούσες κάθε φορά συνθήκες.99 Συνεπώς, όσον 

αφορά τη μορφή του ρητορικού λόγου, όπως διατείνεται και ο Κοϊντιλιανός, «η συντομία 

έχει τη χάρη της, ο πλεονασμός τη δική του, οι μεταφορές έχουν τη δική τους αξία· όπως η 
                                           
93 Kennedy 2003 , 12. 
94 Webb 1997, 120. 
95 [Cic.] Rhet.Her. 4.39.51: Descriptio nominatur, quae rerum consequentium continet perspicuam et 

dilucidam cum gravitate expositionem, hoc modo: … Hoce genere exornationis vel indignatio vel 

misericordia potest commoveri, cum res consequentes conprehensae universae perspicua breviter 

exprimuntur oration. 
96 Powell και Paterson 2004, 44. 
97 Von Albrecht 1999, 556. 
98 Von Albrecht 1999, 561. 
99 Von Albrecht 1999, 618. 
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κυριολεξία, η ευθεία διατύπωση τονίζει κάποιο πράγμα, η παραστατική διατύπωση τονίζει 

κάποιο άλλο».100 

Το κάθε μέρος του λόγου έχει και το ανάλογο ύφος. Η μελέτη του μεγαλύτερου 

Ρωμαίου ρήτορα, του Κικέρωνος, οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα ως προς την επιλογή 

του κατάλληλου ύφους στο εσωτερικό του ρητορικού λόγου. Στο προοίμιο ταιριάζουν ο 

ευχάριστος τρόπος γραφής που κυλά με κανονικότητα, οι καλοζυγισμένες περίοδοι και 

ακόμη λεξιλόγιο που δημιουργεί την εντύπωση του μέτρου και της κομψότητας. 

Οποιαδήποτε εκδήλωση φορτικού πάθους όπως και πρόκληση εντυπώσεων με τη χρήση 

ευφυολογημάτων πρέπει να αποφεύγεται. Ο ομιλητής παραμένει στην περιοχή του «μέσου 

ύφους», που αποβλέπει στην τέρψη του ακροατή. Αντίθετα, η διήγηση και η 

επιχειρηματολογία τείνουν προς το «ισχνό» ύφος: οι προτάσεις είναι σύντομες, η σύνδεσή 

τους απλή, το λεξιλόγιο προσεγγίζει τη γλώσσα της καθημερινής ζωής, το αστείο και η 

ειρωνεία επιτρέπονται. Η απλότητα υπηρετεί εδώ την αξιοπιστία. Αντίθετα, ο 

συναισθηματικός επίλογος φέρει χαρακτηριστικά του «υψηλού» ύφους: πλούσια σε πάθος 

και σε εικόνες γλώσσα, ζωηρή και κάποτε εντελώς ανακόλουθη σύνταξη, 

προσωποποιήσεις, λέξεις θρησκευτικού περιεχομένου και στερεότυπες εκφράσεις.101 

Οι στωικοί ως προς την ευγλωττία δεν παρουσιάζονται καθόλου ανεκτικοί. Οι ίδιοι 

ήταν «διεισδυτικότεροι χάρη στις σκέψεις παρά χάρη στο ύφος, στο οποίο δεν 

προσηλώνονταν καθόλου».102 Για τους ίδιους η αλήθεια για κάτι και το δίκαιο 

αναδεικνύονται μέσα από τον διάλογο, με τη βοήθεια μιας λογικής που οφείλει να είναι 

πέρα από εθνικούς περιορισμούς και κατά συνέπεια να έχει χαρακτηριστικά 

παγκοσμιότητας.103  

Η σαφήνεια του λόγου ήταν για τους στωικούς μια από τις κυριότερες αρετές του 

ομιλητή και πήγαζε κυρίως από το ήθος του ανθρώπου.104 Ο δικανικός, όμως, λόγος δεν 

μπορεί να είναι τόσο σαφής, αν θέλει να πείσει. Ο Κικέρωνας στο έργο του De Oratore 

υποστηρίζει για τους στωικούς ότι «έχουν και ένα ύφος λόγου, που μπορεί μεν να 

φανερώνει πληρότητα και ακρίβεια και επομένως διεισδυτικότητα, πλην όμως για τις 

ανάγκες του ρήτορα είναι λειψό και ασύνηθες, για δε το αφτί του λαού ξένο και 

ακατάληπτο, σκοτεινό και άδειο από περιεχόμενο, αλλά και ξερό συνάμα, και εν πάση 

                                           
100 Quint. Inst. 6.10.5.8. Πβ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη 2005, 69.  
101 Von Albrecht 19992, 617-618. 
102 Quint. Inst. 6.10.1.84. Πβ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη 2005, 69. 
103 Πρωτοπαπά-Μαρνέλη 2005, 73. 
104 Levene 2004, 144. 
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περιπτώσει είναι τέτοιο, που δεν μπορείς με κανέναν τρόπο να το χρησιμοποιήσεις 

ενώπιον συναθροισμένου πλήθους…».105  

Οι παραμυθητικοί λόγοι, ως λόγοι οι οποίοι απευθύνονται σε συγκεκριμένο άτομο 

αλλά και σε ομάδα ανθρώπων και έχουν ως στόχο να πείσουν, είναι αναμενόμενο ότι 

βασίστηκαν εξ αρχής στον ρητορικό λόγο.106 Οι στωικοί, τόσο οι ίδιοι όσο και μέσω της 

συμβολής της φιλοσοφίας τους, συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη της ίδιας της 

ρητορικής και επιπροσθέτως μέσω αυτών γίνεται μια νέα χρήση του ρητορικού λόγου 

στον φιλοσοφικό στοχασμό107. Ο Σενέκας συνδυάζει τα δύο είδη, ρητορική και φιλοσοφία, 

μέσα από τον παραμυθητικό λόγο του ενισχύοντάς τον με το δικό του προσωπικό στίγμα.  

 

  

                                           
105 Cic. De or. 6.33. Η νεοελληνική μετάφραση του χωρίου ακολουθεί αυτή του Κεντρωτή. 
106 Baltussen 2013, xiv. 
107 Πρωτοπαπά-Μαρνέλη 2005, 11.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ (EXORDIUM) 

 

Το προοίμιο (exordium) στις ρητορικές θεωρίες 

 

Το προοίμιο108, σύμφωνα με τον Κικέρωνα στο έργο του De Inventione, αποτελεί 

το σημαντικότερο μέρος του λόγου και γι’ αυτό χρήζει της κατάλληλης επιμέλειας.109 Η 

λειτουργία του προοιμίου ως του πρώτου μέρους ενός ρητορικού λόγου στοχεύει στην 

προετοιμασία του κοινού για τον λόγο που θα ακολουθήσει. Φέρνει το πνεύμα του 

ακροατή στην κατάλληλη κατάσταση, ώστε να ακούσει όσα θα λεχθούν στη συνέχεια και 

κάνει τον ακροατή να είναι ευνοϊκά διακείμενος, προσεκτικός και ευμαθής.110 Η εξέταση 

του προοιμίου ως προς την επιλογή και τη διάταξη των επιχειρημάτων θα αναδείξει τη 

ρητορικότητά του, όπως επίσης την επιμέλεια του ομιλητή, ώστε να ετοιμάσει το έδαφος 

για τα επόμενα μέρη του λόγου του.111  

Στο προοίμιο ο ομιλητής παραμένει στην περιοχή του «μέσου ύφους» που 

αποβλέπει στην τέρψη του ακροατή.112 Πιο συγκεκριμένα για τον Κικέρωνα στο έργο του 

De Inventione, ο ίδιος δηλώνει ότι «το exordium οφείλει να έχει ως επί το πλείστον γνώμες 

και βαρύτητα και γενικά να εμπεριέχει όλα όσα αρμόζουν στην αξιοπρέπεια. Διότι αυτό 

                                           
108 Οι ονομασίες τις οποίες λαμβάνει το πρώτο μέρος ενός ρητορικού λόγου είναι οι εξής: προοίμιον: Aριστ. 

Ῥητ. 3.13, exordium: [Cic.] Rhet.Her. 1.4· Cic. Inv.rhet. 1.20· Quint. Inst. 4.1.1, proοemium: Quint. Inst. 

3.9.1, principium: Quint. Inst. 4.1.1. Για περισσότερες πληροφορίες περί της σχετικής ορολογίας βλ. 

Lausberg 1998, 121-136. 
109 Cic. Inv.rhet. 1.19: Nunc quoniam exordium princeps debet esse, nos quoque primum in rationem 

exordiendi praecepta dabimus.  
110 Cic. Inv.rhet. 1.20: Exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem: quod 

eveniet, si eum benivolum, attentum, docilem confecerit. Βλ. επίσης Quint. Inst. 4.1.5: Causa principii nulla 

alia est quam ut auditorem quo sit nobis in ceteris partibus accommodatior praeparemus. Id fieri tribus 

maxime rebus inter auctores plurimos constat, si benivolum attentum docilem fecerimus, non quia ista non 

per totam actionem sint custodienda, sed quia initiis praecipue necessaria, per quae in animum iudicis ut 

procedere ultra possimus admittimur. Ο Αριστοτέλης μιλώντας για το προοίμιο υποστηρίζει και αυτός τη 

σπουδαιότητά του για την προετοιμασία του ακροατή για το κύριο θέμα του λόγου, αφού, όπως λέει, η 

ανάγκη που κατεξοχήν εκπληρώνει αυτό είναι να καταστήσει φανερό τον σκοπό για τον οποίο εκφωνείται ο 

λόγος και προσθέτει ότι, αν ο σκοπός είναι φανερός ή πρόκειται για μικρό λόγο, δεν πρέπει να γίνεται χρήση 

προοιμίου: Aριστ. Ῥητ. 3.14.25-27: τὸ μὲν οὖν ἀναγκαιότατον ἔργον τοῦ προοιμίου καὶ ἴδιον τοῦτο, δηλῶσαι τί 

ἐστιν τὸ τέλος οὗ ἕνεκα ὁ λόγος (διόπερ ἂν δῆλον ᾖ καὶ μικρὸν τὸ πρᾶγμα, οὐ χρηστέον προοιμίῳ). Στο Ῥητ. 

3.14.14-16 ο Αριστοτέλης αναφέρεται και αυτός στο πνεύμα του ακροατή και υποστηρίζει ότι το προοίμιο 

είναι σαν δείγμα του υπόλοιπου λόγου, για να κατατοπιστούν εκ των προτέρων οι ακροατές και να μην μένει 

το πνεύμα τους μετέωρο, διότι η αοριστία δημιουργεί πλάνη: ἐν δὲ προλόγοις καὶ ἔπεσι δεῖγμά ἐστιν τοῦ 

λόγου, ἵνα προειδῶσι περὶ οὗ [ᾖ] ὁ λόγος καὶ μὴ κρέμηται ἡ διάνοια: τὸ γὰρ ἀόριστον πλανᾷ. Επίσης στο Ῥητ. 

3.14.38-43 αναφέρει επίσης τους τρεις τρόπους προσέγγισης του ακροατή, την εύνοια, την προσοχή και την 

ευμάθεια: τὰ δὲ πρὸς τὸν ἀκροατὴν ἔκ τε τοῦ εὔνουν ποιῆσαι καὶ ἐκ τοῦ ὀργίσαι, καὶ ἐνίοτε τὸ προσεκτικὸν ἢ 

τοὐναντίον: οὐ γὰρ ἀεὶ συμφέρει ποιεῖν προσεκτικόν, διὸ πολλοὶ εἰς γέλωτα πειρῶνται προάγειν. εἰς δὲ 

εὐμάθειαν ἅπαντα ἀνάξει, ἐάν τις βούληται, καὶ τὸ ἐπιεικῆ φαίνεσθαι: προσέχουσι γὰρ μᾶλλον τούτοις. Για 

λεπτομερή ανάλυση των στόχων και της δομής του exordium βλ. Lausberg 1998, 121-136.  
111 Loutsch 1994, 5. 
112 Von Albrecht 1999, 617-618. 
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είναι το βέλτιστο που πρέπει να κάνεις, ό,τι σε μέγιστο βαθμό καθιστά αρεστό τον ρήτορα 

στον ακροατή. Θα πρέπει όμως στο ελάχιστο να περιέχει λαμπρότητα και επίδειξη 

εξυπνάδας και γλαφυρότητα έκφρασης, διότι από αυτά τα χαρακτηριστικά γεννιέται η 

υποψία κάποιας προετοιμασίας και έντεχνης επιμέλειας, η οποία σε μεγάλο βαθμό την 

πίστη του λόγου και το κύρος του ρήτορα αφαιρεί».113 Επιπλέον, προσθέτει ότι «τα πιο 

συνηθισμένα σφάλματα των προοιμίων, τα οποία πάση θυσία πρέπει να αποφεύγει κανείς, 

είναι το προοίμιο να είναι κοινό, συνηθισμένο, εύκολο στη μεταβολή, εκτενές, 

αποκομμένο, παρμένο από αλλού, ενάντιο στα διδάγματα (praecepta)».114 

Το προοίμιο δημιουργείται μετά από μια λεπτομερή ανάλυση της υπόθεσης και 

επεξεργασία των γεγονότων με στόχο το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον Κικέρωνα, ο 

ρήτορας, πριν τη σύνθεση του λόγου του, πρέπει να εξετάσει πρώτα την υπόθεση, από την 

οποία εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο θα συντάξει τον λόγο του. Σε σχέση με την 

εκάστοτε υπόθεση δομεί τον λόγο του με τα κατάλληλα επιχειρήματα. Για τον ίδιο, 

υπάρχουν πέντε είδη υποθέσεων: honestum, admirabile, humile, anceps, obscurum. 

Honestum ονομάζεται όταν η συμπάθεια του ακροατή είναι πλήρως αποκτημένη πριν 

ακόμα από την παρέμβαση του ομιλητή∙ admirabile όταν οι ακροατές είναι εχθρικοί στην 

υπόθεση που υπερασπίζεται ο ομιλητής∙ humile όταν οι ακροατές δεν δίνουν καμία 

σημασία στο θέμα και δεν θεωρούν χρήσιμο να δείξουν πολλή προσοχή σχετικά με τον 

ομιλητή∙ anceps όταν η νομική δράση η ίδια είναι αμφιλεγόμενη και η υπόθεση είναι 

συγχρόνως σεβαστή και απεχθής, σε σημείο που να ξυπνάει στους ακροατές και τη 

συμπάθεια και την αποστροφή∙ obscurum όταν οι ακροατές έχουν δυσκολία να 

ακολουθήσουν τον ομιλητή είτε για δικούς τους λόγους είτε εξαιτίας της πολυπλοκότητας 

του θέματος.115 

                                           
113 Cic. Inv.rhet. 1.25: Exordium sententiarum et gravitatis plurimum debet habere et omnino omnia, quae 

pertinent ad dignitatem, in se continere, propterea quod id optime faciendum est, quod oratorem auditori 

maxime commendat; splendoris et festivitatis et concinnitudinis minimum, propterea quod ex his suspicio 

quaedam apparationis atque artificiosae diligentiae nascitur, quae maxime orationi fidem, oratori adimit 

auctoritatem. 
114 Cic. Inv.rhet. 1.26: Vitia vero haec sunt certissima exordiorum, quae summo opere vitare oportebit: 

vulgare, commune, commutabile, longum, separatum, translatum, contra praecepta. 
115 Cic. Inv.rhet. 1.20: Genera causarum quinque sunt: honestum, admirabile, humile, anceps, obscurum. 

Honestum causae genus est, cui statim sine oratione nostra favet auditoris animus; admirabile, a quo est 

alienatus animus eorum, qui audituri sunt; humile, quod neglegitur ab auditore et non magno opere 

adtendendum videtur; anceps, in quo aut iudicatio dubia est aut causa et honestatis et turpitudinis particeps, 

ut et benivolentiam pariat et offensionem; obscurum, in quo aut tardi auditores sunt aut difficilioribus ad 

cognoscendum negotiis causa est implicata. Quare cum tam diversa sint genera causarum, exordiri quoque 

dispari ratione in uno quoque dispari ratione in uno quoque genere necesse est. Igitur exordium in duas 

partes dividitur, in principium et insinuationem. Principium est oratio perspicue et protinus perficiens 

auditorem benivolum aut docilem aut attentum. Insinuatio est oratio quadam dissimulatione et circumitione 

obscure subiens auditoris animum. Βλ. Loutsch 1994, 26-27. 
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Επίσης, λαμβάνεται πάντα υπόψη ο χαρακτήρας, η θέση και ο βίος του ακροατή. 

Σε συνάρτηση με αυτά ο ρήτορας χρησιμοποιεί το κατάλληλο λεξιλόγιο και την ανάλογη 

προσέγγιση σε σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις πεποιθήσεις του ακροατή, ώστε να τον 

πείσει. Για τον λόγο αυτό, και στη δομή του παραμυθητικού λόγου η ανάγκη γενικά για 

ελαστικότητα κρίνεται αναγκαία από τον Σενέκα.116 

Ο κυριότερος στόχος του ρήτορα, για να γίνει πειστικός στον ακροατή του, είναι η 

captatio benevolentiae, δηλαδή η προσπάθειά του να κερδίσει την εύνοια του ακροατή 

του.117 Η ευνοϊκή διάθεση του ακροατή προς τον ρήτορα στο προοίμιο επιτυγχάνεται με 

ορισμένες ρητορικές τεχνικές. Σε έναν ρητορικό λόγο ο ρήτορας, αφού αναλύσει την 

υπόθεση και τα γεγονότα πολυπλεύρως και αφού εξετάσει την επίδραση του θέματος στον 

ακροατή του, ώστε να σχηματίσει τα επιχειρήματά του, μπορεί να ξεκινά τον λόγο του με 

δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι απευθυνόμενος ευθέως στο πρόσωπο του ακροατή 

του και εξηγώντας του τους λόγους για τους οποίους απευθύνεται σε αυτόν, εκφράζοντας 

την προσωπική του γνώμη για την κατάσταση, προβληματισμένος γιατί έφτασε σε αυτό το 

σημείο (principium).118 Ο δεύτερος τρόπος είναι ο λόγος του ρήτορα να παραπέμπει στα 

γεγονότα ή στον ακροατή του εμμέσως, εστιάζοντας στα καλά και όχι στα κακά, τα οποία 

επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποσπάσει την προσοχή του από το εκάστοτε 

θέμα και να παρουσιάσει τα γεγονότα όσο το δυνατό πιο πιστευτά (insinuatio).119  

Επίσης, σύμφωνα με τον Κικέρωνα, η επίκληση στην εύνοια του ακροατή μπορεί 

να γίνει μέσα από τέσσερεις πηγές: από εμάς τους ίδιους (a nostra persona), από εχθρικό 

πρόσωπο (ab inimicorum persona), από το πρόσωπο του δικαστή (ab iudicum persona) 

και από την αιτία, την υπόθεση (a causa).120 Πολλές φορές ο ρήτορας επικαλείται και τον 

ίδιο του τον εαυτό, τον χαρακτήρα του, ώστε να διασφαλίσει την αξιοπιστία των 

επιχειρημάτων του.121 Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός από τις τεχνικές για 

να καταστεί ο ακροατής προσεκτικός και ευχερής στην αφομοίωση πληροφοριών.122  

                                           
116 Manning 1974, 76. 
117 Loutsch 1994, 30. 
118 Cic. Inv.rhet. 1.20: Principium est oratio perspicue et protinus perficiens auditorem benivolum aut 

docilem aut attentum. Πβ. [Cic.] Rhet.Her. 1.7· Prill 1986 94· Loutsch 1994, 26. 
119 Cic. Inv.rhet. 1.20: Insinuatio est oratio quadam dissimulatione et circumitione obscure subiens auditoris 

animum. Πβ. [Cic.] Rhet.Her. 1.7· Prill 1986, 95, 105· Loutsch 1994, 26. 
120 Cic. Inv.rhet. 1.22: Benevolentia quattuor ex locis comparatur: ab nostra, ab adversariorum, ab iudicum 

persona, a causa. Ο Αριστοτέλης στη Ῥητορική του λέει ότι τα προοίμια αναφέρονται γενικά ή στο πρόσωπο 

του ρήτορα, ή του ακροατή ή στην υπόθεση ή στον αντίδικο: Aριστ. Ῥητ. 3.14.30-31: λέγεται δὲ ταῦτα ἔκ τε 

τοῦ λέγοντος καὶ τοῦ ἀκροατοῦ καὶ τοῦ πράγματος καὶ τοῦ ἐναντίου περὶ αὐτοῦ μὲν καὶ τοῦ ἀντιδίκου. Βλ. 

επίσης Prill 1986, 95· Loutsch 1994, 30-40. Για περισσότερες λεπτομέρειες και ανάλυση βλ. Lausberg 1998, 

129-132. 
121 Prill 1986, 98.  
122 Cic. Inv.rhet. 1.23: Nam is est maxime docilis, qui attentissime est paratus audire. 
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Σε μια προσπάθεια ορισμού των ανάλογων τεχνικών εκ μέρους του ρήτορα για να 

καταστεί ο ακροατής προσεκτικός, ο Κικέρωνας δηλώνει ότι είναι σημαντικό ο ομιλητής 

από την αρχή ακόμη του λόγου του να κατορθώσει να ελκύσει το ενδιαφέρον και την 

προσοχή του ακροατή. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί πρόκλησης του 

ενδιαφέροντος του ακροατή. Πρώτον, αυτό μπορεί να γίνει, αφού αποδείξει ότι όσα θα πει 

είναι σημαντικά και ασυνήθιστα και αφορούν είτε όλους τους ανθρώπους είτε όσους τον 

ακούν εκείνη τη στιγμή, είτε κάποιους επιφανείς άνδρες, είτε τους αθάνατους θεούς, είτε 

το γενικό καλό της πολιτείας.123 Δεύτερον, μια όχι τόσο εύστοχη μέθοδος είναι η άμεση 

παράκληση για προσοχή.124 Τρίτον, η δέσμευση ότι δεν θα μακρηγορήσει ο ρήτορας αλλά 

θα μιλήσει με συντομία.125 Τέταρτον, η πρόκληση συναισθήματος. Το συναίσθημα 

διεγείρεται μέσω αναπαραστάσεως του θέματος, μέσω του πνεύματος και του λόγου ή 

μέσω σχημάτων εντυπωσιασμού.126  

Οι μηχανισμοί ενεργοποίησης της φαντασίας προκαλούν επίσης την προσοχή και 

το ενδιαφέρον του ακροατή. Ένας από αυτούς είναι η αποστροφή, στο πλαίσιο της οποίας 

ο ρήτορας δεν απευθύνεται στον ακροατή αλλά σε κάποιο τρίτο πρόσωπο. Άλλοι είναι η 

προσωποποιία, τα παραδείγματα, οι παρομοιώσεις και οι αλληγορίες, όπως είναι η 

μεταφορά και η ειρωνεία.127  

Επιπρόσθετα, στόχος του ρήτορα στο προοίμιο, για να ελκύσει το ενδιαφέρον του 

ακροατή του, είναι να τον ευχαριστήσει. Η ευχαρίστηση (voluptas) επιτυγχάνεται και πάλι 

με ορισμένες τεχνικές. Μια τέτοια τεχνική είναι η επιδεικτική περιγραφή ενός όμορφου 

θέματος (λ.χ. στη φύση), η οποία, όπως και στη λογοτεχνία, προκαλεί ευχάριστα 

συναισθήματα στον ακροατή. Επίσης ένα αστείο στο πλαίσιο του λόγου δημιουργεί μια 

πιο ανάλαφρη ατμόσφαιρα, όπως επίσης η έμμεση και περιφραστική εισαγωγή του 

θέματος σε μια περίοδο.128 

Όσον αφορά τις τεχνικές για να καταστήσει ο ρήτορας τον ακροατή ευχερή στην 

αφομοίωση πληροφοριών (εὐμαθή), ο Κικέρωνας υποστηρίζει ότι, για να γίνει αυτό, 

πρέπει πρώτα απ’ όλα ο ομιλητής «να αποδώσει την υπόθεση του υπό συζήτηση θέματος 

                                           
123 Cic. Inv.rhet. 1.23: Attentos autem faciemus, si demonstrabimus ea, quae dicturi erimus, magna, nova, 

incredibilia esse, aut ad omnes aut ad eos, qui audient, aut ad aliquos inlustres homines aut ad deos 

inmortales aut ad summam rem publicam pertinere. Βλ. Loutsch 1994, 40-44· Lausberg 1998, 126-127. 
124 [Cic.] Rhet.Her. 1.7: si rogabimus ut attente audient. Βλ. Lausberg 1998, 126-127. 
125 Quint. Inst. 4.1.62: modus autem principii pro causa: nam et breve simplices, longius perplexae 

suspectaeque et infames desiderant. Βλ. Lausberg 1998, 126-127. 
126 Quint. Inst. 4.1.33: cuius animus spe, metu, admonitione, precibus, vanitate denique, si id profuturum 

credimus, agitandu est. Βλ. Lausberg 1998, 126-127. 
127 Lausberg 1998, 127. 
128 Lausberg 1998, 127-128. 
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με καθαρότητα και συντομία». Γιατί ο ακροατής είναι έτοιμος να λάβει πληροφορίες, όταν 

είναι άριστα προετοιμασμένος για να τις ακούσει.129  

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθεί να επιτύχει ο ρήτορας είναι η όσο πιο 

ομαλή εισαγωγή του ακροατή του στο θέμα καλλιεργώντας ταυτόχρονα το έδαφος για την 

εύκολη αποδοχή των επιχειρημάτων του από εκείνον. Προσπαθεί να τον πείσει με τον όσο 

το δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο και να τον προσεγγίσει με μετριοπάθεια και 

αξιοπρέπεια,130 δημιουργώντας την κατάλληλη συναισθηματική ατμόσφαιρα στον λόγο 

του, ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προσοχή του.  

  

                                           
129 Cic. Inv.rhet. 1.23: Dociles auditores faciemus, si aperte et breviter summam causae exponemus, hoc est, 

in quo consistat controversia. Nam et, cum docilem velis facere, simul attentum facias oportet. Nam is est 

maxime docilis, qui attentissime est paratus audire. Βλ. Loutsch 1994, 44-49. 
130 Cic. Inv.rhet. 1.25: Exordium sententiarum et gravitatis plurimum debet habere et omnino omnia, quae 

pertinent ad dignitatem, in se continere, propterea quod id optime faciendum est, quod oratorem auditori 

maxime commendat. 
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Το προοίμιο (exordium) στο De Consolatione ad Marciam 

 

Χαρακτηριστικό του παραμυθητικού αυτού λόγου είναι ότι ο Σενέκας δεν αναφέρει 

πολλά πράγματα για τον υιό της Μαρκίας, τον Μετίλιο, για τον οποίο συντίθεται ο 

συγκεκριμένος λόγος. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι στους παραμυθητικούς 

λόγους του Σενέκα ούτε ο έπαινος ούτε ο θρήνος του νεκρού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. 

Αυτή η αντίληψη πηγάζει προφανώς από τη στωική φιλοσοφία. Ένας ακόμη λόγος θα 

μπορούσε να είναι το ότι με τον λόγο αυτό ο Σενέκας θέλει απλά να δώσει ένα υπόδειγμα 

(exemplum) παραμυθητικού λόγου που θα ήταν διαχρονικό, ένα δημοσιευμένο έργο που 

θα ήταν χρήσιμο για κάθε γονιό που έχανε ένα παιδί. Επιπρόσθετα, ο λόγος αυτός 

αποδεικνύεται χρήσιμος στον Σενέκα και για τη δυνατότητα που του παρέχει μέσω αυτού 

να προσδιορίσει το είδος της consolatio ογδόντα χρόνια μετά τον Κικέρωνα και να 

εισαγάγει τη στωική προσέγγιση στο είδος. Με άλλα λόγια θέλει να τελειοποιήσει όσο 

γίνεται περισσότερο το είδος σύμφωνα με τη στωική σκέψη.131  

Ο τρόπος έναρξης του λόγου είναι ευθύς (principium) και χρησιμοποιείται η 

τεχνική του exordium ab auditore, αφού βλέπουμε την άμεση αποστροφή του λόγου προς 

τον παραλήπτη του, τη Μαρκία.132 Όπως θα διαπιστώσουμε, ο Σενέκας ακολουθεί στο 

προοίμιό του τη σχετική παγιωμένη ρητορική πρακτική, ώστε να καταστήσει τον 

αποδέκτη του ευνοϊκά διακείμενο, ευχερή στην αφομοίωση πληροφοριών και προσεκτικό, 

με στόχο να τον πείσει.  

Οι στρατηγικές οι οποίες στοχεύουν στην captatio benevolentiae καλύπτουν ένα 

μεγάλο μέρος του λόγου του. Ήδη από την αρχή ο Σενέκας ξεκινά με μία μάλλον τολμηρή 

δήλωση προς τη Μαρκία: «Αν δεν γνώριζα, Μαρκία, ότι τόσο πολύ είχες απομακρυνθεί 

από την αδυναμία της γυναικείας ψυχής, όπως και από τα άλλα ελαττώματα, και αν το 

ήθος σου δεν παρουσιαζόταν ως κάποιο αρχαίο πρότυπο ήθους, δεν θα τολμούσα να έρθω 

αντιμέτωπος με τη θλίψη σου».133 Η δήλωσή του αυτή ακριβώς στην αρχή του λόγου του 

σκοπό έχει αφενός να εξυψώσει τη Μαρκία εξασφαλίζοντας την εύνοιά της επικαλούμενος 

τον ξεχωριστό χαρακτήρα της και εξαίροντας τις αρετές της με επιχειρήματα ab auditore 

και αφετέρου να εγείρει το ενδιαφέρον από τις πρώτες κιόλας γραμμές στα κύρια στοιχεία 

στα οποία θα εστιάσει τον λόγο του, τη σοφία, την αρετή και την ικανότητα αυτών να 

αντιμετωπίσουν την επίδραση της θλίψης.  

                                           
131 Πβ. Tzounakas 2017, 85, όπου και σχετική βιβλιογραφία.  
132 Αρχικώς, στο χωρίο 1.1-4, έχουμε exordium ab auditore και στη συνέχεια, στο χωρίο 1.5-8, έχουμε 

exordium a re. Βλ. επίσης Manning 1981, 8-9. 
133 Sen. Ad Marc. 1.1: Nisi te, Marcia, scirem tam longe ab infirmitate muliebris animi quam a ceteris vitiis 

recessisse et mores tuos velut aliquod antiquum exemplar aspici, non auderem obviam ire dolori tuo.  
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Ξεκινώντας την παραμυθία του ο Σενέκας κρίνει σκόπιμο να αιτιολογήσει τη 

σύνθεσή της: η Μαρκία είναι απαλλαγμένη από τυπικές αδυναμίες των γυναικών και από 

τα υπόλοιπα vitia και αποτελεί ένα πρότυπο ήθους και αρετής. Αυτός είναι και ο λόγος για 

τον οποίο ο φιλόσοφος ισχυρίζεται ότι επιλέγει να απευθυνθεί σε αυτήν, να τη στηρίξει 

στο δράμα που βιώνει και μέσα από τα λόγια του να την απελευθερώσει από τα δεσμά της 

θλίψης και του πόνου που νιώθει. Παράλληλα, υπονοεί ότι ο ίδιος κατέχει αρετές του 

σοφού ανθρώπου, αφού ο σοφός άνθρωπος θα μπορούσε να τη συμβουλεύσει σωστά.  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για captatio benevolentiae και εξύψωση της Μαρκίας 

παρατηρείται επίσης ότι, καθώς ο σοφός γίνεται κάτοχος της αρετής, αφού πρώτα 

κατανικήσει όλες τις κακίες, ο Σενέκας αποδίδει εμμέσως σε αυτήν χαρακτηριστικά που 

αρμόζουν σε σοφό άνθρωπο, παρά την επικρατούσα άποψη της εποχής του περί της 

αδυναμίας του γυναικείου φύλου.134 Την άποψη άλλωστε αυτή θα αναιρέσει ο Σενέκας 

στη συνέχεια του παραμυθητικού λόγου του (16.1), όπου θα υποστηρίξει ότι οι γυναίκες 

έχουν την ίδια ικανότητα στη virtus, όπως και οι άνδρες.  

Με τον τρόπο αυτό ο Σενέκας προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος, ώστε η 

Μαρκία να χαλαρώσει και να δεχτεί ευκολότερα τα επιχειρήματά του. Προσέχει όμως να 

μην ξεφύγει πολύ από τα καθορισμένα όρια τα οποία επιβάλλει η κοινωνική 

πραγματικότητα της εποχής του και για αυτό στη συνέχεια σπεύδει να επαναφέρει την 

ισορροπία δηλώνοντας την ανθρώπινη διάσταση της Μαρκίας.  

Η Μαρκία, ωστόσο, ενώ παρουσιάζει κάποια θετικά στοιχεία, δεν μπορεί να είναι 

σοφός άνθρωπος, γιατί στην παρούσα φάση το πνεύμα της υποκύπτει στην αδυναμία που 

της προκαλούν ο πόνος και η θλίψη της. Είναι γεγονός ότι η διδακτική τάση του Σενέκα 

δεν θα τον άφηνε να προσεγγίσει κάποιον σοφό άνθρωπο που δεν υπόκειται σε ανάγκη 

διδασκαλίας, αλλά θα τον έστρεφε σε κάποιον που έχει ανάγκη.135 Η επιθυμία του αυτή 

για διδασκαλία παρά για παρηγόρηση στην περίπτωση αυτή αλλά και στον παραμυθητικό 

λόγο προς τη μητέρα του Ελβία φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Σενέκας παρηγορεί τη 

Μαρκία για τον χαμό του υιού της τρία χρόνια μετά τον θάνατό του και απευθύνεται στην 

                                           
134 Γενικά για τη ζωή των γυναικών στην αρχαία Ρώμη βλ. Clark 1996, 36-55. Για τη γυναικεία virtus, μια 

έννοια η οποία περικλείει πτυχές τόσο της αρετής όσο και της ανδρείας, στους παραμυθητικούς λόγους του 

Σενέκα βλ. Wilcox 2006, 73. Όπως ισχυρίζεται η μελετήτρια, «ενώ η virtus ορίζεται ως ανδρικό 

χαρακτηριστικό, στον Σενέκα παρουσιάζονται και παραδείγματα γυναικών που έχουν κατακτήσει τη 

συγκεκριμένη έννοια. Αυτό σημαίνει ότι, όταν μια γυναίκα επιδεικνύει virtus, συμπεριφέρεται με ανδρικό 

τρόπο». Πβ. επίσης Kennedy 2003, 171, όπου αναφέρεται η συμβολή των επικηδείων λόγων που 

εκφωνούνταν προς τιμήν των Ρωμαίων γυναικών της αριστοκρατικής τάξης στη διαμόρφωση της αντίληψης 

για τις κατάλληλες αρετές της γυναίκας, όπως αυτές προσλαμβάνονταν από τον πολιτισμό.  
135 Manning 1974, 74. 
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Ελβία από ανορθόδοξη θέση, όντας ταυτόχρονα ο παρηγορητής και η αιτία της θλίψης του 

παρηγορούμενου.136  

Στην ίδια παράγραφο, δείχνοντας κατανόηση για τη συναισθηματική κατάπτωση 

της Μαρκίας, προσπαθεί να την προσεγγίσει όσο πιο ευνοϊκά γίνεται, λέγοντας 

χαρακτηριστικά ότι δεν θα τολμούσε να πάει αντίθετα στον πόνο της, στον οποίο ακόμη 

και οι άνδρες προσκολλώνται και υποκύπτουν πρόθυμα (1.1: cui viri quoque libenter 

haerent et incubant). Αυτό που υπονοεί ο Σενέκας είναι ότι εκείνη ως γυναίκα λύγισε 

ευκολότερα από την ισχυρή και ανυπέρβλητη θλίψη, η οποία κατόρθωσε να εισχωρήσει 

μέσα της οδηγώντας την σε κατάπτωση, κάτι όμως το οποίο μπορεί να συμβεί και στους 

άνδρες. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, αν και για τους στωικούς τα πάθη ήταν 

μια παράλογη πνευματική κατάσταση και ο σοφός άνδρας δεν υποκύπτει σε αυτά,137 εδώ 

βλέπουμε εκ πρώτης όψεως μια διαφοροποίηση του Σενέκα από τη στωική φιλοσοφία, 

καθώς τονίζει την ανθρώπινη διάσταση του πόνου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 

γυναίκες. Συγκεκριμένα, η στωική πεποίθηση τονίζει ότι η γυναίκα δεν υστερεί από τον 

άνδρα ως προς τη virtus, αλλά απλά, λόγω των κοινωνικών συμβάσεων με τις οποίες 

ανατρέφεται, μαθαίνει να συμπεριφέρεται και να αντιδρά με τον συγκεκριμένο τρόπο.138 

Αυτήν φαίνεται να προβάλλει και εδώ ο Σενέκας.  

Κτίζοντας την εικόνα της Μαρκίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσει την εύνοιά 

της, συνεχίζει να επαινεί το ήθος της και στις παραγράφους 1.2 και 1.3. Υποστηρίζει ότι η 

Μαρκία στάθηκε δίπλα στον πατέρα της στη δύσκολη στιγμή του, όταν η μόνη άλλη 

επιλογή του ήταν η δουλεία,139 πνίγοντας με αξιοπρέπεια τα δάκρυά της.140 Ακόμα και 

                                           
136 Wilcox 2006, 76.  
137 Πβ. Διογ. 7.111-117 και βλ. Manning 1974, 71.  
138 Εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την πεποίθηση της στωικής φιλοσοφίας με πρωταρχικούς 

εκφραστές τόσο τον Ζήνωνα όσο και τον Χρύσιππο ότι «η αρετή είναι μια δύναμη που πηγάζει από τη 

λογική» (SVF I 202). Επομένως, αφού κάθε άνθρωπος έχει λογική, είναι επίσης δυνάμει κάτοχος της αρετής. 

Για την αρετή και το στωικό καλό βλ. επίσης Rist 1969, 1-21. Πβ. επίσης τα λόγια του Κικέρωνα στο έργο 

του De Finibus Bonorum et Malorum 3.20, τα οποία απηχούν την ίδια σκέψη: primum est officium—id enim 

appello καθῆκον—, ut se conservet in naturae statu, deinceps ut ea teneat, quae secundum naturam sint, 

pellatque contraria. qua inventa selectione et item reiectione sequitur deinceps cum officio selectio, deinde 

ea perpetua, tum ad extremum constans consentaneaque naturae, in qua primum inesse incipit et intellegi, 

quid sit, quod vere bonum possit dici. 
139 Ο πατέρας της Μαρκίας, Aulus Cremutius Cordus, έδωσε τέλος στη ζωή του όταν ο Lucius Aelius 

Seianus, στρατιωτικός σε υψηλή θέση (praefectus praetorius) και φίλος του αυτοκράτορα Τιβερίου, τον 

κατηγόρησε το 25 μ.Χ. για προδοσία (crimen maiestatis). Ο λόγος είναι ότι στο έργο που έγραψε για τους 

εμφυλίους πολέμους και την εποχή του Αυγούστου, το οποίο σήμερα δεν σώζεται, επαίνεσε τον Βρούτο 

(Marcus Iunius Brutus) και αποκάλεσε τον Κάσσιο (Gaius Cassius Longinus) ως τον τελευταίο των 

Ρωμαίων. Κατηγορήθηκε από τον Satrius Secundus και τον Pinarius Natta, όργανα του Σηιανού (Tac. Ann. 

4.34: Cornelio Cosso Asinio Agrippa consulibus Cremutius Cordus postulatur novo ac tunc primum audito 

crimine, quod editis annalibus laudatoque M. Bruto C. Cassium Romanorum ultimum dixisset. Αccusabant 

Satrius Secundus et Pinarius Natta, Seiani clientes). Τα λόγια του θεωρήθηκαν προσβλητικά σύμφωνα με τη 

νομοθεσία (lex maiestatis). Για τον λόγο αυτό ο Aulus Cremutius Cordus αυτοκτόνησε απέχοντας από το 

φαγητό και η Σύγκλητος πρόσταξε την καύση των συγγραμμάτων του. Όμως κάποια διασώθηκαν και 
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μετά τον θάνατό του επιτέλεσε σπουδαίο έργο για τη ρωμαϊκή κοινωνία και για την ίδια 

την υστεροφημία του πατέρα της, σώζοντας όσα έργα του μπόρεσε, αφού τα περισσότερα 

είχαν καεί.141 Εν συνεχεία, ο Σενέκας υπενθυμίζει στη Μαρκία: «Όταν όμως η αλλαγή των 

καιρών έδωσε κάποια ευκαιρία,142 το πνεύμα του πατέρα σου, για το οποίο τιμωρήθηκε, 

επανέφερες προς χρήση των ανθρώπων και τον διεκδίκησες από τον αληθινό θάνατο».143 

Την επαινεί και πάλι στοχεύοντας στην εύνοιά της. Ο αληθινός θάνατος για τον πατέρα 

της είναι η αφάνεια, δηλαδή το να ξεχαστεί. Για τον λόγο αυτό «τα βιβλία που εκείνος ο 

γενναιότατος άνδρας έγραψε με το αίμα του επανέφερες», όπως της λέει, «στα δημόσια 

μνημεία».144 Βλέπουμε για ακόμη μια φορά την έννοια της επαναφοράς με τη χρήση των 

ρημάτων reduxisti πιο πριν και restituisti στην προαναφερθείσα πρόταση. Έχουμε μια 

επανάληψη του re, η οποία δηλώνει την αποκατάσταση του πατέρα της από την ίδια.  

Η Μαρκία εκπλήρωσε το χρέος της προς τον πατέρα της όχι μόνο λόγω της αγάπης 

της για αυτόν, αλλά και διότι ο ίδιος ως άνθρωπος άξιζε την αθανασία. Ο Σενέκας τον 

χαρακτηρίζει fortissimus, γενναιότατο. Ο όρος αυτός προσδίδει στωικό χρώμα στα λόγια 

του.145 Είναι ένα επίθετο το οποίο οι στωικοί αρέσκονται να χρησιμοποιούν, όταν 

αναφέρονται στον στωικό σοφό.146 Υποδηλώνεται ότι ο γενναίος άνδρας παλεύει με τη 

fortuna και τη νικάει. Εδώ η captatio benevolentiae εξασφαλίζεται εμμέσως. Ο Σενέκας 

                                                                                                                                
φυλάχτηκαν (Tac. Ann. 4.35: egressus dein senatu vitam abstinentia finivit. libros per aedilis cremandos 

censuere patres: set manserunt, occultati et editi). Όπως μαθαίνουμε από τον Σενέκα στον παραμυθητικό 

λόγο του προς τη Μαρκία, αυτή φύλαξε και αναδημοσίευσε το έργο του πατέρα της. Ο Τάκιτος είναι 

καυστικός καταδικάζοντας το γεγονός της καύσης του συγγραφικού αυτού έργου, δηλώνοντας ότι μπορεί 

κανείς να γελάσει με την ανοησία αυτών που πιστεύουν ότι ο δεσποτισμός του παρόντος μπορεί να εξαλείψει 

τη μνήμη της επόμενης γενιάς (Tac. Ann. 4.35: quo magis socordiam eorum inridere libet qui praesenti 

potentia credunt extingui posse etiam sequentis aevi memoriam). Για την αυτοκτονία του πατέρα της 

Μαρκίας Aulus Cremutius Cordus, η Shelton (1995, 185) υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο ο Σενέκας 

επέδειξε την πίστη του ότι ο θάνατος ήταν μια ευλογία, γιατί αυτός ο ίδιος μπορούσε να εγγυηθεί την 

ελευθερία (libertas). Η έννοια της libertas παραπέμπει στη στωική φιλοσοφία. Επομένως η αναφορά του 

Σενέκα στον θάνατο του πατέρα της Μαρκίας έχει στωική απήχηση. Γενικότερα για τον σημαντικό ρόλο των 

αναφορών του Σενέκα στον Κρεμούτιο Κόρδο στο exordium της παρούσας παραμυθίας βλ. πρόσφατα 

Tzounakas 2017.  
140 Sen. Ad Marc. 1.2: postquam tibi apparuit inter Seianianos satellites illam unam patere servitutis fugam, 

non favisti consilio eius, sed dedisti manus victa, fudistique lacrimas palam et gemitus devorasti quidem, non 

tamen hilari fronte texisti, et haec illo saeculo quo magna pietas erat nihil impie facere.  
141 Sen. Ad Marc. 1.3: Optime meruisti de Romanis studiis: magna illorum pars arserat.  
142 Με τον όρο ευκαιρία, ο Σενέκας πιθανώς να παραπέμπει και στην έννοια της εὐκαιρίας θανάτου 

(opportunitas mortis), για την οποία πβ. για παράδειγμα Tac. Agr. 44.5 και βλ. Ogilvie και Richmond 1967, 

302-303· Wick 2004, 77-78· Τζούνακα 2014, 202. Αυτό είναι ένα κεντρικό παραμυθητικό επιχείρημα. Θέλει 

να της υποδείξει ότι ήταν καλύτερα που έφυγε τότε ο πατέρας της παρά αργότερα. 
143 Sen. Ad Marc. 1.3: Ut vero aliquam occasionem mutatio temporum dedit, ingenium patris tui, de quo 

sumptum erat supplicium, in usum hominum reduxisti et a vera illum vindicasti morte.  
144 Sen. Ad Marc. 1.3: ac restituisti in publica monumenta libros quos vir ille fortissimus sanguine suo 

scripserat.  
145 Οφείλω την παρατήρηση αυτή στον επόπτη μου Αναπλ. Καθηγητή Σ. Τζούνακα.  
146 Βλ. Tzounakas 2008, 187.  
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επαινεί τον πατέρα της Μαρκίας και με αυτόν τον τρόπο αγγίζει ακόμη περισσότερο τον 

συναισθηματικό της κόσμο, ώστε να την πείσει ευκολότερα.  

Ο Σενέκας συνεχίζει να επαινεί τη Μαρκία λέγοντάς της ότι με αυτόν τον τρόπο 

«υπηρέτησες άριστα τις ρωμαϊκές σπουδές, γιατί μεγάλο μέρος εκείνων είχε καεί· άριστα 

τους μεταγενέστερους, στους οποίους άφθαρτη θα έλθει η πίστη των γεγονότων χρεωμένη 

στον μεγάλο συγγραφέα τους».147 Επιπλέον το ουσιαστικό fides υποδηλώνει την ιστορική 

ακρίβεια των έργων του πατέρα της.148 Ένας έμμεσος έπαινος προς τον πατέρα της και 

ταυτόχρονα ένας έπαινος και προς την ίδια τη Μαρκία, η οποία έσωσε αυτά τα ανεκτίμητα 

έργα. Συνεπώς, αφού η Μαρκία απέδειξε πόσο ικανή ήταν επιτελώντας ένα τόσο 

σημαντικό έργο για τις ρωμαϊκές σπουδές, διασώζοντας το πολύτιμο πνευματικό και 

συγγραφικό έργο του πατέρα της, δεν αρμόζουν τώρα σε αυτήν η υποταγή και η παράδοση 

των όπλων. Μια τέτοια στάση δεν συνάδει με την προσωπικότητά της.  

Επιπλέον, η Μαρκία, όπως θα τονίσει στη συνέχεια ο Σενέκας, άριστα υπηρέτησε 

τον ίδιο τον πατέρα της, του οποίου η μνήμη ανθεί και θα κυριαρχεί στα ρωμαϊκά θέματα, 

για όσο καιρό θα υπάρχει κάποιος που θα θέλει να γνωρίσει τις πράξεις των προγόνων, για 

όσο καιρό κάποιος θα θέλει να μάθει τι σημαίνει Ρωμαίος άνδρας.149 Προβάλλεται εδώ μια 

πολύ όμορφη αντίθεση. Ο νεκρός ανθεί. Οι αντιθέσεις είναι επίσης μια σημαντική 

ρητορική τεχνική, η οποία σε αυτή τουλάχιστο την περίπτωση δίνει στο έργο μια πιο 

λογοτεχνική πνοή. Οι στωικοί είναι αδιάφοροι για τη μεταθανάτια φήμη. Η γνώμη των 

πολλών είναι αδιάφορη για αυτούς. Βλέπουμε επομένως εδώ μια απόκλιση του Σενέκα 

από τη στωική φιλοσοφία. Ο Σενέκας απηχεί μια κοινή θέση στη λογοτεχνία, το ότι 

δηλαδή το λογοτεχνικό έργο διασώζει τη φήμη του συγγραφέα.  

Υπερτονίζει εδώ ο Σενέκας τον ρόλο της Μαρκίας. Σώζει τα ιστορικά 

συγγράμματα του πατέρα της, γίνεται ένα πρόσωπο που συντελεί στο να διασωθεί το έργο 

του, αλλά, όπως εννοείται, και του ίδιου του παραμυθητικού του λόγου De Consolatione 

ad Marciam,150 ο οποίος απευθύνεται σε ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο όσο η ίδια.  

Στην παράγραφο 1.5 ο Σενέκας δηλώνει ξεκάθαρα το κυριότερο χαρακτηριστικό 

της Μαρκίας, το οποίο κρίνει ο ίδιος ως ιδιαίτερα χρήσιμο να προβάλει. Αυτό είναι η 

                                           
147 Sen. Ad Marc. 1.3: Optime meruisti de Romanis studiis: magna illorum pars arserat; optime de posteris, 

ad quos veniet incorrupta rerum fides, auctori suo magno inputata.  
148 Οφείλω την παρατήρηση αυτή στον επόπτη μου Αναπλ. Καθηγητή Σ. Τζούνακα.  
149 Sen. Ad Marc. 1.3: optime de ipso, cuius viget vigebitque memoria quam diu in pretio fuerit Romana 

cognosci, quam diu quisquam erit qui reverti velit ad acta maiorum, quam diu quisquam qui velit scire quid 

sit vir Romanus.  
150 Οφείλω την παρατήρηση αυτή στον επόπτη μου Αναπλ. Καθηγητή Σ. Τζούνακα.  
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μεγαλοψυχία της (magnitudo animi).151 Αυτή η φράση είναι η σύνοψη όλων των 

χαρακτηριστικών που απέδωσε σε αυτήν μέχρι τώρα, για να κερδίσει την εύνοιά της μέσω 

του επαίνου προς αυτήν. Στόχευση του επιχειρήματός του είναι να κάνει μια διάκριση 

ανάμεσα στην προηγούμενη Μαρκία και την τωρινή Μαρκία. Η προηγούμενη επέδειξε τη 

μεγαλοψυχία της, την οποία συνεπώς διαθέτει και η τωρινή. Επομένως, σύμφωνα με τη 

Shelton, η έμφαση στη magnitudo animi της προηγούμενης Μαρκίας εκ μέρους του 

Σενέκα γίνεται με σκοπό την αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης της τωρινής Μαρκίας. 

Της υπενθυμίζει ότι είχε την ορθή άποψη για τον θάνατο, ότι αυτός δεν είναι κάτι κακό 

(malum) και επομένως ήταν ικανή να δράσει με κουράγιο. Συνεπώς μπορεί ακόμη να 

δράσει με τον ίδιο τρόπο, απλά ανανεώνοντας την πίστη της.152  

Στην παράγραφο 1.7 βλέπουμε με ενδιαφέρον μια διαφορετική τεχνική εκ μέρους 

του Σενέκα για να κερδίσει την εύνοια της Μαρκίας. Στρέφει την εχθρότητά του για την 

κατάπτωση της Μαρκίας στη θλίψη της, την οποία κατηγορεί. Στο επιχείρημα αυτό θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η πηγή της προσπάθειας του Σενέκα για να κερδίσει την εύνοια 

της Μαρκίας είναι ab inimicorum persona. Το εχθρικό πρόσωπο επομένως γίνεται η θλίψη 

και για αυτό, όπως σε έναν δικανικό λόγο μειώνεται το κύρος του αντιπάλου και 

δηλώνονται καθ’ υπερβολή οι συνέπειες της επίδρασής του στο πρόσωπο που 

υπερασπίζεται ο ρήτορας, έτσι και τώρα η Μαρκία εμφανίζεται να υποφέρει εξαιτίας της 

επιβλαβούς επίδρασης της θλίψης σε αυτήν. Για να κερδίσει την εύνοιά της, ο φιλόσοφος 

αφαιρεί από αυτήν την κατηγορία της αδικαιολόγητης για τον ίδιο κατάπτωσή της και τη 

μεταφέρει στην επίδραση της θλίψης πάνω της. Επομένως, με δεξιοτεχνία ο Σενέκας 

προσπαθεί να κάνει τη Μαρκία να καταλάβει πόσο κακό της προξένησε το πάθος αυτό, η 

θλίψη, ώστε και η ίδια να στραφεί εναντίον της και επιτέλους να την πολεμήσει και να τη 

νικήσει.  

Στον παραμυθητικό λόγο του Σενέκα προς τη Μαρκία η προσπάθειά του για να 

καταστήσει τη δύστυχη μητέρα προσεκτική σε όσα επιχειρήματα θα της παραθέσει γίνεται 

κυρίως με τη χρήση στρατιωτικών εκφράσεων, νομικών όρων και μεταφορών και ιατρικού 

λεξιλογίου.  

Η χρήση στρατιωτικών εκφράσεων παρατηρείται αρχικά στην παράγραφο 1.1, 

όπου ως ένδειξη υποταγής της Μαρκίας στη θλίψη αναφέρονται οι λέξεις, haereo, 

προσκολλώμαι, και incubo, υποκύπτω, οι οποίες ανήκουν στη στρατιωτική ορολογία.153 

                                           
151 Για τις στωικές υποδηλώσεις του όρου magnitudo animi βλ. Tzounakas 2017, 81, όπου και σχετική 

βιβλιογραφία. 
152 Shelton 1995, 185-186. 
153 Σύμφωνα με την Olberding 2005, 141, η χρήση εκ μέρους του Σενέκα των ηρωικών μορφών και της 

στρατιωτικής εικονοποιίας προσφέρει γνήσια ανακούφιση από τη θλίψη.  
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Επιπλέον, στην παράγραφο 1.2 ο Σενέκας, βάζοντας τη Μαρκία σε δίλημμα, ώστε να 

διαψεύσει την υπόνοια ότι δεν αγαπούσε τον πατέρα της όσο τα παιδιά της, δεδομένου του 

γεγονότος ότι ξεπέρασε τον θρήνο του πατέρα της αλλά όχι του παιδιού της, αποδίδει την 

παρατεταμένη θλίψη της στην ευσέβεια (pietas), η οποία αποτελούσε μια πολύ σημαντική 

έννοια, ακόμη και στο στρατιωτικό πεδίο, στην αρχαιότητα.154 Ο ίδιος την προειδοποιεί να 

προσέξει μήπως εκδηλώνοντας υπερβολικά την ευσέβεια στον υιό της κινείται αντίθετα 

στα χρηστά ήθη.  

Στην παράγραφο 1.3 μπορούμε να δούμε και πάλι την έμφαση του συγγραφέα στην 

επιδέξια χρήση των όρων ευσέβεια και ασέβεια. Με μια εντυπωσιακή sententia, που 

εξελίσσεται σε εντυπωσιακό λογοπαίγνιο,155 ο Σενέκας δηλώνει στη Μαρκία ότι «σ’ αυτήν 

την εποχή ήταν μεγάλη ευσέβεια να μην κάνεις τίποτα με ασέβεια». Ξεπέρασε με 

αξιοπρέπεια και τον απαραίτητο σεβασμό προς το πρόσωπο του πατέρα και της ίδιας τη 

θλίψη του θανάτου του. Το ρητορικό αυτό επιχείρημα είναι ελκυστικό. Η Μαρκία πέτυχε 

στο παρελθόν να ξεφύγει από την εποχή της. Πρέπει απαραιτήτως να επιδείξει πειθαρχία 

και να επαναφέρει το μέτρο στη ζωή της. Στην ίδια παράγραφο 1.3 το ρήμα υπηρέτησες, 

meruisti, παραπέμπει στη στρατιωτική έννοια της εκπλήρωσης των καθηκόντων. Η 

Μαρκία, όπως διατείνεται μεταφορικά ο Σενέκας, υπηρέτησε άριστα τις ρωμαϊκές σπουδές 

και τον ίδιο τον πατέρα της. Επομένως, προσδίδεται μια στρατιωτική διάσταση στα λόγια 

του, που δίνει βαρύτητα σε αυτά. Στην παράγραφο 1.5 ο Σενέκας δίνει ζωντάνια στον λόγο 

του χρησιμοποιώντας δυνατές εκφράσεις και λέξεις, οι οποίες στη συγκεκριμένη 

περίπτωση παραπέμπουν στην εικόνα της μάχης με τη θλίψη. Ζητεί από τη Μαρκία να 

αφήσει τους άλλους να την παρηγορήσουν με καθησυχαστικά λόγια και ο ίδιος δηλώνει 

ότι θα πολεμήσει (confligere) τη λύπη της. Τονίζει έτσι την επιθυμία του να καταπραΰνει 

τον πόνο της θέτοντάς τη ως προσωπικό του στόχο. Η στρατιωτική γλώσσα που 

χρησιμοποιεί με το ρήμα confligere για ακόμη μια φορά ενισχύει τα επιχειρήματά του. 

Ελκύει επίσης το ενδιαφέρον του αναγνώστη του και ενδυναμώνει το αίσθημα οικειότητας 

μαζί του χρησιμοποιώντας μια οικεία εικόνα, ώστε ο λόγος του να γίνει πιο πειστικός. 

Επιπλέον στην ίδια παράγραφο, μιλώντας αυστηρά με λόγο που παραπέμπει σε 

στρατιωτική διατύπωση, ο Σενέκας δηλώνει ότι θα αρχίσει τη θεραπεία της Μαρκίας με ή 

χωρίς τη θέλησή της: favente te remediis tuis…vel invita (1.5).156 Εκείνος λαμβάνοντας τον 

                                           
154 Sen. Ad Marc. 1.2: permittit enim sibi quaedam contra bonum morem magna pietas. 
155 Τα λογοπαίγνια είναι δείγμα ασιανισμού. 
156 Κατά τον Κικέρωνα, για να θεραπευθεί κάποιος από τη θλίψη είναι αναγκαία η αποδοχή της άποψης ότι η 

απώλεια δεν είναι κάτι κακό. Πβ. Cic. Tusc. 3.58: Ita fit, sensim cogitantibus ut, quantum sit ementita opinio, 

appareat. Σύμφωνα με τη Shelton 1995, 169, ο Σενέκας επιλέγει να μην αρχίσει το προοίμιο του λόγου του 

υποδεικνύοντας ότι η θλίψη πηγάζει από τη λανθασμένη άποψη ότι ο θάνατος βλάπτει τον νεκρό και τους 

επιζώντες, αλλά να οδηγήσει τη Μαρκία μέσα από τα επιχειρήματά του σε αυτό το συμπέρασμα και να 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



35 
 

ρόλο του στρατηγού, ο οποίος είναι σε θέση να διακρίνει την κρίσιμη στιγμή, καλεί το 

στράτευμά του στη μάχη.  

Η στρατιωτική εικονοποιία του προοιμίου κορυφώνεται στην παράγραφο 1.8: 

Cupissem itaque primis temporibus ad istam curationem accedere; leniore medicina 

fuisset oriens adhuc restringenda vis: vehementius contra inveterata pugnandum est. Nam 

vulnerum quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recentia sunt: tunc et uruntur et in 

altum revocantur et digitos scrutantium recipiunt, ubi corrupta in malum ulcus verterunt. 

Non possum nunc per obsequium nec molliter adgredi tam durum dolorem: frangendus est, 

όπου χαρακτηριστική είναι η χρήση των τύπων accedere, vis, vehementius, pugnandum est 

και frangendus est.  

Για τον Σενέκα η εικονοποιία ως τεχνική προσφέρει δύο αισθήσεις. Η μία είναι η 

ρητορική, η οποία ισχύει στη σύγκριση ως σχήμα λόγου. Η άλλη είναι πιο ψυχολογική και 

είναι πιο κοντά στον όρο «εικόνα», ο οποίος στοχεύει στη διανοητική παρουσίαση του 

θέματος. Επομένως, η εικόνα ταιριάζει τόσο στη μεταφορά όσο και στη σύγκριση στον 

λόγο ως σύνδεσμος μεταξύ αυτών των σχημάτων λόγου.157  

Οι νομικοί όροι και οι νομικές μεταφορές που παρατηρούνται στην παραμυθία 

αυτή επίσης κοσμούν τον λόγο του Σενέκα και διευκολύνουν την επιτυχία των 

επιχειρημάτων του. 

Στην παράγραφο 1.1 έχουμε έντονη παρουσίαση μιας νομικής μεταφοράς. Ο 

Σενέκας παρουσιάζει τη Μαρκία ως δικαστή να καταδικάζει την Τύχη της και ο ίδιος ως 

συνήγορος της Τύχης προσπαθεί να την αθωώσει. Για τον λόγο αυτό της λέει «…ούτε θα 

είχα συλλάβει την ελπίδα σε αυτόν τον τόσο εχθρικό χρόνο, με αυτόν τον τόσο εχθρικό 

κριτή, με ένα τόσο μισητό έγκλημα ότι μπορούσα να πετύχω να αθωώσεις την τύχη 

σου».158 Με αυτόν τον αριστοτεχνικό τρόπο ο Σενέκας αμέσως κεντρίζει το ενδιαφέρον 

της. Οι λέξεις παίρνουν μορφή και οι εικόνες ζωντανεύουν. Ο ρόλος του Σενέκα 

αναβαθμίζεται, καθώς κατέχει τον σημαντικότατο ρόλο της υπεράσπισης της ίδιας της 

έννοιας της Τύχης, η οποία λειτουργεί επιθετικά στον άνθρωπο.  

Στην παράγραφο 1.2 ο Σενέκας παρουσιάζει τη στάση της Μαρκίας κατά τον 

θάνατο του πατέρα της να λειτουργεί ως exemplum που θα ανέμενε να επαναληφθεί, 

                                                                                                                                
κρίνει η ίδια με τη λογική της ότι η θλίψη είναι παράλογη. Όπως υποστηρίζει, ο Σενέκας επιλέγει αυτή την 

ασυνήθιστη προσέγγιση, γιατί γνώριζε ότι η Μαρκία μετά τον θάνατο του υιού της για τρία χρόνια 

απομακρύνθηκε από τις συμβουλές άλλων φίλων και υψηλά ιστάμενων προσώπων και επομένως δεν θα 

εισακουγόταν ούτε και ο ίδιος από αυτήν, εκτός και αν της έδινε ο ίδιος κίνητρο να θέλει να αντιδράσει στις 

συμβουλές του.  
157 Armisen-Marchetti 1989, 27. 
158 Sen. Ad Marc. 1.1: nec spem concepissem tam iniquo tempore, tam inimico iudice, tam invidioso crimine 

posse me efficere ut fortunam tuam absolveres.  
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θυμίζοντας έτσι την έννοια της res iudicata ή praeiudicatum, το δεδικασμένο.159 Αυτή η 

τεχνική, η οποία είναι συχνή στη δικανική ρητορική, παραπέμπει και πάλι σε νομικό 

συλλογισμό. Σύμφωνα με αυτήν, μια παρόμοια υπόθεση έχει ήδη κριθεί στο παρελθόν και 

όλες οι ανάλογες υποθέσεις πρέπει να κριθούν το ίδιο. Πιο αναλυτικά, ο Σενέκας στην 

παράγραφο αυτή, συνεχίζοντας τον έπαινό του προς το ήθος της Μαρκίας και επιλέγοντας 

ένα principium ab auditore, την επαινεί για τη φροντίδα της προς τον πατέρα της Aulus 

Cremutius Cordus, πριν αυτός πεθάνει. Της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν είναι άγνωστο 

πώς φέρθηκες στο πρόσωπο του πατέρα σου, τον οποίο δεν αγάπησες λιγότερο από τα 

παιδιά σου, με την εξαίρεση μόνο ότι δεν επιθύμησες να ζήσει περισσότερο από σένα. Δεν 

ξέρω μήπως και το ευχήθηκες».160 Είναι εμφανής η ρητορική προσέγγιση του Σενέκα. 

Υπονοείται ότι, εφόσον η Μαρκία κατόρθωσε στο παρελθόν να αντιμετωπίσει τη θλίψη 

της για τον θάνατο του πατέρα της, θα μπορούσε και τώρα να το κάνει για τον θάνατο του 

υιού της.161 Μέσω της εφαρμογής αυτής της νομικής τεχνικής μεταφέρεται το νόημα ενός 

απλού συλλογισμού μέσα από πιο πολύπλοκους μηχανισμούς παρουσίασης, οι οποίοι 

θέτουν την κρίση του παραλήπτη σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να ελκύουν την προσοχή 

του.  

Στην παράγραφο 1.3 χρησιμοποιείται το ρήμα vindicasti, διεκδίκησες, το οποίο 

είναι νομικός όρος για τη διεκδίκηση ιδιοκτησίας. Στην παράγραφο αυτή, σύμφωνα με τον 

Σενέκα, η Μαρκία διεκδίκησε τον πατέρα της από τον αληθινό θάνατο. Αποδίδει έτσι 

μεγαλύτερη νομική διάσταση στον λόγο του και κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον και 

την προσοχή του αποδέκτη του. Περιγράφει με μόνο ένα ρήμα την ένταση των 

προσπαθειών της για την αποκατάσταση του ονόματος και του έργου του πατέρα της, με 

στόχο να την επαινέσει για το δύσκολο έργο της και συνεπώς να την πείσει να δείξει και 

στην παρούσα συγκυρία ανάλογη ψυχική δύναμη.  

                                           
159 Στον Κοϊντιλιανό η έννοια της res iudicata απαντά ως praeiudicia. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του στο 

έργο του Institutio Oratoria, τα praeiudicia εντάσσονται στις άτεχνες αποδείξεις, δηλαδή σε αυτές που 

σύμφωνα με τους αριστοτελικούς όρους (Aριστ. Ῥητ. 1.2.2) δεν παράγονται από εμάς τους ίδιους. Επιπλέον 

συγγενεύουν με τις έντεχνες αποδείξεις του exemplum και της auctoritas, δηλαδή αυτές που παρουσιάζουμε 

εμείς οι ίδιοι μέσω της ρητορικής μεθόδου. Πβ. Quint. Inst. 5.2.1: Iam praeiudiciorum vis omnis tribus in 

generibus versatur: rebus quae aliquando ex paribus causis sunt iudicatae, quae exempla rectius dicuntur, ut 

de rescissis patrum testamentis vel contra filios confirmatis: iudiciis ad ipsam causam pertinentibus, unde 

etiam nomen ductum est, qualia in Oppianicum facta dicuntur et a senatu adversus Milonem: aut cum de 

eadem causa pronuntiatum est, ut in reis deportatis et adsertione secunda et partibus centumviralium quae in 

duas hastas divisae sunt. II. Confirmantur praecipue duobus: auctoritate eorum qui pronuntiaverunt, et 

similitudine rerum de quibus quaeritur. 
160 Sen. Ad Marc. 1.2: Non est ignotum qualem te in persona patris tui gesseris, quem non minus quam 

liberos dilexisti, excepto eo quod non optabas superstitem. Nec scio an et optaveris.  
161 Για διαφορετική άποψη βλ. Boal 1973, 50, όπου διατυπώνονται αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα 

της επιχειρηματολογίας του Σενέκα εδώ.  
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Στον παραμυθητικό αυτό λόγο παρατηρείται επίσης ιατρικό λεξιλόγιο,162 το οποίο 

υποδηλώνει την αναγκαιότητα της εστίασης της προσοχής στο πρόβλημα της Μαρκίας 

καθώς και της εξεύρεσης άμεσης λύσης. Η αναλογία μεταξύ φιλοσοφίας και ιατρικής έχει 

τις ρίζες της πολύ παλιά στην αρχαιότητα και είναι περισσότερο χαρακτηριστική στη 

στωική, την επικούρεια και τη σκεπτική σκέψη παρά στην πλατωνική ή την αριστοτελική 

προσέγγιση. Ιδιαίτερα όμως εξελίχθηκε στη στωική φιλοσοφία παρά σε οποιαδήποτε άλλη 

φιλοσοφική σχολή.163 Επομένως, αντιλαμβανόμαστε και πάλι τη φιλοσοφική διάσταση του 

επιχειρήματος του Σενέκα, το οποίο τίθεται στην υπηρεσία της πειθούς και ενισχύει τη 

ρητορική δεινότητα του λόγου του. Το ιατρικό λεξιλόγιο όχι μόνο έχει τις ρίζες του στη 

φιλοσοφία, η οποία ενισχύει τη ρητορικότητα του λόγου μέσω της ενίσχυσης της 

παιδευτικής λειτουργίας του κειμένου, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με περισσότερη 

ευκολία στον παραμυθητικό λόγο και να ελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη του. Ο Σενέκας, ο οποίος έχει αποδείξει την ανθρωπιστική και πρακτική του 

φύση μέσα από τους λόγους του, κατορθώνει έντεχνα να συνδυάσει όλα τα στοιχεία στην 

υπηρεσία του επιχειρήματός του.164  

Η ιατρική εικονοποιία ξεκινάει από την παράγραφο 1.5: antiqua mala in memoriam 

reduxi et, ut scires hanc quoque plagam esse sanandam, ostendi tibi aeque magni vulneris 

cicatricem, όπου η επιτυχία της Μαρκίας να ξεπεράσει τη θλίψη της για τον θάνατο του 

πατέρα της εξομοιώνεται με επιτυχή θεραπεία τραύματος, που θα μπορούσε να 

επαναληφθεί και στην παρούσα περίπτωση. Στην παράγραφο 1.8, χρησιμοποιώντας 

ιατρικούς όρους, ο Σενέκας διατείνεται ότι θα πρέπει, τώρα που η θλίψη της είναι τόσο 

μεγάλη, σαν πληγή που έχει μετατραπεί σε έλκος, να την καυτηριάσει και να την ανοίξει 

σε βάθος, ώστε να καθαριστεί καλά και να επουλωθεί. Αφού, όπως δήλωσε στην 

παράγραφο 1.7, η θλίψη πρέπει να κατανικάται προτού εισχωρήσει εις βάθος στην 

ανθρώπινη ψυχή και μάλιστα μόλις αναδυθεί (1.7: Quemadmodum omnia vitia penitus 

insidunt nisi dum surgunt oppressa sunt, ita haec quoque tristia et misera et in se 

saevientia ipsa novissime acerbitate pascuntur et fit infelicis animi prava voluptas dolor), 

δηλώνει τώρα ότι θα ευχόταν και ο ίδιος να βρισκόταν στο πλευρό της Μαρκίας, όταν η 

θλίψη της βρισκόταν ακόμα στα αρχικά της στάδια, για να τη βοηθήσει να την ξεπεράσει 

                                           
162 Για την ιατρική εικονοποιία στο exordium του De Consolatione ad Marciam βλ. Manning 1981, 27-28· 

Chirico 1990, 158· Mauch 1997, 80-81· Wiener 2008, 77· Tzounakas 2015, 79 και 81.  
163 Edwards 1999, 257. Για εκτενή βιβλιογραφία για την έντονη παρουσία της ιατρικής εικονοποιίας στη 

στωική σκέψη βλ. Tzounakas 2008, 184-185.  
164 Πβ. Sen. Ep. 75.7: Quid aures meas scabis? quid oblectas? aliud agitur: urendus, secandus, abstinendus 

sum. Ad haec adhibitus es; curare debes morbum veterem, gravem, publicum; tantum negotii habes quantum 

in pestilentia medicus. Circa verba occupatus es? iamdudum gaude si sufficis rebus. Quando tam multa 

disces? quando quae didiceris adfiges tibi ita ut excidere non possint? quando illa experieris? Non enim, ut 

cetera, memoriae tradidisse satis est: in opere temptanda sunt; non est beatus qui scit illa, sed <qui> facit.  
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(1.8: Cupissem itaque primis temporibus ad istam curationem accedere; leniore medicina 

fuisset oriens adhuc restringenda vis: vehementius contra inveterata pugnandum est. Nam 

vulnerum quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recentia sunt: tunc et uruntur et in 

altum revocantur et digitos scrutantium recipiunt, ubi corrupta in malum ulcus verterunt. 

Non possum nunc per obsequium nec molliter adgredi tam durum dolorem: frangendus 

est). Η χρήση ιατρικών μεταφορών είναι μια σπουδαία ρητορική και παραμυθητική 

τεχνική, η οποία απαντά, όπως προαναφέρθηκε, και στη φιλοσοφία. Για τον λόγο αυτό 

παρατηρείται η σύνδεση αυτή της τεχνικής με την υποδήλωση της ανάγκης του ανθρώπου 

να είναι σε αρμονία με τη φύση και τον ίδιο τον εαυτό του. Συνεπώς, όπως φιλοσοφικά 

εννοείται, ένα υγιές μυαλό οδηγεί σε ένα υγιές σώμα. Ο Morford προσθέτει ότι αυτή η 

τεχνική της εναρμόνισης των συναισθημάτων του θύματος με τη φύση, ώστε να δεχθεί την 

απώλειά του, έγινε η τυπική παραμυθητική τεχνική στην ελληνική και λατινική 

λογοτεχνία.165  

Επομένως, ο Σενέκας ως ιατρός της Μαρκίας και άρα ως ειδήμων προτίθεται να 

θέσει κάθε μέσο στη διάθεσή του, όσο σκληρό και αν είναι, για να σταματήσει το κακό 

που εξαπλώνεται μέσα της. Εξυψώνει έτσι τον εαυτό του στα μάτια της, για να την κάνει 

να τον εμπιστευτεί, για να γίνει καλά. Τον ίδιο στόχο προσπαθεί να πετύχει και με τον 

κάθε αναγνώστη του λόγου του. Θέτει με αυτόν τον τρόπο υψηλές προσδοκίες ως προς τη 

θεραπεία της Μαρκίας, τις οποίες τώρα ο ίδιος θα πρέπει να κατορθώσει να 

πραγματοποιήσει. Ο αναγνώστης περιμένει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, γιατί η θέληση 

του Σενέκα για να θεραπεύσει τη Μαρκία παρουσιάζεται ομοίως έντονη. Επιπρόσθετα, 

λέγοντας ότι προτίθεται να γίνει σκληρός με αυτή, προστατεύει κατά κάποιο τρόπο την 

εικόνα του εαυτού του, στην περίπτωση που εμφανιστεί να μιλά με μεγαλύτερη δριμύτητα, 

προετοιμάζοντας τη Μαρκία και τον αναγνώστη για όσα θα ακούσουν στη συνέχεια.166 

Επικαλείται έτσι τον εαυτό του, την αποτελεσματικότητα των άξιων ικανοτήτων του, για 

να θέσει ευνοϊκά απέναντί του εκείνη και τον αναγνώστη του και να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη της, για να την πείσει για το λάθος της. Ταυτόχρονα, κτίζει σιγά σιγά με τα 

λόγια του την εικόνα που εκείνη θα έπρεπε να παρουσιάσει και σε αυτή τη θλιβερή 

κατάσταση. Προβάλλει την προηγούμενη Μαρκία ως exemplum, γιατί η ίδια διατήρησε 

τον ορθολογισμό της, όταν παλαιότερα κτυπήθηκε από την Τύχη. Επομένως, η τωρινή 

Μαρκία θα πρέπει να δράσει αναλόγως της φήμης που έκτισε.167 Πρόκειται για μια 

ρητορική τεχνική άξια προσοχής και μεγάλης αποτελεσματικότητα ως προς την πειθώ της.  

                                           
165 Morford 1973, 30. 
166 Οφείλω την παρατήρηση αυτή στον επόπτη μου Αναπλ. Καθηγητή Σ. Τζούνακα.  
167 Shelton 1995, 188. 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



39 
 

Η στόχευση του Σενέκα ως προς την εὐμάθεια του αποδέκτη του λόγου του 

υλοποιείται κυρίως μέσω της υποδήλωσης θεωριών, κυρίως της στωικής φιλοσοφικής 

παράδοσης, οι οποίες εφαρμόζονται στην περίπτωσή του, με σκοπό να προετοιμάσουν το 

πνεύμα του να δεχτεί τα επιχειρήματα που θα ακολουθήσουν στα υπόλοιπα μέρη του 

λόγου του.  

Στην παράγραφο 1.1, μέσα από τη δήλωση του Σενέκα ότι ο ίδιος δεν θα τολμούσε 

να πάει αντίθετα στον πόνο της Μαρκίας, στον οποίο ακόμη και οι άνδρες προσκολλώνται 

και υποκύπτουν πρόθυμα, παρουσιάζεται η διαμάχη μεταξύ αρετής (virtus) και τύχης 

(fortuna). Αυτή ανάγεται στη στωική φιλοσοφία. Όσο πιο ενάρετος ο άνθρωπος, τόσο πιο 

εύκολα αντιμετωπίζει την Τύχη. Υπονοεί με πολύ έντεχνο τρόπο ο φιλόσοφος ότι η 

Μαρκία είναι ενάρετη, αλλά η πρόσφατη στάση της αποτελεί απειλή για την εικόνα της. 

Δεν το λέει ευθέως, για να μην είναι άκομψος και χάσει το ενδιαφέρον της. Με άλλα 

λόγια, ο Σενέκας την καλεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τον έπαινο που της απευθύνει. 

Αυτή είναι μία ευφυέστατη τεχνική, για να την κάνει να δράσει και να απαλλαγεί από τον 

πόνο της. Σύμφωνα με τους στωικούς φιλοσόφους, η Μαρκία πρέπει να είναι ευνοϊκή με 

την Τύχη της, μιας και η αφηρημένη αυτή έννοια δεν μπορεί να πλήξει τον ενάρετο 

άνθρωπο. Αυτή η αντιπαράθεση virtus και fortuna θα αναπτυχθεί και στη συνέχεια της 

consolatio και με τον τρόπο αυτό ο Σενέκας καθιστά ευμαθείς τόσο τη Μαρκία όσο και 

τους αναγνώστες του για την κύρια επιχειρηματολογία που θα ακολουθήσει.  

Επίσης, ο Σενέκας εκδηλώνει στο σημείο αυτό μια μετριοπαθή στάση. Άλλωστε ο 

ίδιος είναι οπαδός της μετριοπάθειας και όχι της απάθειας, την οποία υποστηρίζει η αρχαία 

Στοά, με την οποία τείνει πολλές φορές να συμφωνεί, αλλά παρουσιάζει εδώ μια πιο 

ανθρωπιστική θέση.168 Ωστόσο, η θεωρία περί απάθειας της στωικής φιλοσοφίας δίνει 

στον Σενέκα τα λογοτεχνικά όπλα, για να δομήσει τα επιχειρήματά του για την 

καταπράυνση της θλίψης. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει σε αρμονία με τον κόσμο και να 

προτιμήσει τη συναίνεση σε ό,τι επιβάλλεται σε αυτόν. Όποιος ακολουθεί τη μοίρα, η 

μοίρα τον οδηγεί, όποιος αντιτίθεται, η μοίρα τον σέρνει. Είναι διάχυτος ο στωικισμός του 

έργου, αλλά εμφανείς είναι και οι λογοτεχνικές πτυχές του. Οι έννοιες vitia, virtus, fortuna 

έχουν έντονη παρουσία στον στωικό στοχασμό. Με αυτόν τον τρόπο, ο Σενέκας δίνει 

                                           
168 Aubenque και André 1964, 11-12· Manning 1974, 72. Ο Σενέκας, όπως και οι επικούρειοι, συλλογίζεται 

ότι η θλίψη πρέπει να περιορίζεται στο φυσικό πλαίσιο και να μην είναι υπερβολική ως προς την έκφρασή 

της. Οι στωικοί όμως θεωρούν τη θλίψη ως παράλογη αντίδραση και υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι δεν είναι 

λογικό να αφήνουν τον εαυτό τους να θλίβεται από τη στιγμή που είναι λογικά όντα. Βλ. Shelton 1995, 182-

183: «To some scholars, Seneca’s advice to limit grief appears to be an endorsement of a doctrine of 

μετριοπάθεια, which is associated with Peripatetic philosophers who believed that moderate emotional 

impulses, if subordinate to reason, could be helpful. This doctrine, however, contradicts the central Stoic 

thesis that emotions are always harmful». Πβ. Manning 1974, 71· Olberding 2005, 141. 
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σαφή φιλοσοφική διάσταση στον λόγο του, αλλά ενισχύει και τη ρητορικότητά του, με 

αποτέλεσμα το έργο του να κερδίζει σε λογοτεχνική αξία. 

Συλλογιζόμενος το θέμα της επίδρασης της θλίψης, ο Σενέκας προβάλλει την 

άποψή του ότι η θλίψη της Μαρκίας προκαλείται άθελά της, ενάντια στη θέλησή της, από 

συνήθεια, και συνεχίζει η ίδια να την αγκαλιάζει στη θέση του υιού της. Ίσως γιατί νιώθει 

ότι, αν αποχωριστεί τη θλίψη της, θα αποχωριστεί εντελώς τον υιό της. Για τον λόγο αυτό 

η θεραπεία της θα αρχίσει, μόλις η ίδια κατανοήσει την ανάγκη να θεραπευθεί και το 

επιθυμήσει (1.5). Όσο περνά ο καιρός και δεν αντιμετωπίζει τη θλίψη, το πένθος της 

αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Όπως ισχυρίζεται, αυτός είναι και ο λόγος που δικαίως αυτό 

καθυστερεί να φύγει από αυτήν (1.7).  

Στην παράγραφο 1.7 ο Σενέκας παρουσιάζει τη θλίψη της Μαρκίας ως 

ελάττωμα/πάθος (vitium) και ως τέτοιο, όπως όλα τα ελαττώματα/πάθη εισχωρούν βαθιά, 

όταν δεν τα σταματούμε εγκαίρως, την έχει κατακτήσει και αποτελεί μια διεστραμμένη 

ηδονή: Quemadmodum omnia vitia penitus insidunt nisi dum surgunt oppressa sunt, ita 

haec quoque tristia et misera et in se saevientia ipsa novissime acerbitate pascuntur et fit 

infelicis animi prava voluptas dolor. Όπως λέει στον λόγο του, μια τέτοια θλιβερή και 

άθλια κατάσταση είναι βίαιη με τον εαυτό της, τρέφεται με την ίδια την ακραία δριμύτητά 

της και η θλίψη του δυστυχισμένου πνεύματος γίνεται νοσηρή ευχαρίστηση. Εδώ 

παρουσιάζει ο Σενέκας τη στωική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει κακό 

πέρα από το ηθικό κακό. Επομένως, η θλίψη κάποιου λανθασμένα θεωρείται κακό.169 Η 

θλίψη φαίνεται να είναι για τον Σενέκα μια ασθένεια, την οποία πρέπει να καταπολεμήσεις 

από την αρχή, χωρίς να την αφήσεις να εξαπλωθεί στην ψυχή σου, γιατί, αν γίνει αυτό, θα 

σε κατακυριεύσει, με αποτέλεσμα να μην μπορείς πλέον να ανυψώσεις τον εαυτό σου 

συνηθίζοντας πια να βρίσκεσαι σε βαρύ και αιώνιο πένθος. Ο Σενέκας περιγράφει τη 

θλίψη χρησιμοποιώντας δυνατές εκφράσεις και εικόνες, για να προειδοποιήσει τη Μαρκία 

για τις συνέπειες, αν δεν καταπολεμήσει τη θλίψη της το συντομότερο δυνατό, με στόχο 

να την κάνει να φοβηθεί και να λογικευθεί. Η συνήθης τακτική του Σενέκα είναι η 

προβολή του εαυτού του τόσο ως δασκάλου όσο και ιατρού της ψυχής.170 

Συμπερασματικά, βλέπουμε στο προοίμιο του παραμυθητικού λόγο του Σενέκα 

προς τη Μαρκία μια ροπή προς τη χρήση επιχειρημάτων τα οποία στοχεύουν στην captatio 

benevolentiae, την εύνοια τόσο του άμεσου αποδέκτη του όσο και του αναγνώστη του. 

                                           
169 Manning 1981, 33. Πβ. Cic. Tusc. 3.77: Erit igitur in consolationibus prima medicina docere aut nullum 

malum esse aut admodum parvum, altera et de communi condicione vitae et proprie, si quid sit de ipsius qui 

maereat disputandum, tertia summam esse stultitiam frustra confici maerore, cum intellegas nihil posse 

profici, όπου ο Κικέρωνας υποστηρίζει ότι η πρώτη θεραπευτική πράξη του παρηγορητή είναι να διδάξει 

στον θλιμμένο ότι η απώλεια δεν είναι κάτι κακό.  
170 Manning 1974, 73. 
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Ακόμα και οι νομικοί όροι και οι νομικές μεταφορές, ενώ η χρήση τους κατά κύριο λόγο 

αποσκοπεί στο να ελκύσει την προσοχή του αποδέκτη, παράλληλα συλλειτουργούν και 

στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας να καταστήσουν τον αποδέκτη ευνοϊκά διακείμενο 

προς τον συντάκτη. Ως προς τα επιχειρήματα που έχουν ως σκοπό να καταστήσει ο 

συντάκτης τον αποδέκτη προσεκτικό, το ιατρικό λεξιλόγιο παρατηρείται ότι καταλαμβάνει 

πολύ μικρό χώρο σε σχέση με το στρατιωτικό λεξιλόγιο, το οποίο καταλαμβάνει τον 

μεγαλύτερο, και τους νομικούς όρους και τις νομικές μεταφορές. Τα επιχειρήματα με 

στόχο να καταστήσουν τον αποδέκτη ευμαθή συμπλέκονται με τις άλλες δύο κατηγορίες 

επιχειρημάτων ως ενισχυτικές θεωρίες των όσων υποστηρίζονται. Παρατηρείται η χρήση 

στωικών θεωριών και εννοιών, όπως εκλαμβάνονται από τον ίδιο τον Σενέκα. Ο 

τελευταίος ως φιλόσοφος τις μεταφέρει σύμφωνα και με τη δική του κριτική σκέψη, η 

οποία ορίζεται ως πιο ανθρωπιστική σε σχέση με την άτεγκτη στωική θεώρηση των 

πραγμάτων, ιδίως αυτή της αρχαίας Στοάς.  
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Το προοίμιο (exordium) στο De Consolatione ad Polybium 

 

Στον παραμυθητικό λόγο De Consolatione ad Polybium το θέμα είναι η 

παρηγόρηση του Πολύβιου, ο οποίος ήταν απελεύθερος του αυτοκράτορα Κλαυδίου,171 

για τον απρόσμενο χαμό του αδελφού του.172 Ο λόγος αυτός εμφανίζεται να γράφτηκε 

κατά την περίοδο που ο Σενέκας βρισκόταν εξόριστος στην Κορσική με εντολή του 

αυτοκράτορα Κλαυδίου (Tiberius Claudius Drusus).173 Καθώς ενδεχόμενη πρόθεση του 

Σενέκα με τον λόγο αυτό ήταν και η ανάκλησή του από την εξορία, ο συγγραφέας 

κατηγορήθηκε για καιροσκοπισμό.174  

Ο Σενέκας, στο σημείο που αρχίζει το σωζόμενο μέρος του λόγου αυτού, αφού από 

αυτόν απουσιάζει η αρχή,175 μιλάει γενικά διατυπώνοντας την άποψή του και την απορία 

του για την κατάσταση στην οποία φθάνει η ανθρώπινη ύπαρξη εξαιτίας της θλίψης της 

(insinuatio).176 Η απουσία όμως του αρχικού μέρους του λόγου δεν επιτρέπει το έργο της 

εξέτασης του προοιμίου αυτού. 

 

 

  

                                           
171 Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ο αυτοκράτορας Κλαύδιος στήριζε τις αποφάσεις του για κάθε ζήτημα 

που προέκυπτε στους απελεύθερους συμβούλους του. Βλ. Cary 1960, 220.  
172 Ο Rose υποστηρίζει ότι ενδέχεται οι λόγοι για τους οποίους ο Σενέκας επιλέγει να απευθυνθεί στον 

Πολύβιο να είναι είτε γιατί αυτός είχε την ευθύνη των αιτήσεων που εστέλλοντο στον αυτοκράτορα είτε 

γιατί αυτή ήταν μια πράξη φιλανθρωπίας. Βλ. Rose 1994, 76. Πβ. Andrew 2004, 296. 
173 Η εξορία του Σενέκα βασίστηκε στην κατηγορία ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με την αδελφή του 

Καλιγούλα, Ιουλία Λιβίλλα.  
174 Conte 1994, 410. 
175 Από τον λόγο αυτό απουσιάζει η αρχή, η οποία έχει χαθεί στη χειρόγραφη παράδοση.  
176 Grimal 1981, 36. 
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Το προοίμιο (exordium) στο De Consolatione ad Helviam Matrem 

 

Στο προοίμιο του παραμυθητικού λόγου De Consolatione ad Helviam Matrem 

παρατηρείται ότι εκ μέρους του Σενέκα υπάρχει μια ροπή προς την επιλογή επιχειρημάτων 

που ως επί το πλείστον αποσκοπούν να καταστήσουν τη μητέρα του Ελβία ευνοϊκή προς 

αυτόν. Επομένως, η captatio benevolentiae είναι διάχυτη στο προοίμιο αυτό. Η αιτία είναι 

πιθανώς το γεγονός ότι απευθύνεται στην ίδια του τη μητέρα, στην οποία πρέπει να 

επιδείξει τον ανάλογο σεβασμό ως προς τη θέση της στη ζωή του, ενώ παράλληλα 

επιχειρεί να εμφανίσει δικαιολογημένη και την εκτίμηση που εκείνη έχει για αυτόν. Αν ο 

τόνος του ήταν υπερβολικά αυστηρός ή επιδεικτικός, θα ήταν πιθανόν να κατηγορηθεί για 

ασέβεια τόσο από τον παραλήπτη του όσο και από τους αναγνώστες του. 

Παρατηρούμε ότι ο Σενέκας ξεκινά τον λόγο του και εισάγει το θέμα με το οποίο 

πρόκειται να ασχοληθεί με ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς την επιλογή του λεξιλογίου του, 

για να μη θεωρηθεί ασεβής. Η πρώτη προσφώνησή του στη μητέρα του, mater optima 

(1.1), είναι πολύ γλυκιά και ευγενική, ένδειξη αγάπης και σεβασμού προς αυτήν. Συνεπώς 

εύλογα παρατηρείται από την πρώτη στιγμή ο οικείος και φιλικός τόνος προς το 

παρηγορούμενο πρόσωπο, που κυριαρχεί στον λόγο αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ελκύει από 

την αρχή την προσοχή της μητέρας του και του κάθε αναγνώστη και ταυτόχρονα κερδίζει 

την εύνοιά τους. 

Στο προοίμιο αυτό ο Σενέκας ξεκινά να μιλά ευθέως (principium) στον παραλήπτη 

του. Επομένως, η ρητορική τεχνική που επιλέγεται στην πρώτη αυτή παράγραφο είναι 

αυτή του exordium ab auditore. Μάλιστα πρώτα απ’ όλα επικαλείται την αξιοπιστία του 

εαυτού του, για να κερδίσει την εύνοια της μητέρας του. Πρέπει να αποδείξει το γνήσιο 

ενδιαφέρον του και για αυτό προσπαθεί να δικαιολογήσει τον χρόνο συγγραφής του 

κειμένου του, το οποίο εμφανίζεται να συνετέθη έναν χρόνο μετά την εξορία του. Ως εκ 

τούτου, σε ένα εκτενές μέρος του προοιμίου προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του 

καλλιεργώντας στη μητέρα του αισθήματα συμπόνιας προς αυτόν, επιδιώκοντας έτσι να 

την καταστήσει ευνοϊκά διακείμενη προς τον ίδιο.  

Στην παράγραφο 1.1 ο Σενέκας δηλώνει εξαρχής ότι αποφάσισε τη δεδομένη 

στιγμή να της μιλήσει για να την παρηγορήσει, επειδή τότε ο ίδιος ένιωσε έτοιμος να το 

κάνει. Ισχυρίζεται ότι δεν θα μπορούσε να την ενθαρρύνει να εγκαταλείψει τη θλίψη της, 

αν ο ίδιος δεν είχε πρώτα ενθαρρύνει τον εαυτό του για τον ίδιο λόγο.177 Ως εκ τούτου, 

δικαιολογείται προς αυτήν γιατί δεν της έγραψε νωρίτερα, αφού και ο ίδιος βρισκόταν σε 

                                           
177 Για την άποψη ότι με τη συγκεκριμένη πραγματεία ο Σενέκας έχει παρηγορήσει τον εαυτό του βλ. 

Goumaz 1919. 
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ψυχολογική κατάπτωση λόγω της άδικης εξορίας του. Αυτό ομολογουμένως δεν 

παρατηρείται στους άλλους λόγους του, αφού στην προκείμενη περίπτωση είναι ο ίδιος ο 

παθών, και επομένως είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό φορτισμένος ψυχικά ως προς το 

θέμα της παρηγόρησης της αγαπημένης του μητέρας. Συνεπώς, εκείνη πρέπει να 

αισθάνεται συγκίνηση και ευγνωμοσύνη που το παιδί της απομακρύνει τον πόνο του για 

να καταπολεμήσει τον δικό της πόνο και άρα να πειστεί ευκολότερα από τα επιχειρήματά 

του. Η απαλλαγή του ίδιου του Σενέκα από τη θλίψη λειτουργεί ως προηγούμενο και μας 

θυμίζει την ανάλογη τακτική στην Consolatio ad Marciam, όπου διαπιστώσαμε τη νομική 

μεταφορά της res iudicata. Αφού μπόρεσε εκείνος να απαλλαγεί από τη θλίψη του, μπορεί 

και η ίδια ως μητέρα του να πράξει ομοίως. 

Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το γεγονός ότι από την αρχή ακόμη ο Σενέκας επιλέγει 

να δηλώσει τον φόβο και τη μέριμνά του ως προς την αντίδραση της Τύχης (fortuna). 

Παρά τη δυσμενή κατάσταση στην οποία εκείνη τον έχει τοποθετήσει, ο ίδιος την έχει 

νικήσει, αφού κατόρθωσε να μη λυγίσει και αντιμετώπισε υπομονετικά το κάθε χτύπημά 

της, ακολουθώντας το στωικό πρότυπο. Ξέφυγε ως εκ τούτου από το συναισθηματικό 

δράμα το οποίο ζούσε και για αυτό η μητέρα του πρέπει να νιώθει περήφανη για αυτόν και 

να ακολουθήσει και αυτή το παράδειγμά του καταπολεμώντας τη θλίψη της. Η δημιουργία 

της εντύπωσης εκ μέρους του Σενέκα στη μητέρα του ότι ο ίδιος στέφθηκε νικητής στη 

μάχη του με την Τύχη όντας, όπως εννοείται, ενάρετος, θα κάνει τη μητέρα του να νιώσει 

καλύτερα προσλαμβάνοντας ευνοϊκότερα όσα επιχειρήματα θα της προβάλει. Αυτός είναι 

ένας έμμεσος έπαινος του Σενέκα προς τον εαυτό του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ 

παρατηρείται η captatio benevolentiae όχι μόνο του άμεσου παραλήπτη αλλά και του 

όποιου αναγνώστη, γιατί και οι δύο καλούνται να αντιδράσουν θετικά τον αυτοέπαινό του.  

Προσθέτει όμως ο Σενέκας στην ίδια παράγραφο ότι ο ίδιος καθυστέρησε την 

παρηγόρηση της μητέρας του, γιατί φοβόταν μήπως, ενώ έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς 

οποιαδήποτε επίθεση της Τύχης, νικηθεί κάποιος δικός του. Φοβόταν λοιπόν μήπως τώρα 

η Τύχη, ως «μνησίκακο ον», για να τον εκδικηθεί, αφού τη νίκησε, αποφασίσει να 

χτυπήσει κάποιο δικό του άτομο, και γνώριζε ότι λογικά το πιο πιθανό άτομο για να 

στρέψει τα βέλη της θα ήταν το άτομο που τον έφερε στη ζωή, η μητέρα του, την οποία 

και ο ίδιος αγαπά ιδιαιτέρως (1.1: praeterea timebam ne a me victa fortuna aliquem 

meorum vinceret). Αυτό είναι το μοτίβο του φθόνου (invidia). Η Τύχη φθονεί την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αρετή.178 Αυτήν επέδειξε ο Σενέκας και γι’ αυτό τιμωρείται. 

Όπως και η θλίψη, η οποία είναι για τον Σενέκα μια κακία και η αιτία της κατάπτωσης της 

                                           
178 Για τη στωική αντίληψη ότι η fortuna δεν μπορεί να εμποδίσει την κατάκτηση της virtus βλ. πρόσφατα 

Scott Smith 2014, 123-125 και Tzounakas 2015b. 
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Ελβίας και γι’ αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί, έτσι και η Τύχη, την οποία ο φιλόσοφος 

επίσης θεωρεί κακοπροαίρετη,179 πρέπει να αντιμετωπιστεί και να χάσει την ισχύ της. Ο 

Σενέκας στρέφει συνεπώς τις κατηγορίες του εναντίον της, ώστε με επίκληση και πάλι 

εμμέσως (ab inimicorum persona) να κερδίσει την εύνοια της μητέρας του Ελβίας και να 

τη συνεφέρει. Επιθυμώντας να την πείσει ότι αιτία της δυστυχίας της είναι η Τύχη, έχει ως 

στόχο να την κάνει να αντιληφθεί ότι πρέπει να ξεφύγει από την επίδρασή της και να 

αντισταθεί σε αυτήν με αξιοπρέπεια. Ο Σενέκας με δεξιοτεχνία προσπαθεί να επηρεάσει 

τις σκέψεις της και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις, ώστε να μπορέσει 

μόνη της να βρει τη δύναμη να στηρίξει τον εαυτό της.  

Στην παράγραφο 1.2, συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο για να κερδίσει την εύνοια της 

μητέρας του, ο Σενέκας υποστηρίζει ότι η καθυστέρησή του να την παρηγορήσει οφείλεται 

στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήθελε να το επιχειρήσει αυτό υπερβολικά νωρίς, φοβούμενος 

μήπως η παρηγοριά του εξοργίσει και εξάψει τα συναισθήματά της (1.2: Hoc propositum 

meum erant rursus quae retardarent: dolori tuo, dum recens saeviret, sciebam 

occurrendum non esse ne illum ipsa solacia inritarent et accenderent–nam in morbis 

quoque nihil est perniciosius quam inmatura medicina). Αυτό είναι ένα τυπικό 

παραμυθητικό επιχείρημα στην ελληνική και λατινική λογοτεχνία. Αυτό που 

υποδηλώνεται είναι η άποψη ότι το υπερβολικά νωρίς είναι δυσχερές. Ο Σενέκας περίμενε 

τον κατάλληλο καιρό, όταν η Ελβία θα μπορεί να δεχθεί γιατρειά, ώστε το τραύμα να έχει 

επουλωθεί και να επιτρέπει ξανά το άγγιγμα (1.2: expectabam itaque dum ipse vires suas 

frangeret et ad sustinenda remedia mora mitigatus tangi se ac tractari pateretur). Αυτή 

είναι μια φαινομενική αντίφαση με τον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία, στην οποία 

δήλωσε ότι θα ευχόταν να την παρηγορούσε νωρίτερα, στην αρχή, πριν η θλίψη της 

ριζωθεί μέσα της και γίνει συνήθεια (Cons. Marc. 1.7-8: Tertius iam praeterìt annus, cum 

interim nihil ex primo illo impetu cecidit: renovat se et corroborat cotidie luctus et iam sibi 

ius mora fecit eoque adductus est ut putet turpe desinere. Quemadmodum omnia vitia 

penitus insidunt nisi dum surgunt oppressa sunt, ita haec quoque tristia et misera et in se 

saevientia ipsa novissime acerbitate pascuntur et fit infelicis animi prava voluptas dolor. 

Cupissem itaque primis temporibus ad istam curationem accedere; leniore medicina 

fuisset oriens adhuc restringenda vis: vehementius contra inveterata pugnandum est. Nam 

vulnerum quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recentia sunt: tunc et uruntur et in 

altum revocantur et digitos scrutantium recipiunt, ubi corrupta in malum ulcus verterunt. 

Non possum nunc per obsequium nec molliter adgredi tam durum dolorem: frangendus 

                                           
179 Για τη fortuna ως κακοπροαίρετη δύναμη στον φιλοσοφικό στοχασμό του Σενέκα βλ. π.χ. Ferri 2003, 

229. 
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est). Σε γενικές γραμμές αυτή η διαφοροποίηση δεν υποδηλώνει κάτι περισσότερο, παρά 

μόνο ότι ο Σενέκας αντιτίθεται τόσο στην πρόωρη όσο και στην καθυστερημένη απόπειρα 

παραμυθίας καθώς και ότι εφαρμόζει τα επιχειρήματά του ανάλογα με το πρόσωπο και την 

περίπτωση, ώστε να κατορθώσει να πείσει τον αποδέκτη του παραμυθητικού του λόγου. 

Εδώ φαίνεται η ρητορική δεξιοτεχνία του. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 

με το να γράψει τον παραμυθητικό του λόγο έναν χρόνο μετά εμμέσως υποβαθμίζει και το 

γεγονός της εξορίας του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν έσπευσε να παρηγορήσει τη 

μητέρα του καθώς και ότι ο ίδιος έχει ήδη κατορθώσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το 

συγκεκριμένο πλήγμα της τύχης.  

Στην παράγραφο 1.2 ο Σενέκας επικαλείται και πάλι την αξιοπιστία του εαυτού του 

με στόχο την εύνοια της μητέρας του. Έτοιμος πια να συντάξει τον λόγο του, αναφέρεται 

στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε και ο ίδιος να πολεμήσει τη θλίψη του 

καταφεύγοντας στην υπάρχουσα λογοτεχνία (1.2-3: Praeterea cum omnia clarissimorum 

ingeniorum monumenta ad compescendos moderandosque luctus composita evolverem, 

non inveniebam exemplum eius qui consolatus suos esset, cum ipse ab illis comploraretur; 

ita in re nova haesitabam verebarque ne haec non consolatio esset sed exulceratio. Quid 

quod novis verbis nec ex vulgari et cotidiana sumptis adlocutione opus erat homini ad 

consolandos suos ex ipso rogo caput adlevanti? Omnis autem magnitudo doloris modum 

excedentis necesse est dilectum verborum eripiat, cum saepe vocem quoque ipsam 

intercludat). Βλέπουμε ότι και ο ίδιος ως άνθρωπος των γραμμάτων σε τέτοιες στιγμές 

κρίσεως κατέφυγε στα βιβλία του για παρηγοριά.180 Αυτό το ίδιο είχε συμβουλεύσει και 

τον Πολύβιο ως τρόπο αντιμετώπισης της θλίψης του για τον θάνατο του αδελφού του, 

στον παραμυθητικό του λόγο προς αυτόν.181  

Συνεπώς, διαπιστώνεται η εγκυρότητα και χρησιμότητα των επιχειρημάτων του 

Σενέκα, αφού αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και στη δική του περίπτωση. Παράλληλα, 

προβάλλεται και η πρωτοτυπία τους. Ο Σενέκας δηλώνει χαρακτηριστικά ότι στα άλλα 

έργα τα οποία μελέτησε δεν βρήκε άλλο παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος να είχε 

παρηγορήσει τους δικούς του, ενώ ο ίδιος θρηνούνταν από εκείνους (1.2-3). Επιβεβαιώνει 

                                           
180 Grimal 1981, 35.  
181 Πβ. Sen. Ad Pol. 8.2: Itaque non est quod ullum tempus vacare patiaris a studiis: tunc tibi litterae tuae 

tam diu ac tam fideliter amatae gratiam referant, tunc te illae antistitem et cultorem suum vindicent, tunc 

Homerus et Vergilius, tam bene de humano genere meriti quam tu et de omnibus et de illis meruisti, quos 

pluribus notos esse voluisti quam scripserant, multum tecum morentur: tutum id erit omne tempus quod illis 

tuendum commiseris. Tunc Caesaris tui opera, ut per omnia saecula domestico narrentur praeconio, 

quantum potes compone; nam ipse tibi optime formandi condendique res gestas et materiam dabit et 

exemplum. Για τη στροφή στη λογοτεχνία και τα liberalia studia ως παραμυθητικό μοτίβο και την παρουσία 

του μοτίβου αυτού στον παραμυθητικό λόγο του Σενέκα προς την Ελβία βλ. επίσης Alonso del Real 2001, 

198-200.  
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και ο ίδιος με τον τρόπο αυτό τη μοναδικότητα του λόγου του και επίσης το σθένος το 

οποίο ο ίδιος επέδειξε, όταν συνέθεσε τον παρηγορητικό του λόγο, δεδομένου του 

γεγονότος ότι αυτός είναι το άτομο για το οποίο ο παρηγορούμενος θλίβεται, αυτός ο 

οποίος βρίσκεται μακριά από όλους. Αυτό που προωθείται είναι η άποψη ότι η λογοτεχνία 

κερδίζει τη μάχη με τον χρόνο. Αυτή η νίκη πραγματώνεται ακολουθώντας μια 

συγκεκριμένη πορεία. Από την πράξη (factum) μεταβαίνουμε στην ανάμνηση (memoria), 

και από εκεί στη δόξα (gloria) και στη φήμη (fama).182 Με αυτόν τον τρόπο ένα αξιόλογο 

συγγραφικό έργο μπορεί να εξασφαλίσει την αιωνιότητα, όπως επίσης κάθε τι και κάθε 

ένας ο οποίος αναφέρεται σε αυτό. Το ίδιο και το πρωτότυπο έργο του Σενέκα. 

Ένδειξη μέριμνας για ενίσχυση της καλύτερης δυνατής πρόσληψης του λόγου του 

αποτελεί η προειδοποίηση του Σενέκα ότι τα επιχειρήματα που προβάλλει προέρχονται 

από μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Σε αυτό το σημείο στοχεύει στην captatio benevolentiae 

όχι μόνο της μητέρας του αλλά και του αναγνώστη του. Επικαλείται την επιείκειά του. 

Ξέρει ότι θα κριθεί για τα επιχειρήματά του. Έχει συνείδηση των όσων γράφει και 

υποστηρίζει τη δυναμικότητά τους, παρά τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. 

Αιτία, όπως υποστηρίζει, είναι η θλίψη του, η οποία δεν τον αφήνει να δημιουργήσει, 

αφού, όπως λέει, ο ίδιος για να παρηγορήσει τους δικούς του, από τον τάφο την κεφαλή 

σήκωσε (1.3: homini ad consolandos suos ex ipso rogo caput adlevanti). Χαμηλώνοντας 

υποκριτικά τις προσδοκίες του αναγνώστη, έντεχνα στοχεύει στον θαυμασμό του, όταν ο 

τελευταίος διαπιστώσει στοιχεία πρωτοτυπίας στον λόγο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες 

υπό τις οποίες αυτός συνετέθη. Χρησιμοποιεί εκφράσεις οι οποίες φανερώνουν τη βαθιά 

δυσαρέσκειά του για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, παρά τη δήλωσή του στην 

αρχή ότι τώρα πια ο ίδιος, αποδεχόμενος την κατάσταση ως έχει, έχει νικήσει την Τύχη με 

τη συμπεριφορά του και είναι πια έτοιμος να παρηγορήσει. Αναμένεται ότι η μητέρα του 

ακούγοντας την κατάσταση της θλίψης του αλλά και την αντίδρασή του θα συγκινηθεί.  

Δηλώνει τη θλίψη του παραδεχόμενος ότι τώρα, επιτελώντας αυτό το σπουδαίο 

έργο της παρηγόρησης της μητέρας του, πιέζει τον εαυτό του να μιλήσει. Πασχίζει να 

επιλέξει τις κατάλληλες λέξεις για να μιλήσει, αλλά δυσκολεύεται από τον πόνο του, μιας 

και σε περιπτώσεις υπέρμετρου πόνου συχνά ακόμη και η φωνή κάποιου διακόπτεται 

(1.3). Όταν κανείς βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και οι περιστάσεις απαιτούν κάτι τόσο 

σπουδαίο, αναμένεται ότι δεν θα έχει τα κατάλληλα λόγια για να εκφραστεί. Το ρητορικό 

αυτό επιχείρημα απελευθερώνει τον ομιλητή από τις υψηλές προσδοκίες του κοινού και 

                                           
182 Για το σχήμα αυτό βλ. Tzounakas 2005, 129.  

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



48 
 

του παρέχει ως ελαφρυντικό το άγχος της περίστασης.183 Πρόκειται για μια τεχνική 

αυτοϋποτίμησης που αποσκοπεί στην captatio benevolentiae του αναγνώστη.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει ότι ο ίδιος αυτός ο λόγος θα αποτελέσει 

αποτελεσματική παρηγοριά και για άλλους (1.4: Vtcumque conitar, non fiducia ingenii, 

sed quia possum instar efficacissimae consolationis esse ipse consolator). Προσδίδει έτσι 

σε αυτόν ακόμα μεγαλύτερη σημασία ως προς τον σκοπό της συγγραφής του, αφού 

καθιστά κατανοητό ότι αποδέκτες του λόγου του θα είναι όχι μόνο η μητέρα του αλλά και 

ο κάθε μεταγενέστερος που θα βρεθεί σε ανάλογη θέση, ο οποίος θα μπορεί να βρει 

παρηγοριά από τον τρόπο που ο Σενέκας αντιμετωπίζει την εξορία του.  

Η στρατηγική της αυτοϋποτίμησης ως ρητορική τεχνική επανέρχεται και στη λήξη 

της παραγράφου 1.4: Cui nihil negares, huic hoc utique te non esse negaturam, licet omnis 

maeror contumax sit, spero, ut desiderio tuo velis a me modum statui. Είναι άξιο προσοχής 

ότι ο Σενέκας δεν θεωρεί δεδομένη την αποδοχή του λόγου του από τη μητέρα του. Με 

ευγένεια ζητεί την έγκρισή της για να θέσει όρια στον οδυρμό της, κάτι το οποίο δεν είχε 

επιχειρήσει καν να ζητήσει στους άλλους δύο παραμυθητικούς του λόγους. Δηλώνει έτσι 

σε αυτήν που βρισκόταν πάντα δίπλα του και δεν του αρνήθηκε, όπως λέει, ποτέ τίποτε, να 

τον αφήσει τώρα να τη βοηθήσει να νιώσει καλύτερα, γιατί η αιτία του πόνου της είναι ο 

δικός του πόνος: «Ως άτομο που δεν μου έχεις αρνηθεί τίποτε, ελπίζω ότι και αυτό δεν 

πρόκειται να μου αρνηθείς, ακόμη και αν όλη η θλίψη σου είναι επίμονη, δηλαδή να θέλεις 

να τεθεί από μένα ένα όριο στη θλίψη σου». Είναι φανερό ότι αισθάνεται υποχρέωση σε 

αυτήν που τον έφερε στον κόσμο να τη βοηθήσει να αποδεχτεί την κατάσταση. Στη βάση 

αυτής της ιδέας, ο λόγος του γίνεται πιο ανθρώπινος και τα λόγια του πιο ζεστά. Δείχνει 

και τα όρια της δικής του επιτυχίας στο να προλαβαίνει μια ενδεχόμενη αποτυχία στο 

εγχείρημά του, αφού ο δέκτης μπορεί να μην θέλει όρια.  

Σύμφωνα με την Olberding, ένα θεμελιώδες στοιχείο της θεραπείας του Σενέκα για 

τη λύπη είναι ο ισχυρισμός του ότι η θλίψη είναι συχνά, αν όχι πάντα, μια ηθελημένη 

κατάσταση. Για να την ξεπεράσουμε πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που μας 

παρακινεί να θέλουμε τη θλίψη και μας κάνει διστακτικούς να την εγκαταλείψουμε. Ένα 

από τα πιο αποτελεσματικά κίνητρα για τη θλίψη, ισχυρίζεται ο Σενέκας, είναι η 

πεποίθησή μας ότι η θλίψη συνιστά ένα είδος επιβεβαίωσης.184  

                                           
183 Το μοτίβο αυτό αποτελεί συχνή ρητορική στρατηγική, ιδίως στο προοίμιο ενός ρητορικού λόγου. Ως 

ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρουμε την έναρξη του προοιμίου στον Pro Milone λόγο του Κικέρωνα, όπου ο 

ρήτορας εκφράζει τη δυσκολία του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπεράσπισης του πελάτη του λόγω 

των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στο δικαστήριο. Πβ. π.χ. Tzounakas 2007, 68 και Tzounakas 

2008, 181-182.  
184 Olberding 2005, 142. 
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Οι τεχνικές του Σενέκα ώστε να καταστήσει τον παραλήπτη του λόγου του 

προσεκτικό σε αυτό το προοίμιο της παραμυθίας του προς τη μητέρα του Ελβία 

εκδηλώνονται μέσω των σχολίων του για την πρωτοτυπία του εγχειρήματός του καθώς και 

μέσω της διατύπωσης συναισθηματικών λόγων και εκφράσεων που έχουν στόχο να 

εγείρουν τη συμπάθεια για τον ίδιο και να συγκινήσουν για την κατάληξή του.  

Στην παράγραφο 1.1 προσφωνεί τη μητέρα του mater optima (1.1), με σκοπό να τη 

συγκινήσει με την εκδήλωση της αγάπης του προς αυτήν. Ο υπερθετικός βαθμός του 

επιθέτου bona δηλώνει τον ύψιστο βαθμό της εκτίμησής του προς αυτήν και προκαλεί την 

ευχαρίστησή της στο άκουσμά του.  

Στην παράγραφο 1.3 ο Σενέκας δημιουργεί δύο εικόνες. Στην πρώτη 

παρουσιάζεται ο ίδιος να σηκώνει το κεφάλι από τη νεκρική πυρά, για να παρηγορήσει τη 

μητέρα του: ad consolandos suos ex ipso rogo caput adlevanti. Η αναφορά και μόνο της 

νεκρικής πυράς (rogus) αναστατώνει αμέσως με το άκουσμά της. Η δυναμική που 

προσφέρει υποδηλώνει την απελπισία που ένιωθε ο Σενέκας και την ύψιστη προσπάθεια 

που κατέβαλε για να μπορέσει να βοηθήσει τη μητέρα του. Η ίδια τώρα, νιώθοντας την 

επιθυμία του να τη βοηθήσει, θα πρέπει να εκτιμήσει τον ζήλο του και να ακούσει 

προσεκτικά όσα θα λεχθούν από τον ίδιο.  

Η επόμενη εικόνα που ακολουθεί στην ίδια παράγραφο είναι επίσης και ηχητική 

εικόνα του ίδιου να βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και να μιλά με δυσκολία, γιατί λόγω 

της θλίψης πνίγεται με τα λόγια του: Omnis autem magnitudo doloris modum excedentis 

necesse est dilectum verborum eripiat, cum saepe vocem quoque ipsam intercludat. Η 

λειτουργία της φανταστικής παρουσίασης του εαυτού του να μιλά τροφοδοτεί ακόμη 

περισσότερο την προσπάθεια του Σενέκα να προσελκύσει την προσοχή του αποδέκτη του.  

Το ιατρικό λεξιλόγιο στον λόγο αυτό ως τεχνική προσέλκυσης της προσοχής του 

αποδέκτη παρουσιάζεται μόνο σε ένα σημείο. Στην παράγραφο 1.1 ο Σενέκας δηλώνει την 

αυτοθυσία του λέγοντας ότι, όντας έτοιμος, επιχείρησε να συρθεί και να δέσει τις πληγές 

της μητέρας του με αποτελεσματικό τρόπο βάζοντας το χέρι του πάνω στην πληγή της 

(1.1: itaque utcumque conabar manu super plagam meam inposita ad obliganda vulnera 

vestra reptare). Με τη ρητορική τεχνική της χρήσης χαρακτηριστικών ιατρικών εικόνων 

δηλώνει το μέγεθος της θυσίας στην οποία προβαίνει για την αγαπημένη του μητέρα, ώστε 

και η ίδια να λάβει σοβαρά υπόψη της τα λόγια του. Ακόμη και αν ο ίδιος πονάει για την 

άδικη εξορία του, απομακρύνει τον πόνο που νιώθει, για να την παρηγορήσει και να είναι 

αυτή τουλάχιστον καλά.  

Η προσπάθεια του Σενέκα στον παραμυθητικό του λόγο προς τη μητέρα του Ελβία 

να ενισχύσει την εὐμάθεια του παραλήπτη του συνοψίζεται στην παράγραφο 1.1, που 
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αναφέρεται στην ανθρωπόμορφη πλευρά της Τύχης, η οποία φθονεί την ανθρώπινη αρετή 

και γι’ αυτό τιμωρεί είτε τον ίδιο τον ενάρετο άνθρωπο είτε τους οικείους του. Αυτή είναι, 

όπως εννοείται, και η αιτία της δυσμενούς θέσης του Σενέκα. Αυτή η θεώρηση των 

πραγμάτων αποτελεί ένα κοινό παραμυθητικό επιχείρημα, το οποίο μεταφέρει την αιτία 

του πόνου σε κάτι αόριστο, όπως είναι η Τύχη, το οποίο όμως είναι και ευμετάβλητο, ώστε 

να απαλύνει τον πόνο με την ιδέα ότι ήταν κάτι που θα γινόταν αναπόφευκτα, αφού αυτή 

είναι η συνήθης τακτική της Τύχης προς τον ενάρετο άνθρωπο.  

Συνεπώς, στον παραμυθητικό λόγο προς την Ελβία βλέπουμε μια σχεδόν 

ολοκληρωτική ροπή προς την επιλογή επιχειρημάτων που έχουν ως στόχο να καταστήσουν 

τον άμεσο αποδέκτη του λόγου ευνοϊκά διακείμενο. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι γίνεται 

ταυτόχρονη προσπάθεια εκ μέρους του Σενέκα ώστε να καταστήσει και τον αναγνώστη 

ευνοϊκό μέσω κυρίως της τεχνικής της αυτοϋποτίμησης. Παρατηρούμε ότι εδώ δεν 

υπάρχουν σημαντικές αναφορές σε στρατιωτικό λεξιλόγιο και νομικές μεταφορές. Σκοπός 

του λόγου αυτού φαίνεται ότι είναι η καταπολέμηση της θλίψης του ίδιου του Σενέκα, η 

αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται όντας 

εξόριστος και η βαθιά του επιθυμία να λυτρώσει τη μητέρα του μέσω της παρηγόρησής 

της. Παρά τις πιθανές βαθύτερες στοχεύσεις του,185 εμφανίζεται ως ένας λόγος που θέλει 

να προσφέρει αποδεκτά παρηγορητικά επιχειρήματα μέσα στο πλαίσιο της στενής 

συγγένειας με τον αποδέκτη του λόγου, τη μητέρα του Ελβία.  

 

  

                                           
185 Π.χ. πολλοί μελετητές εύλογα υποστηρίζουν ότι με τη δημοσίευση του λόγου αυτού ο Σενέκας 

πιθανότατα επιδιώκει την ανάκλησή του από την εξορία. Βλ. ενδεικτικά Ferrill 1966· Rudich 1997, 28· 

Tzounakas 2015b.  
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Συμπεράσματα περί του exordium στους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα 

 

Συμπερασματικά, ως προς τις ρητορικές στοχεύσεις του Σενέκα στα exordia των 

παραμυθητικών του λόγων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια προτίμηση στην επιλογή λεξιλογίου 

και επιχειρημάτων που αποσκοπούν να καταστήσoυν τον αποδέκτη του εκάστοτε λόγου 

του ευνοϊκό προς αυτόν. Ωστόσο, στον παραμυθητικό του λόγο προς τη Μαρκία 

παρατηρείται επίσης και μια μικρότερη, αλλά αρκετά έντονη προσπάθεια του φιλοσόφου 

να καταστήσει τον αποδέκτη του προσεκτικό πρώτα και στη συνέχεια ευχερή στην 

αφομοίωση πληροφοριών (εὐμαθῆ), μια προσπάθεια η οποία στον παραμυθητικό λόγο 

προς την Ελβία είναι ακόμη μικρότερη. Παρατηρούνται όμως στον λόγο αυτό 

διαφορετικές τεχνικές προσέλκυσης της προσοχής με τη χρήση φανταστικών οπτικών και 

ακουστικών εικόνων, ενώ στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία οι τεχνικές αυτές 

εφαρμόζονται μόνο μέσω του στρατιωτικού λεξιλογίου, των νομικών όρων και των 

ιατρικών μεταφορών.  

Συνοψίζοντας την προσπάθεια του Σενέκα να κερδίσει την εύνοια του άμεσου 

παραλήπτη του και να τον καταστήσει προσεκτικό και ευχερή στην αφομοίωση 

πληροφοριών θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής:  

Η εύνοια του αποδέκτη στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία εξασφαλίζεται 

ως επί το πλείστον μέσα από τον έπαινο του Σενέκα προς το ήθος της Μαρκίας. Στην 

παράγραφο 1.1 ο Σενέκας δηλώνει για τη Μαρκία ότι είναι η εξαίρεση και υπέρβαση του 

φύλου της και αποδίδει σε αυτήν χαρακτηριστικά που αρμόζουν σε σοφό άνθρωπο, 

κατανοώντας ωστόσο ότι είναι επίσης άνθρωπος και εύλογα το πνεύμα της υποκύπτει στη 

θλίψη. Στην παράγραφο 1.3 την επαινεί για τη στάση της απέναντι στον πατέρα της, 

καθώς, όταν ο τελευταίος έπεσε σε δυσμένεια, εκείνη τον στήριξε και έπνιξε με 

αξιοπρέπεια τα δάκρυά της, ενώ μετά τον θάνατό του επιτέλεσε σπουδαίο έργο για τη 

ρωμαϊκή κοινωνία σώζοντας όσα συγγραφικά του έργα δεν είχαν καεί. Επίσης βλέπουμε 

έναν έμμεσο έπαινο προς τη Μαρκία, όταν ο Σενέκας αποδίδει χαρακτηριστικά στον 

πατέρα της, όπως fortissimus, γενναιότατος, και μεγάλος συγγραφέας, γιατί έτσι λογίζεται 

σπουδαιότερο το έργο της διάσωσης από την ίδια των σημαντικότατων εναπομεινάντων 

έργων αυτού του άξιου ανθρώπου και συγγραφέα. Στην παράγραφο 1.5 έχουμε τον πιο 

ξεχωριστό έπαινο προς τη Μαρκία. Όπως υποστηρίζει ο Σενέκας, η Μαρκία 

χαρακτηρίζεται από μεγαλοψυχία (magnitudo animi). Όλα τα επαινετικά σχόλια τα οποία 

έκανε προηγουμένως για τη Μαρκία συνοψίζονται μέσα από αυτήν την έκφραση 

ξεκάθαρα και αναμφισβήτητα. Στην παράγραφο 1.7 η εύνοια στον παραμυθητικό λόγο 
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προς τη Μαρκία εξασφαλίζεται επίσης μέσω της επιλογής του συγγραφέα να απευθυνθεί 

στη Μαρκία αλλά και στον μεταγενέστερο αναγνώστη του ab inimicorum persona, από 

εχθρικό πρόσωπο. Αυτό το εχθρικό πρόσωπο είναι η Τύχη και προωθείται ο συλλογισμός 

ότι εκείνη είναι η υπαίτια της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Μαρκία. Με αυτόν τον 

τρόπο, το βάρος της ευθύνης για την κατάπτωση της Μαρκίας μεταφέρεται στην Τύχη και 

συνεπώς δεν πρέπει να κατηγορείται η ίδια.  

Ο Σενέκας προσπαθεί να καταστήσει τη Μαρκία και τον κάθε αναγνώστη του 

προσεκτικό μέσα από στρατιωτικές εκφράσεις, νομικούς όρους και νομικές μεταφορές και 

με ιατρικό λεξιλόγιο. Οι στρατιωτικές εκφράσεις είναι στην παράγραφο 1.1 τα ρήματα 

haereo, προσκολλώμαι και incubo, υποκύπτω, στην παράγραφο 1.3 το ρήμα meruisti, 

υπηρέτησες και στην παράγραφο 1.5 το απαρέμφατο confligere, να πολεμήσω. Επιπλέον 

στην παράγραφο 1.5 έχουμε τη στρατιωτική εικόνα του Σενέκα ως στρατηγού, ο οποίος 

εκτιμώντας ορθά τις συνθήκες θα αποφασίσει ο ίδιος πότε θα γίνει η μάχη. Μέσα από 

αυτήν τη συλλογιστική δηλώνει στη Μαρκία ότι θα αρχίσει τη θεραπεία της με ή χωρίς τη 

θέλησή της.  

Οι νομικοί όροι και οι νομικές μεταφορές παρατηρούνται σε μικρότερη συχνότητα 

σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, στην παράγραφο 1.1, όπου παρουσιάζεται μια νομική 

μεταφορά, κατά την οποία η Μαρκία ως δικαστής δικάζει την Τύχη και ο Σενέκας είναι 

συνήγορος της Τύχης και προσπαθεί να την αθωώσει. Δεύτερον, στην παράγραφο 1.2 

εφαρμόζεται ο νομικός συλλογισμός μέσω της δικανική τεχνικής της res iudicata ή 

praeiudicatum, σύμφωνα με την οποία μία παρόμοια υπόθεση έχει ήδη κριθεί και όλες οι 

ανάλογες υποθέσεις πρέπει να κριθούν το ίδιο. Η στάση της Μαρκίας κατά τον θάνατο του 

πατέρα της λειτουργεί ως exemplum που ο συγγραφέας θα ανέμενε να επαναληφθεί. 

Τρίτον, στην παράγραφο 1.3 χρησιμοποιείται το ρήμα vindicasti, διεκδίκησες, που είναι 

νομικός όρος για τη διεκδίκηση της ιδιοκτησίας. Η Μαρκία διεκδίκησε τον πατέρα της από 

τον αληθινό θάνατο.  

Οι ιατρικοί όροι χρησιμοποιούνται στο δεύτερο μισό του προοιμίου, όπου ο 

Σενέκας υποστηρίζει ότι πρέπει τώρα που η θλίψη της Μαρκίας είναι τόσο μεγάλη, σαν 

πληγή που έχει μετατραπεί σε κακό έλκος, να την καυτηριάσει και να την ανοίξει σε 

βάθος, ώστε να καθαριστεί καλά και να επουλωθεί.  

Η εὐμάθεια, η προσπάθεια δηλαδή να αποκτήσει η Μαρκία ευχέρεια στην 

αφομοίωση πληροφοριών, προωθείται κατά κύριο λόγο μέσω ορισμένων θεωριών και 

αξιωμάτων που υποστηρίζει η στωική φιλοσοφία, αλλά και από την αναφορά σε κοινά 

παραμυθητικά μοτίβα. Στην παράγραφο 1.1 παρουσιάζεται η στωική φιλοσοφική θεώρηση 

για τη διαμάχη μεταξύ αρετής και Τύχης, virtus και Fortuna. Σύμφωνα με αυτήν, όσο πιο 
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ενάρετος ο άνθρωπος τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζει την Τύχη. Στην παράγραφο 1.5 

παρουσιάζεται η κοινή παραμυθητική θεώρηση ως προς τη θλίψη, σύμφωνα με την οποία 

η θλίψη της Μαρκίας προκαλείται ενάντια στη θέλησή της, από συνήθεια. Ωστόσο, στην 

παράγραφο 1.7 έχουμε έναν πιο ξεκάθαρο ορισμό της θλίψης και πάλι όμως κοινό, καθώς 

εμφανίζεται ως ελάττωμα/πάθος (vitium) που εισχωρεί βαθιά, όταν δεν τη σταματήσουμε 

εγκαίρως.  

Στον παραμυθητικό του λόγο προς την Ελβία βλέπουμε και πάλι μια ροπή προς τη 

χρήση επιχειρημάτων που αποσκοπούν να καταστήσουν τον αποδέκτη του λόγο ευνοϊκό 

προς τον συντάκτη του. Σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν βλέπουμε αυτή την προτίμηση 

να εκδηλώνεται κυρίως μέσα από λέξεις και εκφράσεις που στοχεύουν στον έπαινο του 

αποδέκτη, όπως παρατηρήθηκε στη Μαρκία, αλλά μέσω τεχνικών οι οποίες προάγουν την 

αξιοπιστία του ομιλητή.  

Ως εκ τούτου η εύνοια της Ελβίας προς τον Σενέκα εξασφαλίζεται κυρίως μέσω 

της επίκλησης της αξιοπιστίας του εαυτού του. Στην παράγραφο 1.1 ο Σενέκας 

δικαιολογείται γιατί δεν της έγραψε νωρίτερα, αφού και ο ίδιος βρισκόταν σε κατάπτωση 

λόγω της άδικης εξορίας του, ενώ στην παράγραφο 1.2 δηλώνει την επιμέλειά του ως προς 

την αποτελεσματική θεραπεία της, περιμένοντας, όπως ισχυρίζεται, τον κατάλληλο καιρό 

για να την παρηγορήσει. Στην παράγραφο 1.1 παρατηρούμε επίσης τον αυτοέπαινο του 

Σενέκα. Για να πλησιάσει τη μητέρα του, στέφθηκε πρώτα ο ίδιος νικητής κατά της Τύχης, 

όντας, όπως αφήνεται να εννοηθεί, ενάρετος. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί την captatio 

benevolentiae του άμεσου αποδέκτη του λόγου αλλά και του αναγνώστη. Το μοτίβο του 

φθόνου (invidia) στην ίδια παράγραφο επίσης προάγει την αξιοπιστία του Σενέκα. Η Τύχη 

φθονεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αρετή. Αυτήν επέδειξε ο Σενέκας και για αυτό 

τιμωρείται και μέσω της κατάπτωσης της μητέρας του. Τέλος, με την τεχνική της 

αυτοϋποτίμησης, η οποία οδηγεί στην captatio benevolentiae του αναγνώστη, ενισχύεται 

ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία του. Αυτή παρατηρείται σε τρεις περιπτώσεις. Στην 

παράγραφο 1.3, όπου ο συγγραφέας δηλώνει ότι παρά τις προσπάθειές του δεν βρήκε στην 

προϋπάρχουσα λογοτεχνία επιχειρήματα κατάλληλα για την περίπτωσή του, στην ίδια 

παράγραφο, όταν υποστηρίζει ότι η τραγική του κατάσταση δεν τον αφήνει να εκφραστεί 

όπως θέλει, και στην παράγραφο 1.4, όταν υπονοείται ότι ο αποδέκτης του λόγου μπορεί 

να μην θέλει όρια και για αυτόν τον λόγο ζητεί την έγκριση της Ελβίας, για να θέσει όρια 

στον οδυρμό της.  

Οι τεχνικές για να καταστήσει την Ελβία προσεκτική παρατηρούνται σε δύο 

περιπτώσεις. Αρχικά, όταν στην παράγραφο 1.1 προσφωνεί με τρυφερότητα τη μητέρα του 

mater optima. Έπειτα, στην παράγραφο 1.3 μέσω των τεχνικών των φανταστικών εικόνων. 
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Η πρώτη εικόνα είναι οπτική και παρατηρείται όταν ο Σενέκας παρουσιάζεται να σηκώνει 

το κεφάλι από τον τάφο για να μιλήσει. Η δεύτερη εικόνα είναι κυρίως ηχητική και ο 

Σενέκας εδώ εμφανίζεται να μιλά με δυσκολία, γιατί λόγω της θλίψης του πνίγεται με τα 

λόγια του.  

Το ιατρικό λεξιλόγιο παρατηρείται μόνο σε μία περίπτωση, όταν στην παράγραφο 

1.1 λέει ότι επιχείρησε να συρθεί και να δέσει τις πληγές της μητέρας του με 

αποτελεσματικό τρόπο βάζοντας το χέρι του πάνω στην πληγή. 

Η εὐμάθεια επιδιώκεται σε ένα σημείο στην παράγραφο 1.1, όταν ο Σενέκας 

αναφέρεται στην κοινή παραμυθητική θεώρηση της ανθρωπόμορφης πλευράς της Τύχης, η 

οποία φθονεί την ανθρώπινη αρετή και για αυτό τιμωρεί είτε τον ίδιο τον ενάρετο 

άνθρωπο είτε τους οικείους τους.  

Συνεπώς, το προοίμιο των παραμυθητικών λόγων του Σενέκα ομοιάζει τεχνικά και 

θεωρητικά με αυτό ενός ρητορικού λόγου. Ο λόγος και τα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνται εδώ στοχεύουν στην πειθώ και πολλά εξ αυτών είναι κοινά 

παραμυθητικά και ρητορικά μοτίβα μέσα από τη ρητορική παράδοση.  

Είναι εμφανές ήδη από το προοίμιο των παραμυθητικών λόγων ότι η δομή τους και 

ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται η προσέγγιση του άμεσου αποδέκτη τους διαφέρουν 

ανάλογα με τον χαρακτήρα, τις εμπειρίες και το κοινωνικό επίπεδό του.186 Στη Μαρκία 

μιλά με σεβασμό για τον τρόπο ζωής και το ήθος της, στον Πολύβιο με θαυμασμό για τη 

θέση και τις πνευματικές του ικανότητες και στη μητέρα του Ελβία με αγάπη και αγνό 

ενδιαφέρον για τη γυναίκα που τον έφερε στη ζωή. Ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισής 

τους δημιουργείται και η ανάλογη συναισθηματική ατμόσφαιρα στον κάθε λόγο του. 

Συνεπώς τα προοίμια των παραμυθητικών λόγων του Σενέκα δομούνται εντέχνως και 

αντανακλούν τη ρητορική του δεινότητα, η οποία διοχετεύεται με φυσικότητα και 

συνεκτικότητα στους λόγους του.  

  

                                           
186 Πβ. Manning 1974, 76. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΔΙΗΓΗΣΗ / ΑΠΟΔΕΙΞΗ (NARRATIO / ARGUMENTATIO) 

 

Η διήγηση / απόδειξη (narratio / argumentatio) στις ρητορικές θεωρίες 

 

Η argumentatio187 καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του λόγου και περιλαμβάνει 

τα επιχειρήματα. Το exordium και σε κάποιες περιπτώσεις η narratio, που προηγείται, 

προετοιμάζουν το έδαφος για όσα θα ακολουθήσουν στο σημαντικότερο αυτό μέρος του 

λόγου.  

Η μορφή και το ύφος της argumentatio εξαρτώνται από δύο παράγοντες: το 

πλαίσιο της επιχειρηματολογίας και το γεγονός ότι είναι συνυφασμένη με τη narratio. 

Είναι απλή ως προς τη μορφή, όταν αναφέρεται σε νομικά θέματα, πιο περίτεχνη, όταν 

έχει σκοπό να εντυπωσιάσει το ακροατήριο, και πιο σφοδρή, όταν είναι σε κίνδυνο ζωής ή 

θανάτου ο αποδέκτης του λόγου ή όταν προωθεί το κοινό καλό.188 Η argumentatio κινείται 

στην περιοχή του ισχνού ύφους, γιατί η απλότητα εξυπηρετεί την αξιοπιστία.  

Στην argumentatio η χρήση των επιχειρημάτων μπορεί να συνοδεύεται από 

ειρωνεία, επιτηδευμένη και στοχευμένη χρήση του λόγου, ιστορικά παραδείγματα, ομιλίες 

άλλων και παρεκβάσεις.189 Τα ισχυρά επιχειρήματα μπαίνουν κατά κανόνα στην αρχή και 

στο τέλος, ενώ τα πιο αδύνατα στο μέσο. Η ίδια η argumentatio δεν έχει καθορισμένη 

μορφή. Όλα εξαρτώνται από το θέμα και την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.190  

Αναμφίβολα, τα επιχειρήματα πρέπει να ποικίλουν ως προς τον τρόπο προσέγγισης 

του ακροατή, ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη συμφωνία του με τον ρήτορα, όπως επίσης 

και η αποτροπή κάθε αμφισβήτησης προς αυτόν. Για τον λόγο αυτό, τα επιχειρήματα 

χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα πειθούς που επιλέγονται 

κάθε φορά.  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στο έργο του Τέχνη Ῥητορική, οι αποδείξεις (πίστεις), 

οι οποίες αποτελούν τη βάση της επιχειρηματολογίας, χωρίζονται σε άτεχνες και έντεχνες. 

Οι άτεχνες είναι εκείνες οι οποίες δεν παράγονται από εμάς τους ίδιους, αλλά συνέβησαν 

πριν να μιλήσει ο ρήτορας, δηλαδή οι μάρτυρες, οι ομολογίες που επιτυγχάνονται με 

βασανιστήρια, τα έγγραφα και τα τοιαύτα. Έντεχνες αποδείξεις όμως, όπως υποστηρίζει ο 

Αριστοτέλης, ονομάζονται όσα μπορούμε να παρουσιάσουμε εμείς οι ίδιοι μέσω της 

                                           
187 Οι ονομασίες τις οποίες λαμβάνει το δεύτερο μέρος ενός ρητορικού λόγου είναι οι εξής: πίστις: Aριστ. 

Ῥητ. 3.13.4, argumentatio: Cic. Inv.rhet. 1.14, probatio: Quint. Inst. 5, confirmatio: Cic. Inv.rhet. 1.34. Για 

περισσότερες πληροφορίες βλ. Lausberg 1998, 160-204. 
188 Von Albrecht 2003, 81. 
189 Von Albrecht 2003, 81-82. 
190 Von Albrecht 1999, 614. 
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ρητορικής. Συνεπώς ο ρήτορας πρέπει να επωφεληθεί των άτεχνων και να δημιουργήσει 

έντεχνες αποδείξεις.191  

Μιλώντας πιο αναλυτικά, ο Αριστοτέλης συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι οι 

αποδείξεις (πίστεις) είναι τριών ειδών. Το πρώτο είδος σχετίζεται με το ήθος του ρήτορος. 

Το δεύτερο είδος συνίσταται στο να οδηγηθεί δια του λόγου το ακροατήριο σε μια 

ορισμένη ψυχολογική διάθεση και το τρίτο είδος αποτελείται από τα επιχειρήματα που 

είναι ή φαίνονται ότι είναι πειστικά και περιέχονται στην αγόρευση.192  

Ως εκ τούτου, η πειθώ μπορεί να επιτευχθεί με επιχειρήματα που στοχεύουν στην 

επίκληση είτε στο ήθος, είτε στο πάθος, είτε στον λόγο. Ως προς το πρώτο είδος των 

αποδείξεων, την επίκληση στο ήθος, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι το ήθος του ρήτορος 

πείθει, όταν ο λόγος διατυπώνεται κατά τρόπο που εμπνέει εμπιστοσύνη προς τον ρήτορα 

και ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημασία της απόδειξης αυτής λέγοντας ότι είναι σχεδόν η 

μεγαλύτερη απόδειξη.193 Το δεύτερο είδος, η απόδειξη που στοχεύει στο πάθος, 

επικεντρώνεται στη διάθεση των ακροατών, όταν ακούνε τον λόγο.194 Και τέλος, το τρίτο 

είδος αποτελεί την απόδειξη που προέρχεται από το περιεχόμενο του λόγου, όταν 

παρουσιάσουμε, κατά τα λεγόμενα του Αριστοτέλη, την αλήθεια ή εκείνο που φαίνεται ως 

αλήθεια, μέσω τεκμηρίων που θα συναχθούν ένα προς ένα,195 με άλλα λόγια μέσα από τη 

χρήση της λογικής.  

Ο Κοϊντιλιανός (Marcus Fabius Quintilianus, 35 – 100 μ.Χ.), κορυφαίος 

ρητοροδιδάσκαλος, στο έργο του Institutio Oratoria, υποστηρίζει ότι οι έντεχνες 

αποδείξεις, δηλαδή οι αποδείξεις που χρειάζονται τη ρητορική μέθοδο, περιλαμβάνουν τα 

signa, argumenta, exempla.196 Signum ονομάζει το σημείο το οποίο γίνεται αντιληπτό στις 

αισθήσεις και συνοδεύει ένα θέμα, ώστε να μπορεί κάποιος να εξαγάγει αρκετά ασφαλή 

συμπεράσματα για τα γεγονότα βασιζόμενος στο σημείο αυτό.197 Το argumentum είναι η 

                                           
191 Aριστ. Ῥητ. 1.2.2: τῶν δὲ πίστεων αἱ μὲν ἄτεχνοί εἰσιν αἱ δ' ἔντεχνοι. ἄτεχνα δὲ λέγω ὅσα μὴ δι' ἡμῶν 

πεπόρισται ἀλλὰ προυπῆρχεν, οἷον μάρτυρες βάσανοι συγγραφαὶ καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἔντεχνα δὲ ὅσα διὰ τῆς 

μεθόδου καὶ δι' ἡμῶν κατασκευασθῆναι δυνατόν, ὥστε δεῖ τούτων τοῖς μὲν χρήσασθαι, τὰ δὲ εὑρεῖν. 
192 Aριστ. Ῥητ. 1.2.3.: τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγου ποριζομένων πίστεων τρία εἴδη ἔστιν: αἱ μὲν γάρ εἰσιν ἐν τῷ ἤθει 

τοῦ λέγοντος, αἱ δὲ ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναί πως, αἱ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ φαίνεσθαι 

δεικνύναι. 
193 Aριστ. Ῥητ. 1.2.4: διὰ μὲν οὖν τοῦ ἤθους, ὅταν οὕτω λεχθῇ ὁ λόγος ὥστε ἀξιόπιστον ποιῆσαι τὸν 

λέγοντα…ἀλλὰ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν κυριωτάτην ἔχει πίστιν τὸ ἦθος. 
194 Aριστ. Ῥητ. 1.2.5: διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν, ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ λόγου προαχθῶσιν. 
195 Aριστ. Ῥητ. 1.2.6: διὰ δὲ τοῦ λόγου πιστεύουσιν, ὅταν ἀληθὲς (20) ἢ φαινόμενον δείξωμεν ἐκ τῶν περὶ 

ἕκαστα πιθανῶν. 
196 Quint. Inst. 5.9.1: Omnis igitur probatio artificialis constat aut signis aut argumentis aut exemplis. 
197 Quint. Inst. 5.9.9: Signum vocatur, ut dixi, semeion (quamquam id quidam indicium, quidam vestigium 

nominaverunt): per quod alia res intellegitur, ut per sanguinem caedes. Βλ. Lausberg 1998, 165. 
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απόδειξη που εξήχθη από λογικό συλλογισμό των γεγονότων.198 Exemplum ονομάζει το 

παράδειγμα, ένα γεγονός που έχει συμβεί.199 Τα exempla χωρίζονται σε ιστορικά 

παραδείγματα, ποιητικά παραδείγματα και διηρημένα παραδείγματα.200 

Σύμφωνα με τη Shelton, το exemplum είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό σε πολλά 

λογοτεχνικά είδη, τόσο στην πεζογραφία όσο και στην ποίηση. Η δημοτικότητα της 

χρήσης του σε ποικίλα είδη δυσκολεύει κάθε προσπάθεια διατύπωσης ενός ξεχωριστού ή 

απλού ορισμού. Οι δύο πιο σημαντικοί είναι «υπόδειξη» και «πρότυπο». Ένα παράδειγμα 

μπορεί ωστόσο να τελεί περισσότερες από μία λειτουργίες στο περιεχόμενο του έργου, 

γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την κατηγοριοποίηση των παραδειγμάτων. Με τον όρο 

«υπόδειξη» εννοείται ότι το παράδειγμα υποδεικνύει την αξιοπιστία του επιχειρήματος, 

ενώ με τον όρο «πρότυπο» εννοείται ότι το παράδειγμα υποδεικνύει κάποιο πρότυπο 

συμπεριφοράς.201 

Συνεπώς στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής τα παραδείγματα μπορεί να είναι είτε 

ιστορικά είτε πλαστά και αποσκοπούν στην υποδειγματική παρουσίαση και μίμηση του 

αναφερόμενου ατόμου ή της σχετικής κατάστασης. Ως ρητορική τεχνική η χρήση 

παραδειγμάτων κρίνεται πολύ αποτελεσματική, γιατί προκαλεί στο μυαλό του ακροατή 

τον προβληματισμό «αφού εκείνος μπορεί, γιατί όχι και εγώ;».  

Όσον αφορά τους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα, βλέπουμε ένα σύμπλεγμα 

αυτών των ειδών των αποδείξεων, ανάλογα πάντα με την περίπτωση, το επιχείρημα και τη 

στόχευση του ομιλητή. Επιπλέον στους λόγους του Σενέκα, λόγω κυρίως του διδακτισμού 

που χαρακτηρίζει τη συγγραφική ιδεολογία του, υπάρχουν διδάγματα (praecepta), τα 

οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενισχύουν κυρίως τα λογικά επιχειρήματα του Σενέκα, 

αφού η διδασκαλία κεντρίζει τη σκέψη και δίνει έναυσμα για προβληματισμό και 

συλλογισμό. Ο ίδιος ο Σενέκας υποστηρίζει ωστόσο ότι «είναι μακρά η πορεία μέσω των 

διδαγμάτων, ενώ μέσω των παραδειγμάτων είναι σύντομη και ενεργητική»202 δηλώνοντας 

την προτίμησή του στην παιδευτική χρήση των παραδειγμάτων.  

Αυτό που θα εξεταστεί σε αυτό το κεφάλαιο είναι η ρητορική διάσταση των 

επιχειρημάτων του Σενέκα για την καταπολέμηση της θλίψης του προσώπου στο οποίο 

απευθύνεται κάθε φορά, στο μέρος της narratio / argumentatio των παραμυθητικών του 

λόγων μέσα από τον εντοπισμό των μέσων πειθούς που χρησιμοποιεί. Πιο συγκεκριμένα, 

                                           
198 Quint. Inst. 5.10.11: Ergo cum sit argumentum ratio probationem praestans, qua colligitur aliud per 

aliud, et quae quod est dubium per id quod dubium non est confirmat. 
199 Quint. Inst. 5.11.1: rei gestae aut ut gestae utilis ad persuadendum id quod intenderis commemoratio. 
200 Lausberg 1998, 196-198. 
201 Shelton 1995, 158 
202 Sen. Ep. 6.5 
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θα επικεντρωθούμε στον τρόπο που δομεί τον λόγο του και θα εντοπίσουμε τις δύο 

βασικές κατηγορίες επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί, τα παραδείγματα και τα διδάγματα.   
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Η διήγηση / απόδειξη (narratio / argumentatio) στο De Consolatione ad Marciam 

 

Στον παραμυθητικό αυτό λόγο παρατηρούμε ξεκάθαρα τη ρητορικότητα των 

επιχειρημάτων του Σενέκα, όπως επίσης και την εστίασή του στον λόγο. Αυτή η 

προτίμηση φαίνεται όχι μόνο στην πλειονότητα των επιχειρημάτων του, που αποσκοπούν 

στην επίκληση της λογικής και προκαλούν την κρίση της Μαρκίας, αλλά και στην ίδια τη 

δομή του λόγου του, που βασίζεται σε διδάγματα και παραδείγματα. 

 Από την αρχή κιόλας φαίνεται η επιμέλεια του Σενέκα στον λόγο του, όπου η 

στόχευση της πειθούς μοιάζει με αυτή ενός ρητορικού λόγου. Δηλώνει την τακτική του ως 

προς τη χρησιμοποίηση των απαραίτητων τεχνικών, ώστε να εξασφαλίσει την πειθώ του 

λόγου του αναλόγως των χαρακτηριστικών του ατόμου που έχει απέναντί του. Για τον 

λόγο αυτό, ο ίδιος διαφοροποιεί τον παραμυθητικό του λόγο προς τη Μαρκία. Όπως 

δηλώνει στην παράγραφο 2.1, «η συνήθης πρακτική είναι να ξεκινάς με διδάγματα και να 

τελειώνεις με παραδείγματα. Αλλά είναι επιθυμητό κατά καιρούς να αλλαχθεί αυτή η 

πρακτική. Γιατί διαφορετικοί άνθρωποι πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικού χειρισμού. 

Μερικοί καθοδηγούνται από τη λογική και άλλοι πρέπει να έλθουν αντιμέτωποι με 

διάσημα ονόματα και μια εξουσία που δεν αφήνει το μυαλό του ανθρώπου ελεύθερο, 

θαυμάζοντας τα κατορθώματά τους».203 Συμπεραίνουμε ότι η σειρά με την οποία 

τοποθετούνται τα praecepta και τα exempla στον λόγο καθορίζεται από τη χρησιμότητά 

τους στον αποδέκτη του.  

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας τακτικής ο Σενέκας κρίνει ότι, αφού η Μαρκία 

στο σημείο που βρίσκεται τώρα δεν καθοδηγείται από τη λογική, ο ίδιος θα πρέπει να 

θέσει πρώτα υπό την υπηρεσία του τη ρητορική τεχνική της εξιστόρησης παραδειγμάτων.  

Ως προς την αναφορά στα διάσημα ονόματα ως ιστορικά παραδείγματα εκ μέρους 

του Σενέκα κρίνουμε ότι είναι σημαντική η επισήμανση του Mayer, ότι δηλαδή ο Σενέκας 

επιλέγει να αναφέρεται σε πρόσωπα επιφανή, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία, αποκαλύπτοντας έτσι μια συμβατική συμπεριφορά στο πριγκιπάτο και τους 

αυτοκράτορες.204 

Από τα πρώτα ακόμα παραδείγματα που εξιστορούνται παρατηρούμε την 

προτίμηση του Σενέκα στην επιλογή επιφανών Ρωμαίων ως παραδειγμάτων στους 

παραμυθητικούς του λόγους και συνεπώς την προτίμησή του σε ιστορικά παραδείγματα. 

Τα πρώτα παραδείγματα που επιστρατεύει δηλώνουν δύο αντίθετες καταστάσεις 

                                           
203 Sen. Ad. Marc. 2.1: Scio a praeceptis incipere omnis qui monere aliquem volunt, in exemplis desinere. 

Mutari hunc interim morem expedit; aliter enim cum alio agendum est: quosdam ratio ducit, quibusdam 

nomina clara opponenda sunt et auctoritas quae liberum non relinquat animum ad speciosa stupentibus.  
204 Mayer 1991, 152.  
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γυναικών, λειτουργώντας το ένα ως παράδειγμα προς μίμηση, ενώ το άλλο ως παράδειγμα 

προς αποφυγή. Η μία γυναίκα κατορθώνει να ξεπεράσει τη θλίψη της και η άλλη όχι, και, 

όπως λέει ο Σενέκας, είναι τα καλύτερα παραδείγματα του φύλου και του αιώνα της 

Μαρκίας: «Το ένα είναι μιας γυναίκας που άφησε τον εαυτό της να παρασυρθεί από τη 

θλίψη, και το άλλο μιας γυναίκας που, αν και υπέφερε παρόμοια δυστυχία και μια ακόμη 

μεγαλύτερη απώλεια, δεν επέτρεψε στα πάθη της να κυριαρχήσουν, αλλά γρήγορα 

επανέφερε την ψυχή της στη θέση της».205 Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ίδιος ως συντάκτης του 

παραμυθητικού λόγου επιλέγει παραδείγματα αντιστοίχως του φύλου και της κατάστασης 

του αποδέκτη του. Επομένως, ο λόγος του είναι επιμελώς δομημένος, για να προσεγγίσει 

τον τεθλιμμένο όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Επιπλέον ο Mayer υποστηρίζει ορθά ότι 

πίσω από τα παραδείγματα αυτά του Σενέκα κρύβεται η κολακεία προς την αυτοκρατορική 

οικογένεια.206 Είναι γεγονός, όπως θα γίνει και στην συνέχεια αντιληπτό, ότι όλα τα 

παραδείγματα που επιλέγει να διατυπώσει παρουσιάζουν άτομα τα οποία προέρχονται ή 

έχουν σχέση με την αυτοκρατορική οικογένεια. Η κολακεία αυτή παρατηρείται και στον 

παραμυθητικό λόγο προς τον Πολύβιο, κατά τη διάρκεια συγγραφής του οποίου ο Σενέκας 

ήταν εξόριστος. Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια συγγραφής του παραμυθητικού λόγου προς 

τη Μαρκία ο Σενέκας δεν βρισκόταν σε εξορία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

προβληματισμό ως προς τα κίνητρα της κολακείας του σε αυτόν τον παραμυθητικό του 

λόγο. 

Τα πρώτα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Σενέκας αφορούν την Οκταβία 

(Octavia Minor), αδελφή του αυτοκράτορα Αυγούστου, και τη Λιβία (Livia Drusilla), τη 

σύζυγο του Αυγούστου. Και οι δύο έχασαν τους υιούς τους νέους, ενώ είχαν και οι δύο τη 

βέβαιη ελπίδα ότι αυτοί θα γινόντουσαν αυτοκράτορες (2.3).  

Στην παράγραφο 2.3 ο Σενέκας αρχίζει να εξιστορεί το παράδειγμα της Οκταβίας. 

Όπως λέει, «η Οκταβία έχασε τον Μάρκελλο,207 για τον οποίο ήταν και θείος και πεθερός 

ο Αύγουστος, ο οποίος άρχισε να κλίνει προς αυτόν και το βάρος της αυτοκρατορίας 

άρχισε να κλίνει επ’ αυτού».208 Όπως και ο αποθανών υιός της Μαρκίας, Μετίλιος, ο 

Μάρκελλος, ο υιός της Οκταβίας, ήταν ένας σπουδαίος νέος. Ο Σενέκας τον επαινεί 

                                           
205 Sen. Ad Marc. 2.2: Duo tibi ponam ante oculos maxima et sexus et saeculi tui exempla: alterius feminae 

quae se tradidit ferendam dolori, alterius quae pari adfecta casu, maiore damno, non tamen dedit longum in 

se malis suis dominium, sed cito animum in sedem suam reposuit. 
206 Mayer 1991, 161. 
207 Marcus Claudius Marcellus (42 π.Χ. – 23 π.Χ.). Η μητέρα του, Octavia Minor, ήταν αδελφή του 

αυτοκράτορα Αυγούστου (63 π.Χ.-14 μ.Χ.). Το 25 π.Χ. νυμφεύθηκε την κόρη του Αυγούστου, Ιουλία. 

Επομένως ο Αύγουστος ήταν για αυτόν θείος και πεθερός. Πέθανε όταν ήταν μόνο δεκαεννέα ετών από 

ανεξήγητες αιτίες, στην Ιταλία.  
208 Sen. Ad Marc. 2.3: Octavia Marcellum, cui et avunculus et socer incumbere coeperat, in quem onus 

imperii reclinare. 
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λέγοντας για αυτόν ότι ήταν «ένας νέος με οξύ πνεύμα, με ισχυρό χαρακτήρα, αλλά με 

σωφροσύνη και εγκράτεια όχι μετρίως αξιοθαύμαστη σε σχέση είτε με εκείνα τα χρόνια 

είτε με εκείνα τα πλούτη. Ήταν υπομονετικός ως προς τους μόχθους, ανεπιτήδειος στις 

ηδονές και υπέμενε οτιδήποτε είχε θελήσει να εναποθέσει σε εκείνον ο θείος του, ή όπως 

θα λέγαμε να οικοδομήσει. Ο Αύγουστος είχε επιλέξει καλά τα θεμέλια, ώστε από κανένα 

βάρος να μην υποχωρήσουν».209 Ο Σενέκας θέλει να μυήσει τη Μαρκία στον λογικό 

συλλογισμό ότι και άλλοι άξιοι νέοι, όπως ο υιός της, έχασαν νωρίς τη ζωή τους και οι 

μητέρες τους βιώσαν επίσης τον μέγιστο πόνο του χαμού τους. Αυτό είναι ένα κοινό 

παραμυθητικό επιχείρημα.210 Αυτό που συνέβη στη Μαρκία έχει συμβεί και θα συμβεί και 

σε άλλους ανθρώπους. Αποτελεί κοινή μοίρα των ανθρώπινων όντων.  

Το παράδειγμα της Οκταβίας ως μητέρας που έχασε τον υιό της ομοιάζει με τη 

στάση της Μαρκίας. Η Οκταβία βυθίστηκε και αυτή στο πένθος της. Η παράγραφος 2.4 

παρουσιάζει την άθλια συναισθηματική της κατάπτωση και τον χειρισμό του πόνου της. 

Σύμφωνα με τον Σενέκα, η Οκταβία «σε όλο τον χρόνο της υπόλοιπης ζωής της δεν έθεσε 

κανένα τέλος στο να κλαίει και στο να οδύρεται, ούτε εισάκουσε κάποια από τις φωνές οι 

οποίες πρόσφεραν σε αυτή κάτι θεραπευτικό, ούτε ανέχτηκε να παρέχει κάποια ανάπαυση 

στον εαυτό της από τους πόνους της ψυχής. Επικεντρώθηκε σε ένα πράγμα και 

προσηλώθηκε σε αυτό με όλο το μυαλό της. Τέτοια υπήρξε για όλη τη ζωή της, όπως στην 

κηδεία. Δεν λέω ότι δεν τόλμησε να ανασηκωθεί, αλλά ότι αρνήθηκε να βοηθηθεί, 

θεωρώντας ως δεύτερη απώλεια το να αποβάλει τα δάκρυα. Δεν θέλησε να έχει καμία 

εικόνα του προσφιλούς της υιού, καμία αναφορά για εκείνον σε εκείνην να γίνεται».211  

Το γεγονός ότι αυτό είναι ένα ιστορικό παράδειγμα, ένα πραγματικό γεγονός, κάτι 

που πιθανότατα και η ίδια η Μαρκία γνώριζε ή είχε ακούσει, πείθει περισσότερο ως 

επιχείρημα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αμφισβήτησης των λεγομένων. Η Edwards 

τονίζει ότι ένα παράδειγμα, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να είναι γνωστό. Η 

σημασία που αποδίδεται στο παράδειγμα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της ρωμαϊκής 

εμμονής για τη φήμη.212 Κυρίως όμως το παράδειγμα της Οκταβίας αποτελεί ένα 

παράδειγμα που πλησιάζει στη δική της έκφραση των συναισθημάτων. Με αυτή την 

                                           
209 Sen. Ad Marc. 2.3: adulescentem animo alacrem, ingenio potentem, sed frugalitatis continentiaeque in 

illis aut annis aut opibus non mediocriter admirandae, patientem laborum, voluptatibus alienum, 

quantumcumque inponere illi avunculus et, ut ita dicam, inaedificare voluisset laturum; bene legerat nulli 

cessura ponderi fundamenta. 
210 Για το παραμυθητικό αυτό επιχείρημα βλ. π.χ. Γρόλλιο 1956, 67-71.  
211 Sen. Ad Marc. 2.4: Nullum finem per omne vitae suae tempus flendi gemendique fecit nec ullas admisit 

voces salutare aliquid adferentis, ne avocari quidem se passa est; intenta in unam rem et toto animo adfixa. 

Talis per omnem vitam fuit qualis in funere, non dico non [est] ausa consurgere, sed adlevari recusans, 

secundam orbitatem iudicans lacrimas mittere. Nullam habere imaginem filii carissimi voluit, nullam sibi de 

illo fieri mentionem. 
212 Edwards 1999, 263. 
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παρουσίαση ο Σενέκας παρουσιάζει στο πρόσωπο μιας άλλης μητέρας τη δική της 

περίπτωση, για να γίνει περισσότερο κατανοητή, ενώ παράλληλα την προβληματίζει, ώστε 

να κάνει υποσυνείδητα ίσως και η ίδια μια σύγκριση με τον εαυτό της. Η Οκταβία, όπως 

και η Μαρκία, έκλεισε τα αφτιά της σε οποιαδήποτε συμβουλή ή παρηγοριά θεωρώντας 

ότι, αν σταματήσει να θρηνεί, θα χάσει για πάντα τον υιό της. Ο θρήνος της τον κρατά στη 

σκέψη της. Αυτό το επιχείρημα θα το συζητήσει εκτενέστερα και αργότερα στον λόγο του 

ο Σενέκας, αυτή τη φορά για τη Μαρκία.  

Συνεχίζοντας να μιλά για την αντίδραση της Οκταβίας στον συναισθηματικό πόνο 

του χαμού του υιού της, ο Σενέκας προσθέτει συγκεκριμένα για την ίδια ότι «μίσησε όλες 

τις μητέρες και μαινόταν σφοδρότατα εναντίον της Λιβίας, γιατί φαινόταν ότι στον υιό 

εκείνης μετέβη από αυτήν η υπεσχημένη ευτυχία».213 Αυτό είναι πιθανότατα και πάλι κάτι 

που και η ίδια η Μαρκία γνώριζε στους κύκλους στους οποίους κινούνταν.  

Η Οκταβία θρηνούσε τόσο πολύ, ώστε έχασε κάθε επαφή με την πραγματικότητα. 

Έγινε έρμαιο των συναισθημάτων της. Με τη χαρακτηριστική υπερβολή των ρητορικών 

παρουσιάσεων ο Σενέκας λέει για αυτήν ότι ήταν «πάρα πολύ εξοικειωμένη με το σκοτάδι 

και την ερημιά, δεν ήθελε ούτε στον αδελφό της να στρέφει το βλέμμα της, τα ποιήματα τα 

οποία γράφτηκαν για να τιμηθεί η μνήμη του Μαρκέλλου και όλες τις άλλες λογοτεχνικές 

τιμές του, τις αποδοκίμασε, και τα αφτιά της έκλεισε σε κάθε παρηγοριά. Από τα 

συνηθισμένα καθήκοντα αποστασιοποιημένη, και μισώντας ακόμα και την ίδια την Τύχη 

του μεγαλείου του αδελφού της που έλαμπε παντού υπερβολικά, κατέκρυψε στη γη τον 

εαυτό της και αποχώρησε. Πολιορκημένη από παιδιά, εγγόνια, το πένθιμο ένδυμα δεν 

αποθέτει, όχι χωρίς προσβολές για όλους εκείνους, οι οποίοι ήταν σώοι, ενώ φαινόταν σε 

αυτήν ότι ήταν έρημη».214 Το παραστατικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται προσδίδει 

ζωντάνια στον λόγο και τρέφει τη φαντασία του παραλήπτη. Πρόκειται για ακόμα ένα 

πολύ εύστοχο μέσο πειθούς. Επίσης, παρατηρείται ότι η περιγραφή της Οκταβίας μέσα 

από το παράδειγμα το οποίο παρουσιάζει ο Σενέκας αποτελεί μια μικρογραφία του λόγου 

και της περιγραφής που θα παρουσιάσει ο ίδιος στη συνέχεια για τη Μαρκία. Η Μαρκία 

προετοιμάζεται για όσα θα ακούσει, εκτενέστερα όμως στη δική της περίπτωση. 

Καλλιεργείται ο συλλογισμός ότι οι άνθρωποι έχουν κοινή μοίρα και, όπως μπορεί να 

                                           
213 Sen. Ad Marc. 2.5: Oderat omnes matres et in Liviam maxime furebat, quia videbatur ad illius filium 

transisse sibi promissa felicitas. 
214 Sen. Ad Marc. 2.5: Tenebris et solitudini familiarissima, ne ad fratrem quidem respiciens, carmina 

celebrandae Marcelli memoriae composita aliosque studiorum honores reiecit et aures suas adversus omne 

solacium clusit. A sollemnibus officiis seducta et ipsam magnitudinis fraternae nimis circumlucentem 

fortunam exosa defodit se et abdidit. Adsidentibus liberis, nepotibus lugubrem vestem non deposuit, non sine 

contumelia omnium suorum, quibus salvis orba sibi videbatur. 
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πονάει κάποιος μια στιγμή, μπορεί να πονάει και άλλος σε μια άλλη στιγμή για την ίδια 

αιτία. Η λογική έχει και πάλι τον κύριο λόγο.  

Το επόμενο παράδειγμα για σύγκριση με το παράδειγμα της Οκταβίας αναφέρεται 

στη Λιβία.215 Στην παράγραφο 3.1 μαθαίνουμε ότι η Λιβία έχασε τον υιό της Δρούσο 

(Nero Claudius Drusus),216 ο οποίος θα ήταν καλός αυτοκράτορας μιας και ήδη είχε 

αποδείξει ότι ήταν σπουδαίος ηγέτης. Ο Σενέκας επαινεί τον υιό της Λιβίας, ο οποίος ήταν 

ένας ακόμη σπουδαίος νέος που έχασε νωρίς τη ζωή του. Λέει χαρακτηριστικά για αυτόν 

επαινώντας τον ότι «είχε εισέλθει βαθιά μέσα στη Γερμανία και εκεί εγκατέστησε τα 

ρωμαϊκά εμβλήματα, όπου ήταν πολύ λίγο γνωστό ότι υπήρχαν Ρωμαίοι. Στην εκστρατεία 

πέθανε, και οι ίδιοι οι εχθροί τίμησαν εκείνον τον ασθενή με σεβασμό και ειρήνη αμοιβαία 

με εμάς, ούτε τόλμησαν να ευχηθούν αυτό που συνέφερε. Προσερχόταν σε αυτόν τον 

θάνατο, στον οποίο εκείνος προσήλθε για χάριν της πολιτείας». 217 

Ο υιός της Λιβίας, σε σχέση με τον υιό της Οκταβίας, Μάρκελλο, ήταν επιπλέον 

επιφανής στρατηγός, ο οποίος επιτέλεσε τόσο σπουδαίο έργο στις εκστρατείες του και είχε 

τέτοιο ήθος, ώστε, όταν πέθανε, ακόμη και οι εχθροί του τον σεβάστηκαν. Το παράδειγμα 

αυτό σκοπό έχει να δείξει στη Μαρκία ότι ακόμη και ο υιός της Λιβίας, Δρούσος, ο οποίος 

είχε τόσο λαμπρό μέλλον μπροστά του και έχαιρε εκτίμησης από όλους, συμμάχους και 

εχθρούς, επίσης έχασε νωρίς τη ζωή του και μάλιστα για χάριν της πολιτείας, η οποία τον 

τίμησε με κηδεία που έμοιαζε με θριαμβευτική πορεία ήρωα (3.1). Η Μαρκία πρέπει να 

συλλογιστεί ότι η απώλεια της Λιβίας είναι ακόμη πιο μεγάλη από τη δική της, γιατί είχε 

τη χαρά να βλέπει τον υιό της στην ύψιστη ακμή του και τον έχασε ξαφνικά. Όμως είναι 

επίσης ακόμη πιο άτυχη, γιατί δεν είδε τον υιό της να πεθαίνει, αφού πέθανε στην 

εκστρατεία. Όπως πολύ συγκινητικά λέει ο Σενέκας, «δεν επιτράπηκαν στη μητέρα τα 

τελευταία φιλιά του υιού της και να ακούσει τον ευχάριστο και τελευταίο λόγο του 

στόματός του».218 Επιπλέον, «σε αυτό το μακρινό ταξίδι, στο οποίο συνόδεψε τα λείψανα 

του αγαπημένου της Δρούσου, η καρδιά της βασανιζόταν από τις αμέτρητες πυρές, οι 

οποίες έκαιγαν σε όλη την Ιταλία, γιατί σε κάθε μία πόλη ένιωθε ότι έχανε τον υιό της από 

                                           
215 Livia Drusilla, η σύζυγος του αυτοκράτορα Αυγούστου (58 π.Χ. – 29 μ.Χ.), επίσης γνωστή ως Iulia 

Augusta. Η Λιβία, πριν παντρευτεί τον Αύγουστο, είχε ήδη έναν υιό, τον Τιβέριο, με τον Tiberius Claudius 

Nero. Όταν ήταν ήδη έγκυος στον δεύτερο υιό της Δρούσο, χώρισε και παντρεύτηκε τον Αύγουστο, ο οποίος 

ήταν και αυτός έγγαμος με τη Scribonia, από την οποία χώρισε την ίδια μέρα που γέννησε την κόρη του 

Ιουλία (Iulia Augusti filia). 
216 Ο Δρούσος (38 – 9 π.Χ.) χάθηκε σε ηλικία 29 ετών.  
217 Sen. Ad Marc. 3.1: intraverat penitus Germaniam et ibi signa Romana fixerat ubi vix ullos esse Romanos 

notum erat. In expeditione decesserat ipsis illum hostibus aegrum cum veneratione et pace mutua 

prosequentibus nec optare quod expediebat audentibus. Accedebat ad hanc mortem, quam ille pro re publica 

obierat. 
218 Sen. Ad Marc. 3.2: Non licuerat matri ultima filii oscula gratumque extremi sermonem oris haurire. 
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την αρχή, όμως μόλις τον τοποθέτησε στον τάφο, μαζί με τον υιό της έθαψε και τη θλίψη 

της».219  

Ο Jenkins υποστηρίζει ότι το παράδειγμα αυτό ορίζει τα αρμόζοντα όρια για τη 

θλίψη της Λιβίας. Όσο η Λιβία συνεχίζει σε αυτό το λυπηρό ταξίδι (itinere), η αφήγηση 

στρέφεται στη μητρική της θλίψη, η οποία την οδηγούσε στον θρήνο σε κάθε πόλη της 

Ιταλίας, σαν να έχανε τον υιό της από την αρχή (quasi totiens illum amitteret). Κατά 

συνέπεια, η Λιβία επιβεβαιώνει τον μητρικό της ρόλο σε εκείνη και γενικά στις γυναίκες 

σε κάθε πόλη της Ιταλίας, παρουσιάζοντας το φύλο της με τον παραδοσιακό μη απειλητικό 

τρόπο. Τονίζει εύλογα ότι ο Σενέκας σε μια έξυπνη σύλληψη σημειώνει πόσο γρήγορα η 

Λιβία σταμάτησε να θρηνεί μετά την επιστροφή της στη Ρώμη, όταν έθαψε τον υιό της.220  

Η Λιβία επομένως, σε αντίθεση με την Οκταβία και τη Μαρκία, φάνηκε αντάξια 

των αρετών και της θέσης της. Με ρητορική δεξιοτεχνία ο Σενέκας δημιουργεί 

παραστάσεις μέσα από τα παραδείγματά του, ώστε να γίνει ακόμα πιο πειστικός και να 

κάνει πιο εμφανή και κατανοητή την αντίθεση221 των δύο παραδειγμάτων. Ως εκ τούτου, 

γινόμαστε θεατές μιας Λιβίας η οποία διατήρησε την αξιοπρέπειά της σύμφωνα με τη θέση 

της και μαζί με τον υιό της έθαψε ταυτόχρονα και τη θλίψη της, αφού «ούτε περισσότερο 

θρήνησε από όσο ήταν κόσμιο προς τον Καίσαρα ή δίκαιο προς τον Τιβέριο που ήταν 

ακόμη ζωντανοί».222 Όπως επισημαίνει ο Jenkins, η Λιβία, επιστρέφοντας στη Ρώμη, 

έπρεπε και πάλι να αναλάβει τη θέση που είχε ως σύζυγος ενός princeps και επίσης ως 

μητέρα ενός μελλοντικού αυτοκράτορα. Επομένως, ο ρόλος της Λιβίας ως mater dolorosa 

ολοκληρώνεται με το τέλος της παραγράφου και επιβεβαιώνεται κατάλληλα η πολιτική 

θέση της στη Ρώμη.223  

Τέλος ο Σενέκας προσθέτει επίσης ότι «η Λιβία δεν αμέλησε να δοξάζει το όνομα 

του Δρούσου της, ήθελε παντού εκείνος να αναπαριστάται σε αυτήν κατ’ ιδίαν και 

δημόσια, και ήταν η πιο μεγάλη χαρά της να μιλά για εκείνον και να ακούει για εκείνον. 

Με την ανάμνησή του έζησε, την οποία κανένας δεν μπορεί να διατηρεί και να την 

επαναλαμβάνει, αν την αποδίδει περίλυπη στον εαυτό του».224 Η στάση της Λιβίας είναι 

εκ βάθρων αξιοπρεπέστερη από τη στάση της Οκταβίας και της Μαρκίας. Αυτή η 

υπερβολή και πάλι ως προς τη στάση της Λιβίας, γιατί κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει 

                                           
219 Sen. Ad Marc. 3.2: Longo itinere reliquias Drusi sui prosecute tot per omnem Italiam ardentibus rogis, 

quasi totiens illum amitteret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo, simul et illum et dolorem suum posuit. 
220 Jenkins 2009, 4. 
221 Ωστόσο, η Wilcox 2006, 85 διατείνεται ότι η αντίθεση ανάμεσα στα δύο παραδείγματα είναι εικονική.  
222 Sen. Ad Marc. 3.2: nec plus doluit quam aut honestum erat Caesare aut aequum salvo. 
223 Jenkins 2009, 4. 
224 Sen. Ad Marc. 3.2: Non desiit denique Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi privatim publiceque 

repraesentare, libentissime de illo loqui, de illo audire: cum memoria illius vixit, quam nemo potest retinere 

et frequentare qui illam tristem sibi reddidit. 
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την ανθρώπινη διάσταση του ατόμου και την αναπάντεχη θλίψη λόγω της απώλειας του 

παιδιού της που συνοδεύει μια μητέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, σκοπό έχει να 

εντυπωσιάσει τη Μαρκία για το ύψιστο επίπεδο αξιοπρέπειας αυτής της μητέρας, ώστε και 

η ίδια να επιθυμήσει το ελάχιστο από αυτό. Η επιλογή σύγχρονων παραδειγμάτων από τον 

Σενέκα, αν και είναι ριψοκίνδυνη, όπως υποστηρίζει η Shelton, αποδεικνύει προφανώς ότι 

ο Σενέκας ο ίδιος πιστεύει ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά της Λιβίας ή τουλάχιστον τα 

υποτιθέμενα προσωπικά της χαρακτηριστικά, είναι συναρπαστικά, όταν συγκρίνονται με 

το σχετικά λιγότερο αξιοπρεπές παράδειγμα της αδάμαστης θλίψης της Οκταβίας για τον 

θάνατο του υιού της Μαρκέλλου.225 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η παρουσίαση των δύο αυτών παραδειγμάτων 

είναι αντίστοιχα δομημένη, ώστε να παρέχεται ακριβής σύγκριση μεταξύ τους. Η πρώτη 

αναφορά γίνεται στη σπουδαιότητα των υιών τους και στον θάνατό τους, και έπειτα στον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η κάθε μία από αυτές τις μητέρες τη θλίψη με αντίστοιχα 

σημεία συμπεριφοράς, όπως η επιθυμία ή μη για να βλέπουν τη μορφή του υιού τους σε 

αγάλματα ή να μιλούν για αυτόν και ο τρόπο που θλίβονται, είτε με τάση για απομόνωση 

από τους επιζώντες συγγενείς τους είτε με δίκαιη και κόσμια στάση και προς αυτούς τους 

ίδιους.  

Με ξεκάθαρα παραδείγματα προς σύγκριση, ώστε να μην κουράσει τη Μαρκία, η 

οποία είναι αναστατωμένη, και να την οδηγήσει εύκολα στον λογικό συλλογισμό που ο 

ίδιος επιθυμεί, ο Σενέκας ολοκληρώνει την παράθεση των παραδειγμάτων του ρωτώντας 

τη Μαρκία ποιο από τα δύο αυτά παραδείγματα νομίζει η ίδια ότι είναι πιο αξιέπαινο.226 

Χρησιμοποιεί τον ρηματικό τύπο putes, νομίζεις, με τον οποίο γίνεται άμεσα η έκκληση 

για λειτουργία της κρίσης της. Επίσης με το επίθετο σε συγκριτικό βαθμό, probabilius, 

δηλώνει τη σημασία του να έχεις μια στάση αξιέπαινη και αξιοπρεπή, αλλά επιπλέον στο 

ίδιο το επίθετο ενυπάρχει και η έννοια της πιθανότητας. Ποιο από τα δύο παραδείγματα 

είναι πιο πιθανό και η ίδια να ακολουθήσει ως προς τους κανόνες τήρησης της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και του μέτρου; Αυτός είναι ο χαρακτηριστικός διδακτισμός του Σενέκα. 

Παρέδωσε το μάθημα και θέτει σε λειτουργία την κρίση του μαθητή του.  

Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητός ο Σενέκας, συνεχίζει στην παράγραφο 3.3, 

εκθέτοντας στη Μαρκία τις συνέπειες των δύο επιλογών στάσης στη θλίψη. Αν επιλέξει το 

πρώτο παράδειγμα, της Οκταβίας, ο Σενέκας υποδεικνύει στη Μαρκία τις συνέπειες της 

υπερβολικής θλίψης στην οποία θα εγκλωβιστεί, για να την προβληματίσει. Με 

αριστοτεχνική ρητορική δεινότητα εστιάζει στις συνέπειες των πράξεών της, τις οποίες 

                                           
225 Shelton 1995, 173. 
226 Sen. Ad Marc. 3.3: Elige itaque utrum exemplum putes probabilius. 
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υπερπροβάλλει, ώστε να τη συνεφέρει. Αυτή η ίδια, η οποία θλίβεται υπερβολικά, θα 

εξαιρέσει τον εαυτό της από τον αριθμό των ζώντων ανθρώπων. Τα λόγια του είναι 

ιδιαίτερα παραστατικά: «Θα αποστρέψεις το βλέμμα και από τα ξένα παιδιά και από τα 

δικά σου, και από τον ίδιο τον οποίο επιζητείς. Για τις μητέρες θα φαίνεσαι ως ολέθριος 

οιωνός. Ευπρεπείς ηδονές, επιτρεπόμενες, σαν ελάχιστα πρέπουσες για την τύχη σου θα 

απορρίπτεις. Θα μένεις στο φως του ήλιου που θα το μισείς και θα είσαι εχθρική στην 

ηλικία σου, επειδή δεν αποκόπτεται σ’ εσένα τόσο γρήγορα και δεν καταπαύει. Πράγμα 

που είναι αισχρότατο και το πιο αλλότριο για την ψυχή σου, η οποία έγινε γνωστή σε 

καλύτερες συνθήκες, θα δείξεις ότι δεν θέλεις να ζήσεις και ότι δεν μπορείς να 

πεθάνεις».227 Συνεχίζει να χρησιμοποιεί δυνατές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς για τη 

Μαρκία, ώστε να τη σωφρονίσει. Ο Σενέκας θεωρούσε τον εαυτό του τόσο δάσκαλο όσο 

και ιατρό των ψυχών.228 Εφαρμόζει όσα έχει προειδοποιήσει προηγουμένως. Ως ειδήμων 

θα καυτηριάσει την πληγή της, για να τη θεραπεύσει με τη δυναμική του λόγου και των 

επιχειρημάτων του.229 Ο τεθλιμμένος κλείνεται στον εαυτό του και απομακρύνει τους 

πάντες από κοντά του θεωρώντας ότι έχασε το στήριγμά του, ειδικά αν αυτό είναι το παιδί 

του. Ο Σενέκας πολύ σωστά υποστηρίζει ότι η απώλεια αγαπημένων προσώπων επηρεάζει 

τη ζωή των ανθρώπων και τους κάνει πιο απόμακρους και μοναχικούς. Προσπαθεί να 

προειδοποιήσει τη Μαρκία να μην οδηγηθεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ενδιαφέρων ο 

τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να μπει στο μυαλό της και να απομακρύνει τις αρνητικές 

και επιβλαβείς για την ίδια σκέψεις της. Ο λόγος του είναι απόλυτα επιμελημένος και 

φιλοσοφημένος.  

Από την άλλη, ο Σενέκας διατείνεται στη Μαρκία: «αν εφαρμόσεις το παράδειγμα 

της άλλης εξοχότατης γυναίκας, σωφρονέστερα, ηπιότερα, δεν θα είσαι στους μόχθους 

ούτε θα ταλαιπωρηθείς με τα βάσανα. Γιατί τι ολέθριο είναι, τι παραφροσύνη είναι, να 

λαμβάνει κανείς τιμωρίες από τον εαυτό του εξαιτίας της δυστυχίας και τα κακά του με 

νέα κακά να αυξάνει!».230 Ο Σενέκας επικροτεί το παράδειγμα της Λιβίας. Αυτή η γυναίκα 

απέδειξε πόσο έξοχη ήταν μέσω της στάσης της στη θλίψη, αντιμετωπίζοντάς τη με 

                                           
227 Sen. Ad Marc. 3.3: aversaberis et alienos liberos et tuos ipsumque quem desideras; triste matribus omen 

occurres; voluptates honestas, permissas, tamquam parum decoras fortunae tuae reicies; invisa haerebis in 

luce et aetati tuae, quod non praecipitet te quam primum et finiat, infestissima eris; quod turpissimum 

alienissimumque est animo tuo in meliorem noto partem, ostendes te vivere nolle, mori non posse) 
228 Manning 1974, 73. 
229 Για τη θεραπευτική ιδιότητα του παραμυθητικού λόγου βλ. Wilson 1997, 48-49. Στο πλαίσιο αυτό 

προφανώς δεν είναι τυχαία η χρήση των ιατρικών μεταφορών στο exordium του λόγου, στις οποίες 

αναφερθήκαμε προηγουμένως, κατά την ανάλυση του αντίστοιχου κεφαλαίου.  
230 Sen. Ad Marc. 3.4: Si ad hoc maximae feminae te exemplum adplicueris moderatius, mitius, non eris in 

aerumnis nec te tormentis macerabis: quae enim, malum, amentia est poenas a se infelicitatis exigere et mala 

sua ~non~ augere!) 
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σωφροσύνη και λογική. Είναι πραγματικά παράλογο κατά τον Σενέκα να βασανίζεις τον 

εαυτό σου διατηρώντας τη θλίψη σου εφ’ όρου ζωής.  

Ο Σενέκας θέλει η Μαρκία να ακολουθήσει το πρότυπο της Λιβίας και γνωρίζει ότι 

μπορεί να το κάνει, γιατί ο ίδιος στη συνέχεια, αναφερόμενος στον χαρακτήρα και το ήθος 

της Μαρκίας, λέει ότι ήταν πάντα εγκρατής στη ζωή της και έτσι πρέπει και τώρα να δείξει 

την ανάλογη εγκράτεια των συναισθημάτων της με καλοκαγαθία και μετριοφροσύνη,231 

γιατί, όπως υποστηρίζει ο Σενέκας, «υπάρχει σεμνότητα και στο να θρηνείς».232 Όπως 

είδαμε και στο προοίμιο,233 η τεχνική αυτή είναι δικανική και ονομάζεται res iudicata ή 

praeiudicatum, το δεδικασμένο, καθώς μία υπόθεση καλείται να κριθεί σύμφωνα με άλλες 

προγενέστερες ανάλογες υποθέσεις. Αφού είχε αυτόν τον χαρακτήρα προηγουμένως η 

Μαρκία, μπορεί και τώρα να επαναφέρει αυτά τα άξια χαρακτηριστικά του. 

Ο Σενέκας επαινεί τη Μαρκία για την ποιότητα του χαρακτήρα της, ώστε να 

ανυψώσει το ηθικό της, να κερδίσει την εύνοιά της και να της υποδείξει ότι πρέπει να 

συμπεριφερθεί αναλόγως της εκτίμησης που χαίρει από τον ίδιο αλλά και από όλους. Ο 

Σενέκας τη χαρακτηρίζει με φιλοσοφικούς όρους της στωικής φιλοσοφίας. Ωστόσο, 

αποκαλύπτεται ότι ο ίδιος είναι οπαδός του μέσου και όχι της απάθειας, την οποία 

υποστηρίζουν οι στωικοί.234 Για τους στωικούς τα πάθη ήταν μια παράλογη πνευματική 

κατάσταση.235 Εφόσον η «παλαιά» Μαρκία περιγράφεται ως επί το πλείστον με στωικά 

χαρακτηριστικά, ως άτομο αποκτά ακόμη περισσότερη αξία και ως εκ τούτου δεν πρέπει 

να υποβαθμίζει τον εαυτό της εξαιτίας της θλίψης της.  

Η αναφορά των προτερημάτων του χαρακτήρα της «παλαιάς» Μαρκίας, τα οποία 

συνάδουν συνάμα με τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις του Σενέκα, σκοπό έχει να την κάνει να 

συνειδητοποιήσει τόσο τον ξεπεσμό της λόγω της παρούσας κατάστασής της όσο και τις 

δυνατότητες που ακόμη διαθέτει, για να επανέλθει στη θέση και το κύρος που της 

αρμόζουν. Εδώ διαφαίνεται η ρητορικότητα του επιχειρήματος του Σενέκα. Χρησιμοποιεί 

ως μέσο πειθούς την επίκληση στο ήθος του δέκτη. Προσπαθεί να αναδείξει και να 

                                           
231 Sen. Ad Marc. 3.4: Quam in omni vita servasti morum probitatem et verecundiam, in hac quoque re 

praestabis. 
232 Sen. Ad Marc. 3.4: est enim quaedam et dolendi modestia. 
233 Βλ. τα σχετικά σχόλια στο προηγούμενο κεφάλαιο, σελ. 35-36.  
234 Manning 1974, 71-72. Πβ. Grimal 1981, 105. 
235 Ο Σενέκας, όπως και οι επικούρειοι φιλόσοφοι, υποστηρίζει ότι η θλίψη πρέπει να περιορίζεται στα 

φυσικά της όρια και να μην είναι υπερβολική ως προς την έκφρασή της. Οι στωικοί φιλόσοφοι όμως 

θεωρούν τη θλίψη παράλογη και υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι δεν είναι λογικό να αφήνουν τον εαυτό τους 

να θλίβεται από τη στιγμή που είναι λογικά όντα. Βλ. Shelton 1995, 182-183: «To some scholars, Seneca’s 

advice to limit grief appears to be an endorsement of a doctrine of μετριοπάθεια, which is associated with 

Peripatetic philosophers who believed that moderate emotional impulses, if subordinate to reason, could be 

helpful. This doctrine, however, contradicts the central Stoic thesis that emotions are always harmful». Πβ. 

Manning 1974, 71. 
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επαινέσει τον χαρακτήρα της κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε να εξυψώσει το ηθικό της 

και να την πείσει να αλλάξει συμπεριφορά.  

Όσον αφορά τον ίδιο τον υιό της Μαρκίας, ο Σενέκας, θέλοντας να την κάνει να 

νιώσει καλά, αναφέρει επίσης ως επιχείρημα για την επιλογή του παραδείγματος της 

Λιβίας το γεγονός ότι και «εκείνον τον ίδιο τον νεαρό, τον αξιότατο, του οποίου η 

μνημόνευση και η σκέψη εσένα πάντοτε σε έκανε χαρούμενη, σε καλύτερο τόπο θα τον 

θέσεις, αν στη μητέρα του, όπως συνήθιζε όταν ήταν ζωντανός, εύθυμος και με χαρά 

εμφανίζεται».236 Η Μαρκία θα νιώσει ακόμη καλύτερα, αν ξέρει ότι η δική της χαρά θα 

προσφέρει χαρά και στον αγαπημένο της υιό. Η αναφορά και μόνο του υιού της 

αναμένεται να τη συγκινήσει και να ελκύσει το ενδιαφέρον της. 

Στην παράγραφο 4.1 ο Σενέκας δηλώνει στη Μαρκία ότι το παράδειγμα της Λιβίας, 

την οποία από τώρα και στο εξής θα αποκαλεί με την ύστερη ονομασία της, Iulia 

Augusta,237 η οποία ήταν στενή φίλη της Μαρκίας, θα της είναι πιο αρεστό. Μάλιστα, ο 

Σενέκας λέει στη Μαρκία ότι η ίδια η Iulia Augusta την καλεί, για να ακούσει τη 

συμβουλή της.238 Είναι άξιο προσοχής πώς ο Σενέκας ελκύει το ενδιαφέρον της Μαρκίας. 

Ακόμα και η φίλη της Iulia Augusta θέλει να γίνει καλά και την καλεί μέσα από τον λόγο 

του Σενέκα να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Η Shelton υποστηρίζει επίσης πολύ σωστά 

ότι με αυτόν τον τρόπο ο Σενέκας επιτυγχάνει ώστε η Μαρκία, ως μια γυναίκα που ήδη 

βίωσε το μεγαλείο του χαρακτήρα της Λιβίας, θα μπορεί τώρα να εκτιμήσει τη σύγκριση 

περισσότερο από τους άλλους, τους έμμεσους αποδέκτες του λόγου.239 Η φαντασία του 

άμεσου παραλήπτη και του αναγνώστη αρχίζει και πάλι να λειτουργεί. Η ίδια η Μαρκία θα 

τεθεί πιο ευνοϊκά απέναντι στα λόγια του Σενέκα, γιατί αφορούν ένα άτομο το οποίο η ίδια 

εκτιμούσε. Με τον τρόπο αυτό, ακολουθώντας μια συχνή ρητορική στρατηγική, ο Σενέκας 

προβαίνει σε μια σύντομη, έμμεση προσωποποιία της Λιβίας και εμφανίζεται ως 

εκπρόσωπός της.  

Ο Σενέκας λέει για την Iulia Augusta ότι «εκείνη στην πρώτη έξαψη της λύπης, 

όταν οι θλιμμένοι είναι πάρα πολύ ακρατείς και άγριοι, έκανε τον εαυτό της δεκτικό στον 

Άρειο (Areus), φιλόσοφο και φίλο του συζύγου της, και αργότερα παραδέχτηκε ότι την 

ωφέλησε πολύ αυτή η βοήθεια που της παρείχε, περισσότερο από τον ρωμαϊκό λαό, τον 

                                           
236 Sen. Ad Marc. 3.4: Illum ipsum iuvenem, dignissimum qui te laetam semper nominatus cogitatusque 

faciat, meliore pones loco, si matri suae, qualis vivus solebat, hilarisque et cum gaudio occurrit. 
237 Βλ. Shelton 1995, 177: Ο Σενέκας αναφέρεται εδώ στη Λιβία ως Iulia Augusta, επιλέγοντας έναν τίτλο 

που αποδόθηκε σε εκείνη μετά τη συμπερίληψή της στη διαθήκη του Αυγούστου, ώστε να δηλώσει τον 

συμβολισμό του κεντρικού ρόλου της Λιβίας στη διαχείριση τόσο της οικογένειας όσο και του κράτους. Πβ. 

επίσης Jenkins 2009, 4: Το παράδειγμα της Λιβίας και η αξιοπρεπής της συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της 

κηδείας και έπειτα προετοιμάζουν τον αποδέκτη του λόγου για την επωνυμία της αργότερα ως Iulia Augusta. 
238 Sen. Ad Marc. 4.2: illa te ad suum consilium vocat. 
239 Shelton 1995, 171.  
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οποίο δεν ήθελε να κάνει λυπημένο με τη λύπη της, περισσότερο από τον Αύγουστο, ο 

οποίος αναστατώθηκε από κάποιον άλλο υποστηρικτή που αφανίστηκε και δεν έπρεπε να 

λυγίσει το κεφάλι εξαιτίας του πένθους των δικών του, περισσότερο από τον Τιβέριο, τον 

υιό της, του οποίου η ευσέβεια συνετέλεσε ώστε σε εκείνην την πρόωρη κηδεία, στην 

οποία έκλαψαν όλα τα έθνη, τίποτα σε αυτήν εκτός από τον αριθμό (των υιών της) δεν 

αισθανόταν ότι έλειπε».240 Εμμέσως, ο Σενέκας καλεί τη Μαρκία να ακολουθήσει το 

πρότυπο της Iulia Augusta και να εισακούσει τις συμβουλές του, όπως η Iulia Augusta 

ακολούθησε τις συμβουλές του φιλοσόφου Άρειου.241 Άλλωστε η βοήθεια του Άρειου 

αποδείχτηκε για την ίδια την Iulia Augusta πολύτιμη και καθοριστική, γιατί τη βοήθησε 

περισσότερο από όλους, αφού προηγουμένως ο Σενέκας παρουσίασε σε εμάς την 

κατάπτωση που της προκάλεσε η θλίψη της για τον χαμό του υιού της και την αποτυχία 

όλων των άλλων να δώσουν τέλος στη θλίψη της. Έμμεσα ο φιλόσοφος αυτοεπαινείται και 

υπονοεί ότι και ο ίδιος θα επιτύχει παρόμοιο αποτέλεσμα και για αυτό πρέπει να είναι 

ευνοϊκή απέναντί του και να εισακούσει τις συμβουλές που θα της δοθούν. Επιπλέον η 

χρησιμότητα του προσώπου του παραδείγματος αυτού εστιάζεται και στο γεγονός ότι η 

ίδια η Μαρκία γνωρίζει το άτομο το οποίο αναφέρει στο παράδειγμά του ο Σενέκας και 

επομένως είναι αναμενόμενο ότι η ίδια θα αποδεχθεί με περισσότερη ευκολία όσα θα 

λεχθούν στο πλαίσιο αυτού του επιχειρήματος.  

Η διαφορετικότητα του επιχειρήματος αυτού έγκειται στο ότι μέσα από το στόμα 

του φιλοσόφου Άρειου ο Σενέκας διατυπώνει επιχειρήματα που θα έλεγε και ο ίδιος στη 

Μαρκία. Πρόκειται για μια άριστη τεχνική, η οποία προκαλεί ζωντάνια στον λόγο και 

ελκύει το ενδιαφέρον. Η φαντασία του παραλήπτη και του αναγνώστη τίθενται και πάλι σε 

λειτουργία. Ο φιλόσοφος Άρειος ζωντανεύει μέσα από τα λόγια του Σενέκα και παίρνει τη 

θέση του παρηγορητή, άμεσα της Iulia Augusta και έμμεσα της Μαρκίας, με αποτέλεσμα 

να γινόμαστε μάρτυρες ενός μικρότερου παραμυθητικού λόγου στο πλαίσιο του κυρίως 

παραμυθητικού λόγου του Σενέκα προς τη Μαρκία. 

                                           
240 Sen. Ad Marc. 4.2: Illa in primo fervore, cum maxime inpatientes ferocesque sunt miseri, accessum Areo, 

philosopho viri sui, praebuit et multum eam rem profuisse sibi confessa est, plus quam populum Romanum, 

quem nolebat tristem tristitia sua facere, plus quam Augustum, qui subducto altero adminiculo titubabat nec 

luctu suorum inclinandus erat, plus quam Tiberium filium, cuius pietas efficiebat ut in illo acerbo et defleto 

gentibus funere nihil sibi nisi numerum deesse sentiret. 
241 Ο Άρειος εδώ ταυτίζεται με τον Άρειο Δίδυμο από την Αλεξάνδρεια, που ήταν φίλος του Μαικήνα και 

στη συνέχεια του Οκταβιανού. Για το πρόσωπο αυτό βλ. Manning 1981, 44-45. Υπάρχει διαφωνία σχετικώς 

με το κατά πόσο ο Σενέκας παραθέτει πιστά την consolatio Arei, την αναπλάθει ελεύθερα ή φαντάζεται όσα 

θα μπορούσε να είχε πει ο Άρειος. Σύμφωνα με τον Grollios 1956, 26-27, το ut opinor (4.3) συνηγορεί υπέρ 

της τελευταίας άποψης, ομοίως και το ότι όλα τα επιχειρήματα του Άρειου απαντούν και στα υπόλοιπα 

σχετικά έργα του Σενέκα· πβ. και Abel 1967, 17-18. Επίσης το γεγονός ότι Λιβία αποκαλείται στη συνέχεια 

Ιουλία, που είναι αναχρονισμός, επίσης συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι ο Σενέκας δεν παραθέτει ευθέως τον 

Άρειο. Για τη σχετική συζήτηση βλ. Manning 1981, 45-46.  
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Σύμφωνα με τον Σενέκα, ο Άρειος πλησίασε την Iulia Augusta για να τη βοηθήσει, 

όπως φαίνεται καθοριστικά, όταν η ίδια δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη θλίψη της. Ο 

ίδιος ο Άρειος παρουσιάζεται να διατείνεται στην Iulia Augusta ότι ως στενός φίλος του 

συζύγου της γνωρίζει ότι όχι μόνο στη δημόσια ζωή αλλά και στην ιδιωτική ζωή εκείνη 

δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα για μομφή από κανέναν.242 Επιπλέον, της λέει συνεχίζοντας τον 

λόγο του ότι «τίποτα δεν είναι πιο εξαίρετο, νομίζω, από αυτούς οι οποίοι τέθηκαν στην 

ύψιστη κορυφή να προσφέρουν τη συγχώρεση για πολλά πράγματα και να μην τη ζητούν 

από κανέναν. Έτσι πρέπει να διατηρηθεί από εσένα σε αυτό επίσης το θέμα η συνήθειά 

σου να μην πράττεις κάτι το οποίο θέλεις να κάνεις λιγότερο ή διαφορετικά».243 Συνεπώς, 

παρατηρούμε ότι συνεχίζοντας τον έπαινο προς την Iulia Augusta, για να κερδίσει την 

εύνοιά της, ο Άρειος τονίζει την αξιοπρέπεια που συνήθιζε να επιδεικνύει σε άλλες 

καταστάσεις έχοντας συναίσθηση της θέσης της ως συζύγου του Αυγούστου, στοχεύοντας 

στη δικανική τεχνική της res iudicata ή praeiudicatum, το δεδικασμένο.  

Ο Άρειος παρακαλεί την Iulia Augusta, και πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας 

πιο δυναμικό λεξιλόγιο, τονίζει ότι την ικετεύει και την εκλιπαρεί να μη δείξει τον εαυτό 

της στους στενούς φίλους ως δύσκολο και απροσπέλαστο.244 Δείχνει την αγανάκτησή του 

για την παρούσα κατάστασή της και τη σφοδρή επιθυμία του να τη βοηθήσει. Αναμένεται 

ότι η Iulia Augusta θα έπρεπε να συγκινηθεί από αυτήν την τόσο έντονη προσπάθειά του, 

όπως και η Μαρκία από τον Σενέκα. Άλλωστε, ο Άρειος λειτουργεί στο κείμενό μας ως 

προσωπείο του Σενέκα.  

Ο Άρειος θέλει να υποδείξει στην Iulia Augusta την ανάγκη να αφήσει τον εαυτό 

της ελεύθερο, για να την προσεγγίσουν οι φίλοι της και να μην προκαλείται αμηχανία και 

προβληματισμός ως προς την αναφορά τους ή όχι στον Δρούσο μπροστά της. Γιατί, όπως 

της λέει, δεν θέλουν «είτε η λήθη του λαμπρότατου νέου να αδικήσει εκείνον είτε η 

μνημόνευσή του να αδικήσει εσένα».245 Ο ίδιος θεωρεί ότι το να μην αναφέρονται στον 

υιό της είναι άδικο τόσο για τον Δρούσο όσο και για εκείνην, γιατί, αν άκουγε όσα λένε 

για αυτόν, όταν εκείνη δεν είναι μπροστά, θα χαιρόταν τόσο, που θα ήθελε ακόμα και να 

παρατείνει τη ζωή της, για να τα ακούει πάντα.246 Αυτό είναι ένα ξεκάθαρα ψυχολογικό 

                                           
242 Sen. Ad Marc. 4.3: usque in hunc diem, Iulia, quantum quidem ego sciam, adsiduus viri tui comes, cui non 

tantum quae in publicum emittuntur nota, sed omnes sunt secretiores animorum vestrorum motus, dedisti 

operam ne quid esset quod in te quisquam reprenderet. 
243 Sen. Ad Marc. 4.4: Nec quicquam pulchrius existimo quam in summo fastigio conlocatos multarum rerum 

veniam dare, nullius petere; servandus itaque tibi in hac quoque re tuus mos est, ne quid committas quod 

minus aliterve factum velis. 
244 Sen. Ad Marc. 5.1: Deinde oro atque obsecro ne te difficilem amicis et intractabilem praestes. 
245 Sen. Ad Marc. 5.1: ne aut oblivio clarissimi iuvenis illi faciat iniuriam aut mentio tibi. 
246 Sen. Ad Marc. 5.2: Cares itaque maxima voluptate, filii tui laudibus, quas non dubito quin vel impendio 

vitae, si potestas detur, in aevum omne sis prorogatura. 
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παραμυθητικό επιχείρημα. Προκαλεί την έγερση των συναισθημάτων της ως προς την 

πληγή την οποία έχει λόγω του χαμού του υιού της, αλλά και τον κατευνασμό τους, γιατί η 

αντιμετώπισή τους θα προκαλέσει τη συνειδητοποίηση της κατάστασης και θα οδηγήσει 

στην ορθότερη διαχείρισή της.  

Αυτός είναι και ο λόγος που στην παράγραφο 5.3 ο Άρειος της ζητεί να είναι 

προσιτή και μάλιστα της λέει «προκάλεσε τις ομιλίες, οι οποίες αφηγούνται για εκείνον 

και άνοιξε τα αφτιά στο όνομα και στην ανάμνηση του υιού σου, και να μη λογίζεσαι αυτό 

δεινό εξαιτίας της συνήθειας των υπολοίπων, οι οποίοι σε αυτού του είδους τη συμφορά 

νομίζουν ότι είναι μέρος του κακού να ακούει κανείς παρηγοριές».247 Εδώ επικυρώνονται 

και τα λόγια του Σενέκα προς τη Μαρκία στο προοίμιο, στην παράγραφο 1.5, όπου ο 

Σενέκας υποστηρίζει ότι η θλίψη της Μαρκίας προκαλείται άθελά της, ενάντια στη θέλησή 

της, από συνήθεια, και συνεχίζει η ίδια να την αγκαλιάζει στη θέση του υιού της. Ίσως 

γιατί νιώθει ότι, αν αποχωριστεί τη θλίψη της, θα αποχωριστεί εντελώς τον υιό της. Για 

τον λόγο αυτό η θεραπεία της θα αρχίσει, μόλις η ίδια κατανοήσει την ανάγκη να 

θεραπευθεί και το επιθυμήσει.248 Επομένως, τα λόγια του Άρειου προς την Iulia Augusta 

αποτελούν μια προέκταση του επιχειρήματος του Σενέκα προς τη Μαρκία στο προοίμιο. 

Αισθάνονται και οι δύο μητέρες ότι, αν αποχωριστούν τη θλίψη τους, θα αποχωριστούν 

τον υιό τους. Μπορούμε να δούμε εύκολα τον πολύ εύστοχο συσχετισμό των 

επιχειρημάτων και των τεχνικών μέσα στο έργο. Το γεγονός αυτό προσδίδει μια 

μεγαλύτερη πιθανότητα για την αποδοχή του επιχειρήματος από τον αποδέκτη του λόγου, 

ιδιαίτερα μέσα από την ενδιαφέρουσα τεχνική της προσωποποιίας, αφού ο Σενέκας μιλά 

στη Μαρκία μέσα από το στόμα του Άρειου, ο οποίος παρηγορεί τη στενή της φίλη Iulia 

Augusta. Με τον τρόπο αυτό ο Σενέκας εμφανίζεται να ενισχύει την επιχειρηματολογία 

του με μια δεύτερη «παρουσία», που κινείται στην ίδια κατεύθυνση μαζί του. Πρόκειται 

για μια άλλη στρατηγική, ιδιαίτερα συχνή σε ρητορικούς λόγους. Ένα ιδιαίτερα γνωστό 

χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η εμφάνιση της προσωποποιημένης Πατρίδας 

στον 1ο Κατά Κατιλίνα λόγο του Κικέρωνα, όπου τα αποδιδόμενα στην Patria λόγια (Cic. 

Cat. 1.18 και 27-29) παρέχουν στον ρήτορα τη δυνατότητα να ενισχύσει τις θέσεις του με 

μια πρόσθετη μαρτυρία.249  

                                           
247 Sen. Ad Marc. 5.3: Quare patere, immo arcesse sermones quibus ille narretur, et apertas aures praebe ad 

nomen memoriamque filii tui; nec hoc graue duxeris ceterorum more, qui in eiusmodi casu partem mali 

putant audire solacia. 
248 Sen. Ad Marc.1.5: ego confligere cum tuo maerore constitui et defessos exhaustosque oculos, si verum vis 

magis iam ex consuetudine quam ex desiderio fluentis, continebo, si fieri potuerit, favente te remediis tuis, si 

minus, vel invita, teneas licet et amplexeris dolorem tuum, quem tibi in filii locum superstitem fecisti. 
249 Για τον ρόλο της προσωποποιημένης Patria στον 1ο Κατά Κατιλίνα λόγο του Κικέρωνα βλ. Tzounakas 

2006.  
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Η Iulia Augusta, όπως και η Μαρκία, βυθίστηκε στη θλίψη. Εκείνη όμως έμεινε σε 

αυτή μόνο για κάποιο διάστημα, γιατί έπειτα, όπως εύστοχα υπονοείται, ανέκαμψε μέσω 

του λόγου του Άρειου, όπως και η Μαρκία θα ανακάμψει, αν ακολουθήσει τις συμβουλές 

του Σενέκα.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Άρειο, η Iulia Augusta στράφηκε πλήρως στην 

αντίθετη πλευρά και λησμονώντας τα καλύτερα από την τύχη της σε αυτό που είναι 

χειρότερο προσβλέπει.250 Ο Άρειος γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένος ως προς το 

πρόβλημα. Της λέει «δεν στρέφεις τον εαυτό σου στη συντροφιά του υιού σου και στην 

ευχάριστη συνάντηση, ούτε στα παιδικά και γλυκά θέλγητρα, ούτε στην ανάπτυξη των 

μελετών του. Με την τελευταία εκείνη όψη των πραγμάτων θλίβεσαι. Σε εκείνο, σαν να 

μην ήταν αρκετά φοβερό αυτό το ίδιο, συναθροίζεις οτιδήποτε μπορείς».251 Με παρόμοια 

περιγραφή παρουσιάστηκε και η κατάπτωση της Οκταβίας στην παράγραφο 2.4 και 

υπονοήθηκε και αυτή της Μαρκίας στο προοίμιο. Επομένως, προκαλείται ο λογικός 

συλλογισμός και με το exemplum της Iulia Augusta εφαρμόζεται επίσης η δικανική 

τεχνική της επίκλησης παρόμοιων προγενέστερων περιπτώσεων που είχαν ανάλογη 

έκβαση (res iudicata). Η Iulia Augusta βρισκόταν στην ίδια θλιβερή κατάσταση με την 

Οκταβία και τη Μαρκία, αλλά εκείνη άλλαξε τον τρόπο αντίληψής της και κατόρθωσε να 

σταθεί στα πόδια της. Αφού εκείνη ήταν ικανή να το κάνει, τότε και οποιοσδήποτε άλλος 

θα μπορούσε να το κάνει. Επίσης προωθείται η εικόνα της προηγούμενης Iulia Augusta 

και της τωρινής. Με άλλα λόγια η Iulia Augusta πριν την ομιλία του Άρειου και η Iulia 

Augusta μετά την ακρόαση της ομιλίας του. Αυτό είναι το ίδιο μοτίβο που 

παρακολουθήσαμε στο προοίμιο για τη Μαρκία. Η προηγούμενη Μαρκία κατάφερε να 

τηρήσει την αξιοπρέπεια και τη μεγαλοψυχία της μετά τον θάνατο του πατέρα της, αλλά 

μετά τον θάνατο του υιού της έχασε τη συναισθηματική της ισορροπία. Αφού όμως 

προηγουμένως είχε τη δύναμη και την αρετή να μη λυγίσει, συνεπώς και τώρα έχει αυτήν 

τη δύναμη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πώς ο Σενέκας μας ταξιδεύει μπροστά 

και πίσω στον λόγο του ακολουθώντας μια τεχνική που είναι απόλυτα ρητορική. Κάθε 

επιχείρημά του έχει τη σύνδεσή του ή και την προέκτασή του σε κάποιο σημείο στον 

υπόλοιπο λόγο.  

Ο λόγος του Άρειου ολοκληρώνεται με εμψυχωτικά λόγια, στα οποία διακρίνονται 

το μοτίβο της συμπαθείας των όλων252 καθώς και άλλες συχνές στον στωικισμό σκέψεις. Η 

                                           
250 Sen. Ad Marc. 5.4: Nunc incubuisti tota in alteram partem et oblita meliorum fortunam tuam qua deterior 

est aspicis. 
251 Sen. Ad Marc. 5.4: Non convertis te ad convictus filii tui occursusque iucundos, non ad pueriles dulcesque 

blanditias, non ad incrementa studiorum: ultimam illam faciem rerum premis. 
252 Για το συγκεκριμένο στωικό δόγμα βλ. ενδεικτικά Brouwer 2015.  
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ζωή του ανθρώπου παρομοιάζεται με ένα ταξίδι.253 Πολύ ποιητικά ο φιλόσοφος Άρειος, 

και έμμεσα ο Σενέκας, προβάλλει τη μεταφορά του ανθρώπου ως κυβερνήτη ενός 

πλοίου,254 του οποίου η δεξιότητα δεν αναδεικνύεται, όπως λέει, ούτε στη γαλήνια 

θάλασσα ούτε στον αρεστό άνεμο. Κάποια συμφορά πρέπει να συμβεί, η οποία δοκιμάζει 

την ψυχή.255 Η μεταφορά αυτή είναι εντυπωσιακή και αποτελεσματική, αφού προκαλεί 

εμψυχωτικά συναισθήματα και προετοιμάζει τον αποδέκτη για τις συμβουλές που 

ακολουθούν στην επόμενη παράγραφο, ώστε να μην ακουστούν ως προσταγές. Η 

ρητορική αυτή τεχνική είναι μια εναλλαγή οπτικών παραστάσεων. Ο φιλόσοφος Σενέκας 

χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή με στόχο να υποδείξει στον άνθρωπο την έξοδο από την 

τρικυμία της ζωής του στο ασφαλές λιμάνι της φιλοσοφίας.  

Ως εκ τούτου, πολύ εύστοχα στη συνέχεια ο Άρειος συμβουλεύει την Iulia Augusta 

να μην υποτάξει τον εαυτό της, αλλά να πατήσει με σταθερό βήμα και να υπομείνει 

οποιοδήποτε φορτίο την πλήττει από ψηλά.256 Με άλλα λόγια, συνεχίζοντας εμμέσως το 

μοτίβο του κυβερνήτη του πλοίου, την προτρέπει να ελέγξει ως ικανός κυβερνήτης το 

πλοίο της στην τρικυμία, για να μην κτυπηθεί και βυθιστεί. Όπως διατείνεται ο Άρειος, 

«σε κανένα πράγμα δεν υπάρχει μεγαλύτερη περιφρόνηση για την τύχη, παρά σε ένα πράο 

πνεύμα».257 Η άποψη αυτή έχει ήδη διατυπωθεί από τον Σενέκα και προηγουμένως. Στην 

παράγραφο 1.1 του προοιμίου παρακολουθήσαμε ήδη τη διαμάχη μεταξύ αρετής και 

τύχης. Όσο πιο ενάρετος ο άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζει την τύχη, η οποία 

από την πλευρά της φθονεί την ανθρώπινη αρετή και αξιοπρέπεια και για αυτό τιμωρεί τον 

κάτοχό τους και τους γύρω του.258 Συνεπώς τα λόγια του Άρειου μέσα από αυτό το 

ομολογουμένως κοινό παραμυθητικό επιχείρημα επικυρώνουν και τα λόγια του Σενέκα.  

Ο φιλόσοφος Άρειος ολοκληρώνει τον λόγο του υποδεικνύοντας στην Iulia 

Augusta τον ζώντα υιό της, τον Τιβέριο, και τα παιδιά του Δρούσου, του χαμένου της υιού, 

ως παρηγοριά. Αυτό αποτελεί επίσης ένα κοινό παραμυθητικό επιχείρημα259 και 

προμηνύεται ότι και ο ίδιος ο Σενέκας στη συνέχεια του λόγου του θα το χρησιμοποιήσει 

                                           
253 Η συγκεκριμένη μεταφορά είναι ιδιαίτερη συχνή στα πεζά έργα του Σενέκα. Για σχετικά παραδείγματα 

βλ. κυρίως Lavery 1980, 151-155.  
254 Για τη μεταφορική εικόνα του κυβερνήτη του πλοίου στον στωικό στοχασμό, όπου συχνά 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον στωικό sapiens, βλ. Tzounakas 2008, 189 με σχετική βιβλιογραφία.  
255 Sen. Ad Marc. 5.5: ne gubernatoris quidem artem tranquillum mare et obsequens ventus ostendit, adversi 

aliquid incurrat oportet quod animum probet. 
256 Sen. Ad Marc. 5.6: Proinde ne summiseris te, immo contra fige stabilem gradum et quidquid onerum 

supra cecidit sustine, primo dumtaxat strepitu conterrita. 
257 Sen. Ad Marc. 5.6: Nulla re maior invidia fortunae fit quam aequo animo. 
258 Sen. Ad Marc. 1.1: Nisi te, Marcia, scirem tam longe ab infirmitate muliebris animi quam a ceteris vitiis 

recessisse et mores tuos velut aliquod antiquum exemplar aspici, non auderem obviam ire dolori tuo, cui viri 

quoque libenter haerent et incubant, nec spem concepissem tam iniquo tempore, tam inimico iudice, tam 

invidioso crimine posse me efficere ut fortunam tuam absolveres. 
259 Βλ. π.χ. Sen. Ad Helv. 18.1-19.3. 
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για τη Μαρκία. Η χρήση των κοινότοπων αλλά αποτελεσματικών αυτών επιχειρημάτων 

και από τον φιλόσοφο Άρειο κατά κάποιο τρόπο θα δικαιολογήσει τη χρήση τους και από 

τον Σενέκα.  

Από την παράγραφο 12.6 μέχρι το κεφάλαιο 16 ο Σενέκας παρουσιάζει στη 

Μαρκία ιστορικά παραδείγματα ανδρών και γυναικών που ξεπέρασαν τη θλίψη. Όπως 

υποδεικνύεται, η ιστορία δείχνει ότι η οδύνη μπορεί να ξεπεραστεί. Κάνοντας μια 

εισαγωγή πριν την έναρξη της εξιστόρησης παραδειγμάτων και πάλι, ο Σενέκας στην 

παράγραφο 12.5 δηλώνει στη Μαρκία ότι είναι κακό είδος παρηγοριάς το πλήθος των 

δυστυχισμένων.260 Αυτό είναι ένα σύνηθες παραμυθητικό επιχείρημα.261 Η κοινή μοίρα 

του ανθρώπου είναι παρηγοριά, όπως και η αντίληψη ότι το κακό που βιώνει ένας 

άνθρωπος είναι επίσης κακό το οποίο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Θέλοντας να 

συγκεκριμενοποιήσει το είδος των περιπτώσεων των παραδειγμάτων που θα εκθέσει, ο 

Σενέκας υποστηρίζει στη Μαρκία ότι θα αναφέρει κάποια, όχι για να γνωρίσει η ίδια ότι 

αυτό μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους –γιατί είναι γελοίο, όπως λέει, να συγκεντρώσει 

τα παραδείγματα της θνητότητας του ανθρώπου–, αλλά για να γνωρίσει ότι υπήρξαν 

πολλοί, οι οποίοι καταπράυναν τη σκληρή τύχη φερόμενοι ήρεμα.262 Επομένως, τα 

παραδείγματα που θα ακολουθήσουν θα είναι παραδείγματα ανθρώπων που 

αντιμετώπισαν ήπια τα δεινά που υπέστησαν.  

Επιπλέον παρατηρούμε την έφεση του Σενέκα στη δημιουργία καταλόγου για την 

εξιστόρηση των παραδειγμάτων του, τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο Mayer 

υποστηρίζει ότι αυτή είναι μία από τις αγαπημένες λογοτεχνικές τεχνικές του Σενέκα.263 

Παρατηρείται και στους τρεις παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα αλλά και στα πλείστα 

έργα του στα οποία καταφεύγει στην τεχνική της εξιστόρησης παραδειγμάτων. Αυτή η 

τεχνική μαρτυρεί την ενασχόληση του Σενέκα με τη ρητορική και συνάδει με την 

αναμενόμενη σε έναν ρητορικό λόγο επιμέλεια και προσεκτική προσαρμογή των 

επιχειρημάτων με λογική σειρά, ώστε να γίνονται πιο εύκολα κατανοητά και συνεπώς να 

πείσουν αποτελεσματικότερα. 

Ο Σενέκας δηλώνει ότι θα ξεκινήσει από τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο.264 Αυτός 

είναι ο Lucius Cornelius Sulla Felix,265 το παράδειγμα του οποίου θα αρχίσει να 

                                           
260 Sen. Ad Marc. 12.5: malivolum solacii genus est turba miserorum. 
261 Βλ. π.χ. Γρόλλιο 1956, 67-71.  
262 Sen. Ad Marc. 12.5: Quosdam tamen referam, non ut scias hoc solere hominibus accidere — ridiculum est 

enim mortalitatis exempla colligere– sed ut scias fuisse multos qui lenirent aspera placide ferendo. 
263 Mayer 1991, 153. 
264 Sen. Ad Marc. 12.5: A felicissimo incipiam. 
265 Ο Lucius Cornelius Sulla (138 – 78 π.Χ.) κατά τον εορτασμό του θριάμβου του επί του Μιθριδάτη 

πίστωσε την επιτυχία του στους θεούς και ονόμασε τον εαυτό του Felix, ευτυχισμένο (81 π.Χ.).  
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εξιστορείται από την παράγραφο 12.6. Ο Σύλλας, σύμφωνα με τον Σενέκα, «έχασε τον υιό 

του, και αυτή η κατάσταση ούτε την πανουργία του και τη δριμύτατη ανδρεία του κατά 

των εχθρών και των συμπολιτών του συνέθλιψε, ούτε έκανε να φανεί ότι το όνομα εκείνο 

χρησιμοποίησε λανθασμένα. Γιατί το προσέλαβε μετά τον χαμό του υιού του, μη 

φοβούμενος ούτε το μίσος των ανθρώπων, από τα δεινά των οποίων εκείνα τα υπερβολικά 

ευνοϊκά πράγματά του συνίσταντο, ούτε τον φθόνο των θεών, στους οποίους εκείνο το 

αμάρτημά του χρεωνόταν, ότι ο Σύλλας ήταν τόσο ευτυχισμένος».266  

Στην παράγραφο 14.1 έχουμε τα παραδείγματα του Λεύκιου Βίβουλου (Lucius 

Bibulus) και του Γάιου Καίσαρα (C. Caesar). Αυτοί, όπως λέει ο Σενέκας, αν και ήταν 

εχθροί, μοιράστηκαν κοινή τύχη.267  

Σύμφωνα με τον Σενέκα, η συμφορά του Λεύκιου Βίβουλου υπήρξε μεγαλύτερη, 

μιας και οι δύο υιοί του είχαν σκοτωθεί την ίδια στιγμή και, αφού έπεσαν στα χέρια των 

Αιγυπτίων στρατιωτών, ατιμάστηκαν».268 Έχοντας πει αυτό ο Σενέκας, στη συνέχεια, με 

κάποια δόση σαρκασμού, απευθύνεται ευθέως στη Μαρκία και την ερωτά αν η αιτία του 

πένθους του Λ. Βίβουλου αξίζει λιγότερα δάκρυα από τη δική της.269 Προωθείται και πάλι 

η ιδέα της κοινής μοίρας. Ό,τι συμβαίνει σε κάποιον μπορεί κάλλιστα να συμβεί και σε 

οποιονδήποτε άλλο. Προσπαθεί να θέσει σε λειτουργία τη λογική της μέσα από τη 

δημιουργία σε εκείνη αισθημάτων ντροπής. Ο Λεύκιος Βίβουλος όμως, όπως λέει ο 

Σενέκας, σε αντίθεση με τη Μαρκία, τερμάτισε πολύ γρήγορα το πένθος του για τα παιδιά 

του.270  

Σχετικά με το παράδειγμα του Καίσαρα, ο Σενέκας αναφέρει στην παράγραφο 14.3 

ότι, «ενώ ο Καίσαρας διέσχιζε τη Βρετανία και πίστευε ότι ούτε ο ωκεανός δεν μπορούσε 

να τον κάνει να απέχει από την ευτυχία του, άκουσε ότι η κόρη του πέθανε, και τότε μαζί 

της οδηγήθηκε η μοίρα της πολιτείας. Ήταν ξεκάθαρο στα μάτια του ότι ο Γν. Πομπήιος 

δεν θα ανεχόταν εύκολα να γίνει ένδοξος κάποιος άλλος στην πολιτεία, που θα περιόριζε 

τις επιτυχίες του, οι οποίες του φαίνονταν πλέον απεχθείς, ακόμα και όταν αυξάνονταν για 

                                           
266 Sen. Ad Marc. 12.6: L. Sulla filium amisit, nec ea res aut malitiam eius et acerrimam virtutem in hostes 

civesque contudit aut effecit ut cognomen illud usurpasse falso videretur, quod amisso filio adsumpsit nec 

odia hominum veritus, quorum malo illae nimis secundae res constabant, nec invidiam deorum, quorum illud 

crimen erat, Sulla tam felix. 
267 Sen. Ad Marc. 14.1: Lucium si vis Bibulum et C. Caesarem: videbis inter collegas inimicissimos 

concordem fortunam. 
268 Sen. Ad Marc. 14.2: L. Bibuli, melioris quam fortioris viri, duo simul filii interfecti sunt, Aegyptio quidem 

militi ludibrio habiti. 
269 Sen. Ad Marc. 14.2: ut non minus ipsa orbitate auctor eius digna res lacrimis esset. 
270 Sen. Ad Marc. 14.2: Tam cito liberorum luctum finivit qui consulatum anno luxerat. 
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το κοινό καλό. Όμως μέσα σε τρεις μέρες επέστρεψε στα καθήκοντά του ως στρατηγός, 

και τόσο γρήγορα νίκησε τη θλίψη του, όσο συνήθιζε να νικά τα πάντα».271  

Βλέπουμε δύο παραδείγματα πολιτικών προσώπων, τα οποία, έχοντας επίγνωση 

της θέσης τους και του κύρους που αυτή προνοεί, αντιμετώπισαν δυναμικά τη θλίψη από 

τον θάνατο των παιδιών τους. Σε αυτά τα παραδείγματα παρατηρούμε μια μεγαλύτερη 

υιοθέτηση από τα συγκεκριμένα πρόσωπα της αρχής της απάθειας των στωικών 

φιλοσόφων. Ο Σενέκας όμως, όπως είδαμε στα άλλα παραδείγματα που προηγήθηκαν, 

παρουσίασε μια πιο ανθρώπινη διάσταση του πόνου προωθώντας τη λογική περισσότερο 

ως μέσο αντιμετώπισης της θλίψης. Εύλογα συμπεραίνεται ότι μέσα από αυτά τα 

παραδείγματα ο Σενέκας προβάλλει την πολιτική ιδιότητα αυτών των προσώπων, τα οποία 

επιλέγουν αυτήν την ίδια την πολιτική ενασχόληση ως έναν τρόπο απομάκρυνσης από τη 

θλίψη. Το παραμυθητικό επιχείρημα που εφαρμόζεται είναι η άποψη ότι η πολιτική θέση 

του ατόμου καθορίζει το μέγεθος που πρέπει να έχει η θλίψη του. Ένα πολιτικό πρόσωπο 

πρέπει να αντικατοπτρίζει με τις πράξεις του τον σεβασμό και το κύρος που προνοεί η 

θέση του ως δημοσίου προσώπου.  

Με την επιλογή αυτών των προσώπων στα παραδείγματά του, ο Σενέκας 

προσπαθεί να μεταδώσει το νόημα του παραμυθητικού επιχειρήματος ότι, ό,τι συμβαίνει 

σε όλους, είναι πιο ανεκτό. Επομένως, η τραγική κατάσταση κάποιου ατόμου προκύπτει 

ανεξαρτήτως θέσης και τάξης. Ακόμα και σημαντικά πολιτικά πρόσωπα μπορούν να 

πληγούν από απροσδόκητα δυσχερή γεγονότα, όπως είναι ο θάνατος των παιδιών τους. Η 

Μαρκία βρίσκεται στην ίδια θέση με οποιονδήποτε άλλο. Αυτό θα έπρεπε να κάνει τον 

πόνο της πιο ανεκτό. 

Στο κεφάλαιο 15 ο Σενέκας συνεχίζει την εξιστόρηση παραδειγμάτων πολιτικών 

προσώπων. Αναφέρεται στους Καίσαρες, οι οποίοι, αν και ηγετικές μορφές, επίσης 

υπέφεραν θανάτους μέσα στην οικογένειά τους. Όπως ισχυρίζεται ο Σενέκας στην 

παράγραφο 15.1, η τύχη αυτών, του φαίνεται ότι εσκεμμένα είναι βίαιη, ώστε να 

επωφεληθούν οι άνθρωποι, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και αυτοί οι οποίοι λέγεται ότι 

γεννήθηκαν από τους θεούς και ότι γέννησαν θεούς, την τύχη τους εξουσιάζουν με τον ίδιο 

                                           
271 Sen. Ad Marc. 14.3: C. Caesar cum Britanniam peragraret nec oceano continere felicitatem suam posset, 

audit decessisse filiam publica secum fata ducentem. In oculis erat iam Cn. Pompeius non aequo laturus 

animo quemquam alium esse in re publica magnum et modum inpositurus incrementis, quae gravia illi 

videbantur etiam cum in commune crescerent. Tamen intra tertium diem imperatoria obit munia et tam cito 

dolorem vicit quam omnia solebat. 
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τρόπο, όπως οι άλλοι άνθρωποι.272 Ο Σενέκας προωθεί την ιδέα και πάλι ότι κανείς δεν 

μπορεί να ελέγξει την τύχη του. Ό,τι συμβαίνει σ’ εμάς, μπορεί να συμβεί σε όλους.  

Στην παράγραφο 15.2 ο συγγραφέας αναφέρεται στον Αύγουστο και μάλιστα του 

αποδίδει το επίθετο divus, θεϊκός. Το επίθετο αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία στο σημείο αυτό, 

αφού η συνέχεια του λόγου παρουσιάζει μια κοινή ανθρώπινη δυσμενή κατάσταση. Ως εκ 

τούτου, ο Σενέκας δηλώνει ότι ο θεϊκός Αύγουστος έχασε τα παιδιά του και τα εγγόνια 

του. Αν και είχε θεϊκή καταγωγή, ωστόσο η τύχη δεν έκανε διάκριση σε αυτόν, με 

αποτέλεσμα, όπως θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε καταγωγής, να 

χάσει και αυτός το παιδί του. Παρόλα αυτά ο Σενέκας επαινεί τον Αύγουστο, γιατί φάνηκε 

αντάξιος της θέσης του και του κύρους του. Εκείνος βρήκε στήριξη στην υιοθεσία, 

υπέμεινε με γενναιότητα τη δική του απώλεια και μέσα σε αυτόν τον χρόνο δεν 

παραπονέθηκε στους θεούς.273 Ο Αύγουστος διαφύλαξε την εικόνα του και έδειξε στους 

Ρωμαίους ότι δεν πρέπει να μέμφονται τους θεούς. Η ιδέα που προωθείται στη Μαρκία 

είναι ότι, αν επιθυμεί να ταυτιστεί με ηγετικές μορφές, όπως έκανε μέχρι τώρα, πρέπει να 

ακολουθήσει το παράδειγμα του Αυγούστου. Επιπλέον, η κοινή μοίρα των ανθρώπων, που 

προμηνύεται και πάλι ως ιδέα, υποδεικνύει την άποψη ότι οι ισχυροί άνδρες, όπως είναι ο 

Αύγουστος, έχουν ισχύ μόνο στους θνητούς, όχι στη μοίρα τη δική τους και των άλλων. 

Ο Τιβέριος Καίσαρας, σύμφωνα με τον Σενέκα στην παράγραφο 15.3, «έχασε και 

τον υιό που γέννησε και αυτόν που υιοθέτησε. Ο ίδιος όμως, από το βήμα εκφώνησε τον 

επικήδειο έπαινο του υιού του και στάθηκε τοποθετώντας τη σορό σε κοινή θέα, 

αφήνοντας μόνο ένα πέπλο να μεσολαβεί, διότι τα μάτια του ποντίφικα ήθελε να εμποδίσει 

από τη θέα του νεκρού, και ενώ έκλαιγε ο ρωμαϊκός λαός, δεν έκαμψε το πρόσωπο».274 

Βλέπουμε το παράδειγμα αξιοπρέπειας που προβάλλει η στάση του Τιβερίου. Δεν 

παρασύρθηκε από τη δίνη των συναισθημάτων του, ακόμα και την ώρα που ο ρωμαϊκός 

λαός έκλαιγε για τον υιό του. Η Μαρκία θα έπρεπε να μιμηθεί αυτήν την αντιμετώπιση του 

πόνου και για τον λόγο αυτό τώρα πρέπει να προβληματιστεί. Για ακόμη μία φορά το 

παράδειγμα καλεί σε λειτουργία τη λογική. Επίσης, είναι υποδειγματικά και στοχευμένα 

τα λόγια του Σενέκα στη συνέχεια. Μετά τη γενική στόχευση του παραδείγματος για 

αξιοπρέπεια, τα λόγια του φιλοσόφου απευθύνονται συγκεκριμένα στην περίπτωση της 

                                           
272 Sen. Ad Marc. 15.1: Quid aliorum tibi funera Caesarum referam? quos in hoc mihi videtur interim violare 

fortuna ut sic quoque generi humano prosint, ostendentes ne eos quidem qui dis geniti deosque genituri 

dicantur sic suam fortunam in potestate habere quemadmodum alienam. 
273 Sen. Ad Marc. 15.2: Divus Augustus amissis liberis, nepotibus, exhausta Caesarum turba, adoptione 

desertam domum fulsit: tulit tamen tam fortiter quam cuius iam res agebatur cuiusque maxime intererat de 

dis neminem queri. 
274 Sen. Ad Marc. 15.3: Ti. Caesar et quem genuerat et quem adoptaverat amisit; ipse tamen pro rostris 

laudavit filium stetitque in conspectu posito corpore, interiecto tantummodo velamento quod pontificis oculos 

a funere arceret, et flente populo Romano non flexit vultum. 
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Μαρκίας, με σκοπό να κατευθύνει τη σκέψη της: «Έδωσε παράδειγμα τον εαυτό του στον 

Σηιανό, ο οποίος στεκόταν στο πλευρό του, για το πόσο υπομονετικά θα μπορούσε τους 

δικούς του να χάσει».275 Ο Σηιανός (Seianus), στον οποίο αναφέρεται ο Σενέκας, είναι το 

ίδιο άτομο το οποίο καταδίωξε τον πατέρα της Μαρκίας και τον οδήγησε στον θάνατο. Με 

αυτήν την αναφορά ο Σενέκας υπενθυμίζει στη Μαρκία το κακό που έκανε στην 

οικογένειά της αυτός ο άνθρωπος, για να προβληματιστεί η ίδια με τον εαυτό της, ο οποίος 

κατόρθωσε παλαιότερα, στην περίπτωση του πατέρα της, να επιδείξει υπομονή και 

αξιοπρέπεια. Η αντίδραση του Τιβερίου στον θάνατο του υιού του ομοιάζει με την 

αντίδραση της Μαρκίας στον θάνατο του πατέρα της. Τώρα όμως η Μαρκία δεν έχει την 

ίδια αντίδραση. Η αναφορά στην patientia στην παράγραφο αυτή, με την υπόδειξη ότι η 

υπομονετική στάση του Τιβερίου αποτέλεσε παράδειγμα για τον Σηιανό, υποδηλώνει ότι η 

patientia είναι η μόνη ορθή αντίδραση σε τέτοιες συγκυρίες. Βλέπουμε τη μείξη των 

συναισθημάτων που προκαλεί ο Σενέκας στη Μαρκία με την ειρωνεία ότι ο Σηιανός, ο 

οποίος υπήρξε ταυτόχρονα ο υπαίτιος για τον θάνατο του πατέρα της, είναι αυτός ο οποίος 

είναι στο πλευρό του Τιβερίου και βλέπει το παράδειγμά του για την υπομονετική 

αντιμετώπιση της απώλειας των δικών του ανθρώπων. Η αναφορά του Σηιανού στο 

παράδειγμα για τον Τιβέριο Καίσαρα είναι καθόλα στοχευμένη και φανερώνει την 

επιμέλεια στην επιλογή των παραδειγμάτων που προβάλλει στον λόγο του ο Σενέκας.  

Ολοκληρώνοντας την εξιστόρηση των παραδειγμάτων έξοχων πολιτικών ανδρών, 

ο Σενέκας ερωτά τη Μαρκία στην παράγραφο 15.4: «Βλέπεις άραγε πόση αφθονία έξοχων 

ανδρών υπάρχει, τους οποίους δεν εξαίρεσε αυτή η συμφορά που τα καταλύει όλα, και 

στους οποίους είχαν απονεμηθεί τόσα πνευματικά δώρα και τόσα δημόσια και ιδιωτικά 

στολίδια;».276  

Αυτή ακριβώς είναι η στόχευση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Ερωτά όμως 

τη Μαρκία αν η ίδια αντιλήφθηκε το συμπέρασμα αυτό προβάλλοντας παράλληλα μια 

αμφιβολία εκ μέρους του για το αν η ίδια θα πειστεί από τα παραδείγματά του. Θέλει να 

την κάνει να συνειδητοποιήσει ότι, αφού κανείς, ούτε καν οι τόσοι έξοχοι άνδρες με τις 

τόσες πνευματικές ικανότητες και διακρίσεις, δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη συμφορά του 

θανάτου, δεν μπορεί ούτε η ίδια να το απαιτεί. Η Μοίρα των ανθρώπων δεν κάνει 

διακρίσεις.  

Για τον Σενέκα «είναι φανερό ότι αυτή η θύελλα κινείται σύμφωνα με τον κύκλο 

της και χωρίς διάκριση τα ερημώνει όλα και τα οδηγεί σαν να είναι δικά της. Πρόσταξε 

                                           
275 Sen. Ad Marc. 15.3: experiendum se dedit Seiano ad latus stanti quam patienter posset suos perdere. 
276 Sen. Ad Marc. 15.4: Videsne quanta copia virorum maximorum sit quos non excepit hic omnia 

prosternens casus, et in quos tot animi bona, tot ornamenta publice privatimque congesta erant? 
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τον κάθε έναν ξεχωριστά να παραβάλει την περίπτωσή του. Σε κανένα δεν συμβαίνει να 

γεννιέται χωρίς τιμωρία».277 Η εικόνα της θύελλας που τα ερημώνει όλα είναι μία εικόνα 

από τη φυσική ζωή, η οποία όμως μπορεί να παραπέμψει επίσης ευρύτερα σε μία εικόνα 

στρατιωτική. Η στρατιωτική δύναμη επιδεικνύει την ισχύ της κατατροπώνοντας τον 

αντίπαλο ολοσχερώς. Παρουσιάζεται επίσης μία νομική εικόνα, όταν ο Σενέκας 

ισχυρίζεται ότι η συμφορά προστάζει τον κάθε άνθρωπο να παραβάλλει τη δική του 

λογική (ratio) με αυτή των υπολοίπων, όπως σε μία δίκη οι ένορκοι κρίνουν σύμφωνα με 

τη δική τους λογική για την έκβαση της υπόθεσης. Το συμπέρασμα είναι ένα. Σε κανέναν 

δεν συμβαίνει να γεννιέται χωρίς τιμωρία. Η Μοίρα του ανθρώπου είναι κοινή. Αυτή είναι 

η θεωρία του Σενέκα για τη φύση του ανθρώπου. Κανείς δεν αποκλείεται από την 

προοπτική του θανάτου. Το συνταίριασμα των εικόνων αυτών ελκύει την προσοχή του 

αποδέκτη και εντυπώνει εντονότερα τη σκοπιμότητα του λόγου του.  

Το σπέρμα της αμφιβολίας που έριξε ο Σενέκας στην παράγραφο 15.4 ως προς την 

κατανόηση της σκοπιμότητας των παραδειγμάτων του από τη Μαρκία γίνεται στην 

παράγραφο 16.1 ξεκάθαρο. Δηλώνει στη Μαρκία ότι γνωρίζει τι λέει. Με τη ρητορική 

τεχνική του φανταστικού ευθέος λόγου εμπλέκει τη Μαρκία ζωντανά στον λόγο του και 

παρουσιάζει τα υποτιθέμενα λόγια της σε αυτόν: «Έχεις ξεχάσει ότι εσύ παρηγορείς μια 

γυναίκα, τα παραδείγματα τα οποία αναφέρεις είναι ανδρών».278 Πρόκειται για μια 

ρητορική στρατηγική ιδιαίτερα συχνή στα πεζά έργα του φιλοσόφου και θυμίζει την 

αντίστοιχη πρακτική της στωικοκυνικής διατριβής Με τον τρόπο αυτό προλαμβάνει 

ενδεχόμενες ενστάσεις του αποδέκτη του λόγου του και τις καταρρίπτει.279 Θα μπορούσε 

να ισχυριστεί κανείς ότι διακρίνονται εδώ κοινά σημεία με τη refutatio ενός τυπικού 

ρητορικού λόγου. Ο Σενέκας αντανακλά την κοινή σκέψη των απλών ανθρώπων ότι η 

γυναίκα πρέπει να τυγχάνει διαφορετικού χειρισμού από τον άνδρα λόγω της 

διαφορετικότητας της φύσης και του χαρακτήρα της. Για αυτόν η ένσταση της Μαρκίας 

είναι αναμενόμενη. Ωστόσο ο ίδιος ο Σενέκας, όπως και οι στωικοί φιλόσοφοι, έρχεται σε 

αντίθεση με αυτήν την απλοϊκή σκέψη. Προβάλλει την ένστασή του με το προφανές 

ερώτημα: «Αλλά ποιος είπε ότι οδήγησε η φύση δυσμενώς τα πνεύματα των γυναικών και 

ότι εμποδίζει τις αρετές εκείνων;».280 Η απάντησή του είναι απόλυτα ξεκάθαρη: «Πίστεψέ 

με, σε εκείνες η δύναμή τους, όσον αφορά τις χρηστές πράξεις, αν τους αρέσει αυτό, είναι 

                                           
277 Sen. Ad Marc. 15.4: Sed videlicet it in orbem ista tempestas et sine dilectu vastat omnia agitque ut sua. 

Iube singulos conferre rationem: nulli contigit inpune nasci. 
278 Sen. Ad Marc. 16.1: Scio quid dicas: ‘oblitus es feminam te consolari, virorum refers exempla’ 
279 Για τη ρητορική αυτή στρατηγική στα πεζά έργα του Σενέκα βλ. ενδεικτικά Lavery 1987 (με έμφαση στο 

έργο De Beneficiis) και Tzounakas 2015b (με έμφαση στη συλλογή Dialogi).  
280 Sen. Ad Marc. 16.1: Quis autem dixit naturam maligne cum mulierum ingeniis egisse et virtutes illarum in 

artum retraxisse? 
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όμοια. Τον πόνο και τον μόχθο εξίσου, αν συνηθίσουν, υπομένουν».281 Ο Σενέκας 

συνεπώς, ακολουθώντας τη στωική προσέγγιση στο θέμα, συμφωνεί ότι οι άνδρες και οι 

γυναίκες έχουν ίδιες ικανότητες, αλλά οι γυναίκες λόγω κοινωνικών συμβάσεων 

απέκτησαν διαφορετικές συνήθειες. Υπόνοιες αυτής της άποψης ήδη ήταν διάχυτες μέχρι 

τώρα στον λόγο του με αποκορύφωμα την παράγραφο αυτή.282 Η θεώρηση αυτή των 

πραγμάτων, εκτός του διδάγματος που εισηγείται υποσυνείδητα στη Μαρκία ως προς την 

ισότητα της γυναικείας φύσης, ταυτόχρονα ενδυναμώνει τη φιλοτιμία και την 

αυτοπεποίθησή της, ώστε να μπορέσει να αναστήσει τον χαμένο της εαυτό με τη δύναμη 

που κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, κατέχει μέσα του. Πρόκειται για έναν, σε 

γενικές γραμμές, έμμεσο έπαινο στη γυναίκα και ταυτόχρονα έμμεσα στη Μαρκία ως 

γυναίκα, η οποία μπορεί να κατορθώσει ό,τι και ο άνδρας. Θα έπρεπε η Μαρκία ως 

γυναίκα να το αποδεικνύει αυτό συνεχώς με τις πράξεις της. Ο πήχης είναι ψηλά και η ίδια 

έχει τις ικανότητες να τον φτάσει. Δεν πρέπει να αφήνει τις κοινωνικές συμβάσεις να 

θέτουν όρια στις δυνατότητές της. Αυτό το δίδαγμα που προβάλλει ο Σενέκας εκτείνεται 

σε όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, δεδομένου του γεγονότος ότι αναγνώστες 

του λόγου του κατά κανόνα είναι άνδρες και όχι γυναίκες. Ο Σενέκας τολμά να μιλά και να 

εκφράζει ελεύθερα την ιδιαίτερα προοδευτική για την εποχή του θεωρητική του αντίληψη.  

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως ιδέα στην αρχαία Ρώμη περιγράφεται 

στην παράγραφο 16.2 μέσα από τα παραδείγματα της Lucretia και της Cloelia. Η Lucretia 

και ο Brutus, όπως αναφέρει ο Σενέκας, έδιωξαν τη βασιλεία από τη Ρώμη. Με ασιανικό 

ύφος δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «στον Βρούτο οφείλουμε την ελευθερία και στη 

Λουκρητία τον Βρούτο».283 Ο λόγος είναι ότι η αυτοκτονία της Λουκρητίας (510 π.Χ.) 

μετά τον βιασμό της από τον υιό του τελευταίου βασιλιά της Ρώμης Tarquinius Superbus, 

τον Sextus Tarquinius, οδήγησε στην υπόσχεση του Lucius Iunius Brutus, του ξαδέλφου 

του συζύγου της Lucius Tarquinius Collatinus, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των Ρωμαίων 

στους οποίους τέθηκε επικεφαλής, να καταδιώξει τους τυραννικούς Ταρκύνιους και να 

θεσπίσει τη δημοκρατία. Ο βιασμός και η αυτοκτονία της Λουκρητίας ήταν η αφορμή για 

την επανάσταση ενάντια στη βασιλεία και την οριστική κατάλυσή της. Με άλλα λόγια 

αυτό που θέλει να πει ο Σενέκας είναι ότι ο ρόλος μιας γυναίκας υπήρξε καθοριστικός για 

την απελευθέρωση του ρωμαϊκού λαού από την τυραννία με την υπεράσπιση της τιμής 

                                           
281 Sen. Ad Marc. 16.1: par illis, mihi crede, vigor, par ad honesta, libeat <modo>, facultas est; dolorem 

laboremque ex aequo, si consuevere, patiuntur. Πβ. Ad Helv. 16.3. Τα δύο χωρίο κινούνται στον ίδιο άξονα 

ως προς τις ικανότητες των γυναικών. 
282 Για τη γυναικεία virtus και το πώς αυτή αναδεικνύεται στην Consolatio ad Marciam βλ. κυρίως 

Langlands 2004 και Wilcox 2006.  
283 Sen. Ad Marc. 16.2: Bruto libertatem debemus, Lucretiae Brutum. 
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της, γεγονός το οποίο προσδίδει αξία στο φύλο της, με ύψιστο αποτέλεσμα την 

εγκαθίδρυση της περίφημης libera res rublica.  

H Cloelia, όπως λέει ο Σενέκας στην παράγραφο 16.2 και πάλι, «καταφρόνησε τον 

εχθρό και τον ποταμό με την τόσο θαυμαστή της τόλμη και μόνο που δεν τη μεταβιβάσαμε 

στους άνδρες».284 Ο Σενέκας εδώ αναφέρεται στην Cloelia, η οποία με το τέλος του 

πολέμου ανάμεσα στη Ρώμη και το Clusium (508 π.Χ.) ήταν ανάμεσα στους όμηρους που 

κράτησε ο βασιλιάς του Clusium, Lars Porsena. Η Cloelia ωστόσο κατάφερε να διαφύγει 

με μια ομάδα παρθένων. Διέφυγε ιππεύοντας ένα άλογο και έπειτα κολύμπησε στον 

ποταμό Τίβερη. Μετά από απαίτηση όμως του Lars Porsena στους Ρωμαίους η Cloelia 

αναγκάστηκε να επιστρέψει, αλλά τιμήθηκε για το θάρρος της και της δόθηκε το δικαίωμα 

να αποφασίσει ποιοι από τους μισούς όμηρους μπορούν να ελευθερωθούν. Αυτή επέλεξε 

τους νεαρούς άνδρες, ώστε να συνεχίσουν τον πόλεμο. Οι Ρωμαίοι την τίμησαν με μία 

τιμή που μέχρι τότε απονεμόταν στους άνδρες: ένα άγαλμά της όπου παριστανόταν να 

ιππεύει ένα άλογο, το οποίο τοποθετήθηκε στην κορυφή της Ιεράς Οδού στην αρχαία 

Ρώμη. Ο Σενέκας εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, για να τονίσει την αντίθεση ανάμεσα στην 

ανδρεία της Cloelia και τη θηλυπρέπεια των νέων ανδρών, οι οποίοι ανέβαιναν στην 

κορυφή της Ιεράς Οδού, όπου ήταν το άγαλμά της, καθισμένοι σε μαξιλάρι.285 

Παρουσιάζεται εδώ η απόλυτη αποθέωση της γυναικείας φύσης, η οποία είναι εξίσου 

δυνατή όπως η ανδρική, και ως εκ τούτου επαινούνται η γυναικεία ικανότητα και το 

γυναικείο θάρρος. Επομένως, η Μαρκία είναι αδικαιολόγητη να προβάλλει τη γυναικεία 

αδυναμία της φύσης της ως επιχείρημα για την εξελισσόμενη κατάπτωσή της. Ο Σενέκας, 

μέσα από τη στωική άποψη περί της γυναικείας φύσης την οποία υποστηρίζει, κατορθώνει 

με το εξαιρετικό αυτό παράδειγμα να την προβληματίσει ως προς τις ικανότητές της, αλλά 

και εμμέσως να την επαινέσει ως γυναίκα, η οποία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και την 

ικανότητα των ανδρών. 

Το επόμενο παράδειγμα του Σενέκα στην παράγραφο 16.3 είναι πασίγνωστο. Ο 

ίδιος δηλώνει ότι δεν θα ερευνήσει κατά θύρας παραδείγματα γυναικών οι οποίες 

υπέμειναν ρωμαλέα τις απώλειες των δικών τους. Για τον λόγο αυτό καταφεύγει σε 

γυναίκες μιας γνωστής οικογένειας στη Ρώμη. Αυτές είναι οι δύο Κορνηλίες.286 Σύμφωνα 

                                           
284 Sen. Ad Marc. 16.2: in qua Cloeliam contempto et hoste et flumine ob insignem audaciam tantum non in 

viros transcripsimus. 
285 Sen. Ad Marc. 16.2: equestri insidens statuae in sacra via, celeberrimo loco, Cloelia exprobrat iuvenibus 

nostris pulvinum escendentibus in ea illos urbe sic ingredi in qua etiam feminas equo donavimus.  
286 Sen. Ad Marc. 16.3: Quod tibi si vis exempla referri feminarum quae suos fortiter desideraverint, non 

ostiatim quaeram; ex una tibi familia duas Cornelias dabo.  
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με τον Σενέκα: «Η πρώτη είναι η κόρη του Σκιπίωνα,287 μητέρα των Γράκχων.288 Δώδεκα 

παιδιά και άλλους τόσους θανάτους εκείνη θυμάται. Και για τα υπόλοιπα η πολιτεία δεν 

είναι εύκολο να γνωρίζει για αυτά ούτε αν γεννήθηκαν ούτε αν χάθηκαν. Τον Tiberius και 

τον Gaius, οι οποίοι, αν κάποιος αρνηθεί ότι ήταν αγαθοί άνδρες, θα ομολογήσει ότι ήταν 

μεγάλοι, αυτή είδε αυτούς να φονεύονται και να μένουν άταφοι. Όμως στους παρηγορητές 

της και σε αυτούς που της είπαν ότι είναι ταλαίπωρη: «Ποτέ» είπε «δεν θα πω για τον 

εαυτό μου ότι δεν είμαι ευτυχισμένη, εγώ η οποία έχω γεννήσει τους Γράκχους»».289 Το 

παράδειγμα αυτό της γνωστής σίγουρα οικογένειας στην αρχαία Ρώμη έχει σκοπό να 

δείξει την τραγική μοίρα μιας γυναίκας, η οποία έχασε πολλά παιδιά σε βρεφική ηλικία και 

είδε τα δύο από τα τρία της παιδιά τα οποία επέζησαν μέχρι την ενηλικίωση να φονεύονται 

και να μένουν άταφα. Όμως η ιδέα που προωθεί εδώ ο Σενέκας είναι ότι, αν και έχασε 

τόσα παιδιά, η τύχη την αντάμειψε με δύο σπουδαίους υιούς· η ίδια το αντιλαμβάνεται 

αυτό και μόνο για αυτόν τον λόγο νιώθει υπερήφανη και είναι ευτυχισμένη. Το ίδιο θα 

πρέπει να αισθάνεται και η Μαρκία για τον υιό της. Προμηνύεται ότι και ο υιός της 

Μαρκίας ήταν ένας σπουδαίος υιός και θα έπρεπε και η ίδια να νιώθει τυχερή που τον 

γέννησε. Για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να αντιδράσει με την ίδια αξιοπρέπεια στον θάνατό 

του. 

Η δεύτερη Κορνηλία στην οποία αναφέρεται ο Σενέκας στην παράγραφο 16.4 είναι 

η σύζυγος του Livius Drusus. Και αυτή η Κορνηλία έχασε έναν σπουδαίο υιό. Όπως λέει ο 

Σενέκας στην παράγραφο 16.4, «η Κορνηλία, η σύζυγος του Λίβιου Δρούσου, τον πιο 

λαμπρό νέο με εμφανή ευφυΐα έχασε, ο οποίος πορεύτηκε στα ίχνη των Γράκχων, ενώ είχε 

τόσα μισοτελειωμένα μέτρα, και ενώ ήταν μεταξύ των πατρώων θεών, έχασε τη ζωή του 

από αμφίβολο αίτιο του φόνου».290 Διατήρησε όμως και αυτή η Κορνηλία την αξιοπρέπειά 

της μπροστά στον πόνο του θανάτου του αγαπημένου της υιού: «Όμως, και τον οδυνηρό 

θάνατο του υιού και τον ατιμώρητο, με τόσο ρωμαλέο πνεύμα υπέμεινε, όσο αυτό με το 

                                           
287 Πρόκειται για τον Publius Cornelius Scipio Africanus (235 – 183 π.Χ.), τον νικητή του Αννίβα στη μάχη 

της Ζάμας (202 π.Χ.).  
288 Cornelia Scipionis Africana. Είναι η δεύτερη κόρη του Σκιπίωνα. Παντρεύτηκε τον Tiberius Gracchus 

maior, με τον οποίο απέκτησε δώδεκα παιδιά. Από αυτά επιβίωσαν τρία: η Sempronia, ο Tiberius και ο 

Gaius. Ο Tiberius και ο Gaius ήταν οι γνωστοί Γράκχοι (Gracchi), οι οποίοι προσπαθούσαν να αλλάξουν το 

πολιτικό σύστημα της Ρώμης με νέες μεταρρυθμίσεις. Δολοφονήθηκαν από εχθρούς αυτών των 

μεταρρυθμίσεων.  
289 Sen. Ad Marc. 16.3: primam Scipionis filiam, Gracchorum matrem. Duodecim illa partus totidem 

funeribus recognouit; et de ceteris facile est, quos nec editos nec amissos civitas sensit: Tiberium Gaiumque, 

quos etiam qui bonos viros negaverit magnos fatebitur, et occisos vidit et insepultos. Consolantibus tamen 

miseramque dicentibus ‘numquam’ inquit ‘non felicem me dicam, quae Gracchos peperi’. 
290 Sen. Ad Marc. 16.4: Cornelia Livi Drusi clarissimum iuvenem inlustris ingenii, vadentem per Gracchana 

vestigia inperfectis tot rogationibus intra penates interemptum suos, amiserat incerto caedis auctore. 
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οποίο ο ίδιος κόμιζε τους νόμους».291 Η λαμπρότητα του υιού της φώτισε επίσης τη δική 

της αξιοπρέπεια μπροστά στον θάνατό του. Το παράδειγμα αυτό ενισχύει την άποψη του 

Σενέκα αλλά και των στωικών φιλοσόφων ότι η γυναικεία φύση δεν υστερεί από την 

ανδρική φύση. Και τα δύο φύλα έχουν τις ίδιες ικανότητες ως προς την αρετή. Η Μαρκία 

έχει μπροστά της τρανά παραδείγματα του φύλου της, τα οποία είναι τόσο γνωστά, ώστε η 

ίδια δεν θα μπορούσε να τα διαψεύσει. Αυτός είναι και ο στόχος προφανώς του Σενέκα με 

τη χρήση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων γυναικών μπροστά στη θλίψη από τον 

θάνατο των παιδιών τους.  

Το επισφράγισμα και το συμπέρασμα αυτών των παραδειγμάτων δίνεται στην 

παράγραφο 16.5. Απευθυνόμενος στη Μαρκία, ο Σενέκας της διατυπώνει το ερώτημα: 

«Θα συμφιλιωθείς πλέον με την τύχη σου, Μαρκία, αν τα βέλη, με τα οποία τους 

Σκιπίωνες και τις μητέρες και τις κόρες των Σκιπιώνων κτύπησε, με τα οποία στους 

Καίσαρες επιτέθηκε, δεν κράτησε βέβαια μακριά από σένα;».292 Στο σημείο αυτό με την 

αναπάντεχη ζωντάνια που προσδίδεται στον λόγο με την ευθεία ερώτηση στον άμεσο 

αποδέκτη του λόγου του Σενέκα, τη Μαρκία, δηλώνεται εξαρχής ο στόχος του Σενέκα με 

την επιλογή αυτών των παραδειγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως κοινωνικής 

θέσης, έχουν κοινή Μοίρα. Η τύχη δεν κάνει διάκριση σε κανέναν. Εναπόκειται μόνο στον 

άνθρωπο η αντίδραση που θα έχει στη θλίψη. Η μόνη αποδεκτή αντίδραση είναι, όπως 

ξεκάθαρα δηλώνεται μέσα από τα παραδείγματα, η αξιοπρέπεια, γιατί, όπως λέει ο 

Σενέκας κάνοντας μια εύστοχη κριτική θεώρηση της ζωής του ανθρώπου, «η ζωή είναι 

γεμάτη και επισφαλής από τις διάφορες συμφορές, με τις οποίες σε κανέναν άνθρωπο δεν 

υπάρχει μακροχρόνια ειρήνη, παρά μόνο για πολύ λίγο ανακωχή».293 Επομένως, οι 

συμφορές και οι δυστυχίες είναι πολλές και ως εκ τούτου πρέπει ο άνθρωπος να 

στηρίζεται πάντα στις δυνάμεις του και να υπομένει αξιοπρεπώς το κάθε βέλος της τύχης, 

η οποία παρουσιάζεται εδώ από τον Σενέκα, σε μια στρατιωτική εικόνα, ως πολεμιστής ο 

οποίος στοχεύει τον κάθε άνθρωπο για να τον κτυπήσει. Στο σημείο αυτό τελειώνει η 

εξιστόρηση των παραδειγμάτων στον λόγο. 

Από την παράγραφο 6.1 ξεκινά η διατύπωση των διδαγμάτων (praecepta), η οποία 

προμηνύεται ήδη από την παράγραφο 4.1, όπου ο Σενέκας αναφέρεται στην πρόθεσή του 

να διατυπώσει τον λόγο του με τέτοιο τρόπο, ώστε «ούτε θα σε οδηγήσω στα ισχυρότερα 

διδάγματα, ώστε να σε βοηθήσω με απάνθρωπο τρόπο να υπομείνεις την ανθρώπινη τύχη, 

                                           
291 Sen. Ad Marc. 16.4: Tamen et acerbam mortem filii et inultam tam magno animo tulit quam ipse leges 

tulerat. 
292 Sen. Ad Marc. 16.5: Iam cum fortuna in gratiam, Marcia, reverteris, si tela quae in Scipiones 

Scipionumque matres ac filias exegit, quibus Caesares petit, ne a te quidem continuit? 
293 Sen. Ad Marc. 16.5: Plena et infesta variis casibus vita est, a quibus nulli longa pax, vix indutiae sunt. 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



84 
 

ώστε κατά την ίδια την ημέρα της κηδείας τα μάτια της μητέρας να στεγνώσω. Σε 

διαιτησία θα έλθω μαζί σου, και αυτό το ερώτημα θα συζητηθεί μεταξύ μας, αν η θλίψη 

οφείλει να είναι μεγάλη ή διηνεκής».294 Όπως σε έναν ρητορικά δομημένο λόγο, ο Σενέκας 

για να γίνει πειστικός αναλύει και ξεκαθαρίζει το θέμα με το οποίο ασχολείται όσο το 

δυνατό καλύτερα με ενδελεχή επιχειρήματα, έτσι ώστε να μην αφήσει κανένα περιθώριο 

για αμφιβολίες. Η πειθώ δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Ως εκ 

τούτου, ο Σενέκας δεσμεύεται να αναλύσει κατά πόσο η θλίψη οφείλει να είναι μεγάλη ή 

μόνιμη.  

Επομένως, η πειθώ επιτυγχάνεται και πάλι, όπως και ο ίδιος διατείνεται, μέσα από 

μια λογική συλλογιστική, από την ίδια την κρίση της Μαρκίας. Ο ίδιος διάκειται φιλικά 

απέναντί της και μέσα από τα λόγια του προσπαθεί να έλθει κοντά της, για να την κάνει να 

τον εμπιστευτεί και έτσι να πειστεί πιο εύκολα να ακολουθήσει τις συμβουλές του. 

Επομένως, αναμένουμε ότι στη συνέχεια θα αρχίσει μια φιλοσοφική συλλογιστική με 

διδάγματα τα οποία εξετάζουν τη διάρκεια που πρέπει να έχει η θλίψη στον άνθρωπο, 

ώστε ο συγγραφέας να κάνει τη Μαρκία να προβληματιστεί, με σκοπό πάντα την 

παρηγόρησή της. Η παιδευτική λειτουργία της φιλοσοφίας δεν μπορεί να μην ταυτίζεται 

με αυτή της ρητορικής. Η καινοτομία των στωικών φιλοσόφων είναι αυτή η ίδια η έξαρση 

της παιδευτικής λειτουργίας της ρητορικής, με στόχο να καταστήσει τους πολίτες 

ενάρετους.295 

Η τεχνική της αντίστροφης ψυχολογίας, την οποία ο Σενέκας χρησιμοποιεί στη 

συνέχεια, σκοπό έχει να παρουσιάσει στη Μαρκία τον παραλογισμό στον οποίο βρίσκεται, 

με σκοπό να συνειδητοποιήσει πού μπορεί να την οδηγήσει αυτή η στάση ζωής. Ο Σενέκας 

συνεχίζει τον λόγο του φιλόσοφου Άρειου προς την Iulia Augusta και προσθέτει ότι «αν τα 

δάκρυα νικούν τη μοίρα, ας παρατάξουμε τα δάκρυα. Ας αφήσουμε την κάθε μέρα να 

περάσει μέσα στη θλίψη, την κάθε νύχτα στην αϋπνία και στην οδύνη. Ας αφήσουμε τα 

χέρια να χτυπήσουν το ματωμένο στήθος και ας μη λυπηθούμε ούτε το πρόσωπο από τα 

χτυπήματά τους. Αν η οδύνη θα βοηθήσει, ας την εκφράσουμε με κάθε είδος 

αγριότητας».296 Η Μαρκία καλείται να ενεργοποιήσει τη λογική της. Είναι πράγματι 

σωστή η επιμονή της να παραμένει στην ίδια ψυχοφθόρα και καταστροφική για την ίδια 

κατάσταση; Η αδυναμία της να την καταπολεμήσει θα την καταστήσει ευάλωτη σε κάθε 

                                           
294 Sen. Ad Marc. 4.1: Nec te ad fortiora ducam praecepta, ut inhumano ferre humana iubeam modo, ut ipso 

funebri die oculos matris exsiccem. Ad arbitrium tecum veniam: hoc inter nos quaeretur, utrum magnus 

dolor esse debeat an perpetuus. 
295 Πρωτοπαπά-Μαρνέλη 2005, 20. 
296 Sen. Ad Marc. 6.1: si fletibus fata vincuntur, conferamus· 6.2: eat omnis inter luctus dies, noctem sine 

somno tristitia consumat; ingerantur lacerato pectori manus et in ipsam faciem impetus fiat atque omni se 

genere saevitiae profecturus maeror exerceat. 
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σκληρότητα. Ο φιλόσοφος θέλει να την προβληματίσει. Αφού η αντίδρασή της νομίζει ότι 

είναι η αρμόζουσα, ας συνεχίσει να τη διατηρεί. Πράττει όμως σωστά; 

Επίσης το ίδιο το στοιχείο της φαντασίας αποτελεί και αυτό μια ρητορική τεχνική. 

Στην παράγραφο 7.1 ο Σενέκας χρησιμοποιεί το εν λόγω στοιχείο για να προβάλει το 

δίδαγμά του μέσω της φανταστικής συμμετοχής του παραλήπτη του στον λόγο του 

προσδίδοντας έτσι ζωντάνια και ποικιλομορφία σε αυτόν. Φαντάζεται την αντίδραση του 

παραλήπτη του στα λόγια του, η οποία είναι ίσως και αντίδραση της κοινής γνώμης. Του 

λέει ότι ο πόθος του αποθανόντος αποτελεί φυσική ανάγκη του (naturale desiderium) και 

γι’ αυτό δεν μπορεί να τον περιορίσει. Φαίνεται ότι σύμφωνα με την κοινή γνώμη 

ορισμένα συναισθήματα, όπως ο θρήνος και η θλίψη, αποτελούν φυσικά επακόλουθα ενός 

τραγικού γεγονότος και επομένως φυσική ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης, για να 

αντεπεξέλθει από τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.  

Αυτή είναι μια ιδιαίτερη τεχνική πειθούς. Ο αποδέκτης γίνεται ταυτόχρονα και 

πρωταγωνιστής. Με τη λειτουργία της φαντασίας παρουσιάζεται σε αυτόν η τυπική 

αντίδραση που θα είχε στα λόγια του Σενέκα, ώστε από τη μια πλευρά να αποδείξει στη 

Μαρκία ότι ο ίδιος μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και από την 

άλλη να την κάνει να δει την αντίδραση του εαυτού της και να συνειδητοποιήσει το λάθος 

της. Όταν ακούμε από άλλον όσα λέμε, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα κατά πόσο είμαστε 

ορθοί ή λανθασμένοι. 

Η φανταστική φωνή του αποδέκτη στο κείμενο, σύμφωνα με την οποία δηλώνεται 

η φυσική αναγκαιότητα του θρήνου, προκαλεί την απάντηση του Σενέκα, η οποία είναι 

καταφατική, με την προσθήκη όμως στο δίδαγμά του ότι αυτό ισχύει μόνο όταν η θλίψη 

είναι σε κόσμια κατάσταση και μετρημένη (modicum est). Αποδέχεται όμως ότι η απώλεια 

των αγαπημένων μας ανθρώπων λυγίζει ακόμα και τους πιο μικρόψυχους ανθρώπους. 

Αλλά η ψευδής εντύπωση για την απώλειά τους προσθέτει κάτι περισσότερο στη θλίψη 

μας απ’ ό,τι συνέστησε η Φύση. 

Ο Σενέκας εστιάζει και πάλι στη μετριοπάθεια των συναισθημάτων και των 

πράξεων, την οποία δηλώνει η αρετή της αυτοσυγκράτησης, την οποία εκφράζουν κυρίως 

οι περιπατητικοί φιλόσοφοι.297 Επομένως, αν και, όπως λέει, η θλίψη για τον χαμό 

κάποιου αγαπημένου ανθρώπου επηρεάζει βαθιά ακόμα και τους μικρόψυχους ανθρώπους, 

αυτό που έχει σημασία είναι ο μετριασμός της θλίψης, γιατί η λανθασμένη εντύπωση που 

έχουν οι άνθρωποι για το τραγικό γεγονός και για τη θλίψη γενικότερα (θλίψη= σεβασμός 

                                           
297 Gill 1997, 7· Graver 2009, 237. 
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στον νεκρό) προκαλεί εκ μέρους τους την υπερβολή όσον αφορά τα όρια του 

συναισθήματος της θλίψης, τα οποία ορίζει η Φύση.298  

Στη συνέχεια, στην παράγραφο 7.2, πολύ λογικά ο Σενέκας συγκρίνει τον άνθρωπο 

με τα υπόλοιπα όντα και δηλώνει: «Παρατήρησε των άλαλων ζώων πόσο σφοδρές είναι οι 

επιζητήσεις (των νεκρών) και όμως πόσο σύντομες… ούτε σε κάποιο ζώο είναι μεγάλη η 

επιζήτηση του απογόνου του εκτός από τον άνθρωπο, ο οποίος διατηρεί τη θλίψη του για 

τόσο πολύ καιρό και θλίβεται όχι τόσο όσο αισθάνεται, αλλά όσο έχει καθορίσει για τον 

εαυτό του».299 Το δίδαγμα αυτό δείχνει στη Μαρκία ότι η εμμονή στη θλίψη της την κάνει 

κατώτερη και από τα ζώα. Δηλώνει ξανά τον αδικαιολόγητο ξεπεσμό της και πόσο 

παράλογη είναι η διατήρηση της θλίψης της. Προσπαθεί να την κάνει να σκεφτεί και να 

προβληματιστεί. Πράγματι, όπως δήλωσε και πριν, μέσα από την κρίση της θα την κάνει 

να συνειδητοποιήσει κατά πόσο η θλίψη οφείλει να είναι διηνεκής ή όχι. Τα λόγια και τα 

επιχειρήματά του αυτόν τον σκοπό έχουν.  

Ο Σενέκας επισημαίνει στον παραλήπτη του ότι δεν λυγίζουμε από τη θλίψη μας με 

τη βούληση της Φύσης και υποστηρίζει τον ισχυρισμό του αυτό αναφέροντας τη 

διαφορετική επιρροή των κοινωνικών συμβάσεων σε κάθε κατηγορία ανθρώπων: οι 

γυναίκες πληγώνονται περισσότερο από τους άνδρες, οι άγριοι άνθρωποι πιο βαθιά από 

τους φιλήσυχους και πολιτισμένους, οι αμόρφωτοι περισσότερο από τους μορφωμένους.300  

Ο Σενέκας συνεχίζει να διατυπώνει λογικά επιχειρήματα μέσα από τα διδάγματα 

(praecepta), για να ερεθίσει την κρίση της Μαρκίας. Διαχωρίζει τον τρόπο με τον οποίο 

πενθούν οι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων και επισημαίνει, εμμέσως, τους πιο αδύναμους 

πνευματικά. Αυτοί είναι οι γυναίκες, οι άγριοι άνθρωποι και οι αμόρφωτοι.301 

Προβληματίζεται όμως, γιατί, όπως λέει, όσα αντλούν τη δύναμή τους από τη Φύση 

διατηρούν την ίδια επιρροή σε όλους (π.χ. φωτιά, σίδηρος, ατσάλι). Επομένως, είναι 

ξεκάθαρο ότι, ό,τι έχει ποικίλη δύναμη (διαφορετική σε κάθε άνθρωπο), δεν είναι φυσικό, 

δεν προέρχεται από τη Φύση.302 Αυτό είναι ένα ακόμη δίδαγμα και πάλι φιλοσοφικά 

δομημένο.  

                                           
298 Για τον κεντρικό ρόλο της Φύσης (Natura) στη στωική φιλοσοφία βλ. π.χ. Kainz 2004, 10-13. 
299 Sen. Ad Marc. 7.2: Aspice mutorum animalium quam concitata sint desideria et tamen quam brevia … nec 

ulli animali longum fetus sui desiderium est nisi homini, qui adest dolori suo nec tantum quantum sentit sed 

quantum constituit adficitur. 
300 Sen. Ad Marc. 7.3: Ut scias autem non esse hoc naturale, luctibus frangi, primum magis feminas quam 

viros, magis barbaros quam placidae eruditaeque gentis homines, magis indoctos quam doctos eadem 

orbitas vulnerat. 
301 Sterbenc 2009, 136.  
302 Sen. Ad Marc. 7.3: Atqui quae a natura vim acceperunt eandem in omnibus servant: apparet non esse 

naturale quod varium est. 7.4: Ignis omnes aetates omniumque urbium cives, tam viros quam feminas uret; 

ferrum in omni corpore exhibebit secandi potentiam. Quare? quia vires illis a natura datae sunt, quae nihil 

in personam constituit. Paupertatem luctum ambitionem alius aliter sentit prout illum consuetudo infecit, et 
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Συμπληρώνει ο Σενέκας ότι, ό,τι είναι φυσικό, δεν μειώνεται με την καθυστέρηση. 

Αλλά η θλίψη αναλώνεται σε πολλές ημέρες. Όσο επίμονη και να είναι, ο πιο καλός 

γιατρός γι’ αυτήν και ο πιο αποτελεσματικός, ώστε να καταπραΰνει την έντασή της και 

έτσι να την εξασθενήσει, είναι ο χρόνος.303 Ο Σενέκας ολοκληρώνει το δίδαγμά του 

καταλήγοντας ότι, παρά την ποικίλη επιρροή της θλίψης στον άνθρωπο, μόνο ο χρόνος θα 

τη μειώσει στον ίδιο: Η θλίψη δεν είναι κάτι φυσικό, δεν προκαλείται σύμφωνα με τους 

νόμους της Φύσης, αν και μπροστά σε ένα τραγικό γεγονός είναι αναπόφευκτη για όλους, 

άνδρες και γυναίκες. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα την 

αντιμετωπίσεις∙ νωρίς, πριν να γίνει συνήθεια, χωρίς να φοβάσαι ότι η απουσία της θα 

προσβάλει τον νεκρό. 

Προσθέτει όμως ο Σενέκας ότι ο χρόνος μόνος του δεν μπορεί να είναι 

αποτελεσματικός, γιατί, αν επαναπαυθούμε και η θλίψη δεν αντιμετωπιστεί από τον ίδιο 

τον άνθρωπο νωρίς, θα γίνει συνήθεια και τότε είναι πολύ πιο δύσκολο να μειωθεί. 

Συνεπώς, κατά τον Σενέκα, για να επιτευχθεί κάτι, πρέπει πρώτα αυτό να γίνει συνειδητά 

και εκούσια. Όλα εξαρτώνται από τον άνθρωπο και από το κατά πόσο έχει τη δύναμη να 

φανεί αντάξιος των δυνατοτήτων του. Η Μαρκία πρέπει να καταλάβει ότι, αν δεν 

αποφασίσει η ίδια να καταπολεμήσει τη θλίψη της, η κατάστασή της θα παραμείνει ως 

έχει. Στο επιχείρημα αυτό περικλείεται με ρητορική δεξιοτεχνία η αντίληψη του Σενέκα 

για τη βούληση, η οποία είναι η πνευματική διεργασία η οποία προηγείται και προκαλεί 

ορισμένες ανθρώπινες πράξεις.304 Στην παράγραφο 8.3 ο Σενέκας λέει στη Μαρκία: 

«Τώρα είσαι ο ίδιος σου ο φύλακας. Όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να 

επιτρέπεις σ’ εσένα να πενθείς και να διατάζεις τον εαυτό σου να το κάνεις».305 Ο 

φιλοσοφικός εμπλουτισμός του επιχειρήματος διεγείρει ακόμη περισσότερο το 

ενδιαφέρον. Η ρητορική δεινότητα ενισχύεται με την επίτευξη του προβληματισμού της 

Μαρκίας.  

Όμως προβληματίζεται ακόμη και παραθέτει και πάλι την υποτιθέμενη ερώτηση 

της Μαρκίας: «Πώς λοιπόν εμείς έχουμε τόση επιμονή στον οδυρμό μας, αν αυτό δεν είναι 

                                                                                                                                
inbecillum inpatientemque reddit praesumpta opinio de non timendis terribilis. Rosenmeyer 2000, 103: «Οι 

στωικοί φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με τη Φύση πιο ευφάνταστα από κάθε άλλη φιλοσοφική σχολή. Η στωική 

Φύση συγκροτεί και διοικεί τον κόσμο. Παίζει σημαντικό κοινωνικό ρόλο ως παρακινητής της οικείωσης, 

της αυτοσυνειδητοποίησης και της αυτοσυντήρησης. Συνεπώς το καθήκον του στωικού φιλοσόφου να ζει 

σύμφωνα με τους κανόνες της Φύσης αποτελεί επιβεβαίωση ότι η Φύση είναι ο ανώτατος κυβερνήτης».  
303 Sen. Ad Marc. 8.1: Deinde quod naturale est non decrescit mora: dolorem dies longa consumit. Licet 

contumacissimum, cotidie insurgentem et contra remedia effervescentem, tamen illum efficacissimum 

mitigandae ferociae tempus enervat. Η αναφορά στη θεραπευτική δύναμη του χρόνου είναι συχνή σε 

παραμυθητικά κείμενα και απαντά ήδη από το exordium της συγκεκριμένης consolatio (1.6), όπου 

δηλώνεται: illud ipsum naturale remedium temporis, quod maximas quoque aerumnas componit, in te una 

vim suam perdidit.  
304 Inwood 2008, 115.  
305 Sen. Ad Marc. 8.3: Nunc te ipsa custodis; multum autem interest utrum tibi permittas maerere an imperes. 
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προσταγή της Φύσης;»306 και απαντά: «Γιατί εμείς τίποτα κακό δεν περιμένουμε να γίνει, 

μέχρι να συμβεί».307 Η διαλογική μέθοδος επίσης αποτελεί ένα μέσο που συντελεί στην 

ενίσχυση της ρητορικότητας του επιχειρήματος. 

Ο Σενέκας επισημαίνει μέσα από το δίδαγμα αυτό την αδυναμία των ανθρώπων να 

δεχθούν ό,τι κακό τους συμβεί, γιατί δεν είναι ποτέ προετοιμασμένοι γι’ αυτό και όχι γιατί 

αυτό προστάζει η Φύση. Η καταπολέμηση της θλίψης είναι στο χέρι του ανθρώπου, ο 

οποίος την προκαλεί στον εαυτό του, και όχι στο χέρι της Φύσης. Η Μαρκία πρέπει να 

καταλάβει ότι δεν είναι αυτή η μόνη στην οποία έχει συμβεί κάτι κακό, αφού, όπως λέει ο 

Σενέκας, οι άνθρωποι είναι κατ’ ανάγκη επιρρεπείς στα κακά, και θα έπρεπε να 

συγκρατήσει τον εαυτό της, ώστε να μη συνεχίζει να θρηνεί γι’ αυτό το γεγονός, αφού δεν 

είναι αυτό το οποίο ορίζει η Φύση.  

Ο άνθρωπος επιλέγει να απωθεί από τη σκέψη του ό,τι τον φοβίζει. Για τον λόγο 

αυτό η τρομακτική για τον ίδιο σκέψη του θανάτου αποφεύγεται και αφήνει τον εαυτό του 

εκτεθειμένο στη σκληρή και αναπάντεχη πραγματικότητα. Ειδικότερα, υποστηρίζει ο 

Σενέκας: «Ποιος παρατήρησε ποτέ τα πράγματά του σαν να πρόκειται να πεθάνει; Ποιος 

από εμάς τόλμησε ποτέ να σκεφτεί για την εξορία, για τη φτώχεια, για το πένθος; Ποιος, 

αν προτρέπεται να το συλλογιστεί, δεν το απωθεί όπως τον δεινό οιωνό και δεν προστάζει 

εκείνα να μεταβούν στα κεφάλια των εχθρών είτε του ίδιου του ανθρώπου που πρόωρα 

συμβουλεύει; Λες «Δεν νόμισα ότι θα γίνει».».308 Συνεχίζει ο φιλόσοφος: «Ποιο νομίζεις 

εσύ ότι δεν θα γίνει, όταν γνωρίζεις ότι μπορεί να γίνει αυτό το οποίο βλέπεις ότι έγινε σε 

πολλούς; Εξαίρετος στίχος και άξιος να μην είχε βγει από το θέατρο: Στον καθένα μπορεί 

να συμβεί αυτό που μπορεί (να συμβεί) σε κάποιον!».309 Ο Σενέκας προβληματίζει και 

πάλι. Σχολιάζει υποτιμητικά στο δίδαγμά του την κακή αυτή συνήθεια του ανθρώπου. 

Θέτοντας τη λογική μας σε δράση μπορούμε να συνειδητοποιούμε ότι κανένας δεν είναι 

άφθαρτος και πράγματι δυσάρεστα γεγονότα μπορούν να συμβούν σε όλους μηδενός 

εξαιρουμένου. Με τα λόγια αυτά που εκφράζει ο Σενέκας η Μαρκία θα πρέπει να νιώθει 

ντροπή που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, λες και το κακό που συμβαίνει στον 

καθένα δεν θα έπρεπε να επέλθει σε αυτήν.  

Η ρητορική αυτή τεχνική, η οποία έχει βαθιές στωικές φιλοσοφικές ρίζες, 

ονομάζεται praemeditatio. Όπως υποδεικνύει η ορολογία, η praemeditatio δηλώνει την 

                                           
306 Sen. Ad Marc. 9.1: ‘Unde ergo tanta nobis pertinacia in deploratione nostri, si id non fit naturae iussu?’. 
307 Sen. Ad Marc. 9.1: Quod nihil nobis mali antequam eveniat proponimus. 
308 Sen. Ad Marc. 9.4: Quis umquam res suas quasi periturus aspexit? Quis umquam vestrum de exilio, de 

egestate, de luctu cogitare ausus est? Quis non, si admoneatur ut cogitet, tamquam dirum omen respuat et in 

capita inimicorum aut ipsius intempestiui monitoris abire illa iubeat? ‘Non putavi futurum’. 
309 Sen. Ad Marc. 9.5: Quicquam tu putas non futurum quod [multis] scis posse fieri, quod multis vides 

evenisse? Egregium versum et dignum qui non e pulpito exiret: cuivis potest accidere quod cuiquam potest! 
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πρακτική της φαντασίωσης των πιθανών δυστυχιών πριν συμβούν, ώστε να αποφύγεις να 

απογοητευτείς από μια απώλεια και να ενδυναμώσεις το μυαλό σου εναντίον της εκ των 

προτέρων διαλογιζόμενος τους συλλογισμούς της ηθικής φιλοσοφίας για τη φύση των 

πραγμάτων. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι εκτός από τη λέξη praemeditari, η οποία 

μεταφράζεται προμελετᾶν και χρησιμοποιήθηκε ήδη από τον Κικέρωνα, ο Σενέκας 

χρησιμοποιεί τη λέξη praecogitare, η οποία εκφράζει καλύτερα τη φανταστική λειτουργία 

της πνευματικής αυτής τεχνικής.310  

Ιδιαίτερα ενδειαφέρουσα από ρητορική σκοπιά είναι επίσης η χρήση παραθέματος 

από το θέατρο. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στίχο του μιμογράφου 

Ποπλίλιου Σύρου, που παρατίθεται και στο έργο του Σενέκα De Tranquillitate Animi 

(11.8-9).311 Όπως παρατηρεί ο Κοϊντιλιανός,312 οι μέγιστοι ρήτορες, και κατά κύριο λόγο ο 

Κικέρωνας, στρέφονται στα ποιήματα των παλαιών (veteres) όχι μόνο για να στολίσουν 

την ευγλωττία τους, να επιδείξουν τη βαθιά τους ευρυμάθεια και με τη γλυκύτητα της 

ποίησης να ανακουφίσουν τα αφτιά του ακροατή από την τραχύτητα του δικανικού λόγου, 

αλλά και για να στηρίξουν την επιχειρηματολογία τους, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι 

γνώμες των ποιητών επιτρέπουν στους ρήτορες να επιβεβαιώσουν όσα υποστήριξαν 

χρησιμοποιώντας αυτές ως μαρτυρίες. Στους ρητορικούς λόγους του Κικέρωνα αφθονούν 

τα παραθέματα και οι υπαινιγμοί στην τραγωδία και την κωμωδία313 και την ίδια πρακτική 

φαίνεται να ακολουθεί και ο Σενέκας.  

Το επόμενο επιχείρημα του Σενέκα εκμεταλλεύεται τον κοινό τόπο στην 

παραμυθητική λογοτεχνία ότι τα αγαθά είναι δανεικά.314 Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ό,τι 

εξαρτάται από τον παράγοντα Τύχη, όπως είναι τα παιδιά, η τιμή, ο πλούτος, οι ευρύχωρες 

αίθουσες και οι προθάλαμοι γεμάτοι με πλήθος αποκλεισμένων πελατών, το ένδοξο όνομα, 

η ευγενής και όμορφη σύζυγος, είναι δανεικό και φαινομενικό. Κανένα από αυτά δεν μας 

                                           
310 Armisen-Marchetti 2008, 103. Πβ. επίσης αυτόθι, 107: Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι ο Σενέκας σε κάποιες 

άλλες περιπτώσεις συμβουλεύει για την αντίθετη περίπτωση, ότι δεν πρέπει να φανταζόμαστε τις πιθανές 

δυστυχίες του μέλλοντος, γιατί αυτό θα μας προκαλέσει απροσδόκητο άγχος και αγωνία, μιας και υπάρχει 

επίσης το ενδεχόμενο να μη συμβούν αυτές οι δυστυχίες: π.χ. Sen. Ep. 13, Sen. Ep. 74. Η Armisen-Marchetti 

υποστηρίζει επίσης ότι αυτή είναι ακριβώς η επιχειρηματολογία του Επίκουρου εναντίον αυτής των 

στωικών. Αναπόφευκτα προκλήθηκε αρκετές συζητήσεις για ακόμη μια φορά για την πιθανότητα ο Σενέκας 

να απορρίπτει εδώ τον στωικισμό ή απλά να είναι εκλεκτικός. Σύμφωνα με τη δική μας γνώμη ο Σενέκας 

απλά είναι εκλεκτικός. Στην ανάλογη περίπτωση χρησιμοποιεί τη φιλοσοφική θεωρία που πιστεύει ότι θα 

είναι πιο ωφέλιμη ως προς τον σκοπό του λόγου του.  
311 Manning 1981, 63.   
312 Quint. Inst. 1.8.10-12: denique credamus summis oratoribus, qui veterum poemata vel ad fidem causarum 

vel ad ornamentum eloquentiae adsumunt. nam praecipue quidem apud Ciceronem, frequenter tamen apud 

Asinium etiam et ceteros qui sunt proximi, videmus Enni Acci Pacuvi Lucili Terenti Caecili et aliorum inseri 

versus, summa non eruditionis modo gratia sed etiam iucunditatis, cum poeticis voluptatibus aures a forensi 

asperitate respirant. quibus accedit non mediocris utilitas, cum sententiis eorum velut quibusdam testimoniis 

quae proposuere conferment.  
313 Βλ. Tzounakas 2015a, 54-55, όπου και σχετική βιβλιογραφία.  
314 Για το παραμυθητικό αυτό επιχείρημα βλ. π.χ. Γρόλλιο 1956, 99-101.  
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δόθηκε ως δώρο».315 Ενισχύει ακόμη περισσότερο το επιχείρημά του ο Σενέκας 

προσθέτοντας ότι πέραν του γεγονότος ότι, ό,τι συμβαίνει στον καθένα μπορεί να συμβεί 

σε οποιονδήποτε από τους ανθρώπους, δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα απ’ όσα μας 

δόθηκαν μόνιμο ή αιώνιο. Η Τύχη μπορεί να τα ανατρέψει όλα σε μία στιγμή. 

Το γεγονός ότι ο θάνατος είναι αναπόδραστος αποτελεί ένα ακόμη παραμυθητικό 

επιχείρημα. Ο Σενέκας το θέτει εδώ ως εξής: «Αν θρηνείς για τον θάνατο του υιού σου, το 

έγκλημα πρέπει να πάει πίσω στον χρόνο κατά τον οποίο γεννήθηκε. Γιατί ο θάνατός του 

προκηρύχθηκε με τη γέννησή του. Σε αυτήν την κατάσταση υπεισήλθε, αυτή η Μοίρα τον 

ακολούθησε απευθείας από τη μήτρα. Έχουμε εισέλθει στο βασίλειο της Τύχης και 

σκληρή και αόρατη είναι η δύναμή της. Πράγματα τα οποία άξιζαν και που δεν άξιζαν 

πρέπει να υποστούμε σύμφωνα με τη βούλησή της».316 Συμπληρώνει ο Σενέκας το 

δίδαγμα ότι η Μοίρα μας είναι καθορισμένη και αναπόφευκτα ο θάνατος είναι 

προδιαγεγραμμένος από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Αυτό είναι ένα κοινό παραμυθητικό 

επιχείρημα.317 Δεν υπάρχει κοινωνία στην οποία οι έννοιες του πεπρωμένου και της 

Μοίρας δεν είναι έστω και λίγο μέρος της φιλοσοφίας της.318 Η ζωή μας δεν ορίζεται από 

εμάς, αλλά από την Τύχη και τη Μοίρα μας.319 Για τον λόγο αυτό η Μαρκία πρέπει να 

σταματήσει να θλίβεται και να αποδεχτεί τη Μοίρα της ίδιας και του υιού της. Συνέβη 

αυτό που έπρεπε να συμβεί σύμφωνα με τη Μοίρα τους. Τονίζει κάθε φορά όλο και πιο 

πολύ πόσο παράλογο είναι να αφήνεις τη θλίψη για ένα δυσάρεστο γεγονός να σε κυριεύει 

και να σε καταρρακώνει. Πολύ αριστοτεχνικά ο Σενέκας την προβληματίζει μέσω των 

φιλοσοφικών συλλογισμών του. Για τους στωικούς αυτή είναι η εἱμαρμένη, η 

διατεταγμένη και αδιάσπαστη σειρά γεγονότων, η οποία πηγάζει και πάλι από την έλλογη 

τάξη και ερμηνεία του κόσμου.320  

Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζει ο φιλόσοφος: «Τι ανάγκη υπάρχει τώρα να κλαψουρίζεις 

για μέρη της ζωής; Ολόκληρη η ζωή είναι άξια δακρύων. Νέες δυσχέρειες θα εμφανιστούν 

πριν τελειώσεις με τις άλλες. Επομένως, εσείς οι γυναίκες πρέπει να επιδιώκετε τη 

μετριοπάθεια, εσείς είστε υπερβολικές στη θλίψη σας και ενάντια στις πολλές θλίψεις σας 

                                           
315 Sen. Ad Marc. 10.1: Quidquid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adventicio fulget, liberi honores opes, 

ampla atria et exclusorum clientium turba referta vestibula, clarum <nomen>, nobilis aut formosa coniux 

ceteraque ex incerta et mobili sorte pendentia alieni commodatique apparatus sunt; nihil horum dono datur. 
316 Sen. Ad Marc. 10.5: Si mortuum tibi filium doles, eius temporis quo natus est crimen est; mors enim illi 

denuntiata nascenti est; in hanc legem genitus <est>, hoc illum fatum ab utero statim prosequebatur. In 

regnum fortunae et quidem durum atque invictum pervenimus, illius arbitrio digna atque indigna passuri. 
317 Βλ. Γρόλλιο 1956, 101-102.  
318 Giddens 1991, 109. 
319 Για τη διάκριση των εννοιών σύμφωνα με τους στωικούς φιλοσόφους βλ. Rosenmeyer 1989, 68: «In the 

Stoic Texts, we find subtle distinctions between Fate (what will be), Necessity (what must be), Providence 

(what God foresees and assigns), and Fortune (what happens, seemingly at random)». 
320 Πρωτοπαπά-Μαρνέλη 2005, 42. Πβ. Sambursky 1959, 57-65· Bobzien 1998, 50. 
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πρέπει να αντιταχθεί η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Και πάλι γιατί τέτοια λήθη του τι 

είναι ο άνθρωπος και της κοινής του κατάστασης; Από θνητούς γεννήθηκες, θνητούς 

γέννησες».321 

Αναφέρεται ακόμα ένα κοινό παραμυθητικό επιχείρημα. Σύμφωνα με το δίδαγμα 

αυτό, στη ζωή του ανθρώπου θα προκύψουν πολλές δυστυχίες και αυτό είναι 

αναπόφευκτο. Άρα, όπως προφασίζεται ο Σενέκας, κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες τείνουν 

να είναι υπερβολικές στη θλίψη τους, πρέπει με τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής τους να 

την καταπολεμούν και να επιζητούν τη μετριοπάθεια. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η 

Μαρκία. Να μην αφήσει τον εαυτό της να παρασυρθεί από τη θλίψη. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσει ότι όλες οι δυστυχίες μπορούν να συμβούν και κανείς δεν εξαιρείται από 

αυτές, αν είναι καθορισμένο από τη Μοίρα του να υποφέρει, γιατί άλλωστε ο άνθρωπος 

είναι επιρρεπής σε αυτές. Για τον λόγο αυτό με κάποια καυστικότητα τονίζει στη Μαρκία 

ότι από θνητούς γεννήθηκε, άρα θνητούς γέννησε. Οπότε να μην περιμένει κάτι 

διαφορετικό για την τύχη αυτής και των δικών της. Είναι και αυτή φθαρτή, όπως και τα 

παιδιά της.  

Επομένως, όπως διατείνεται πάλι ο Σενέκας στο δίδαγμά του, όλοι θα πεθάνουμε 

κάποτε. Στον θάνατο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και γι’ αυτό λέει στη Μαρκία: «Ο υιός 

σου είναι νεκρός. Δηλαδή, έχει ολοκληρώσει την πορεία του και έχει επιτύχει τον στόχο 

του για τον οποίο όλοι αυτοί, τους οποίους θεωρείς πιο τυχερούς από το παιδί σου, τώρα 

προσπαθούν… Τόσο αυτά που αγαπάς και σέβεσαι όσο και αυτά που περιφρονείς, θα τα 

κάνει ίσα ένας σωρός από στάχτες».322 

Η εικόνα την οποία προβάλλει εδώ ο Σενέκας, δηλαδή ολόκληρης της ζωής ως 

ενός ταξιδιού προς τον θάνατο, είναι μια κοινή εικόνα στη ρωμαϊκή λογοτεχνία, ιδιαίτερα 

συχνή στη στωική σκέψη.323 Είναι όμως επίσης μια χαρακτηριστική στωική άποψη.324 Η 

Marti υποστηρίζει ότι ο Σενέκας προβληματιζόταν συνεχώς για την ιδέα του θανάτου και η 

σκιά της διακρίνεται σε κάθε σελίδα που έγραψε, τόσο στις τραγωδίες όσο και στα πεζά 

του έργα. Ενδιαφερόταν έντονα για τα προβλήματα της δικαιοσύνης και της ευημερίας, 

όπως επίσης για τη μελέτη των διαταραχών και των κακιών της ανθρώπινης φύσης.325 Ο 

Σενέκας προσπαθεί να διδάξει στη Μαρκία τον ορθό τρόπο σκέψης για τη διατήρηση της 

                                           
321 Sen. Ad Marc. 11.1: Quid opus est partes deflere? tota flebilis vita est: urgebunt nova incommoda, 

priusquam veteribus satis feceris. Moderandum est itaque vobis maxime, quae inmoderate fertis, et in multos 

dolores humani pectoris <vis> dispensanda. Quae deinde ista suae publicaeque condicionis oblivio est? 

Mortalis nata es mortalesque peperisti. 
322 Sen. Ad Marc. 11.2: Decessit filius tuus, id est decucurrit ad hunc finem ad quem quae feliciora partu tuo 

putas properant: … et quae diligis, veneraris et quae despicis unus exaequabit cinis. 
323 Manning 1981, 68. 
324 Sandbach 1975, 71. 
325 Marti 1945, 222. 
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αξιοπρέπειάς της. Η ρητορική του λόγου του έχει πάρει τη μορφή διδασκαλίας. Επιμένει 

ότι δεν υπάρχει λογική στη θλίψη και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η θλίψη σου, αν μόνο 

υπάρχει κάποια λογική σε εκείνη, σε ποιο από τα δύο αποσκοπεί, στα δικά σου δεινά ή στα 

δεινά αυτού που απήλθε; Ποιο από τα δύο σε επηρεάζει στην απώλεια του υιού σου, το ότι 

δεν μπόρεσες να αισθανθείς καμία ηδονή από εκείνον, ή <το ότι θα μπορούσες να 

αισθανθείς> μεγαλύτερες, αν είχε ζήσει αυτός πιο μακροχρόνια; Αν πεις ότι δεν 

αισθάνθηκες καμία, θα κάνεις πιο ανεκτή τη συμφορά σου∙ διότι οι άνθρωποι λιγότερο 

επιθυμούν αυτά, από τα οποία καθόλου χαρές και ηδονές δεν έχουν αισθανθεί. Αν 

ομολογείς ότι αισθάνθηκες μεγάλες ηδονές, δεν πρέπει να παραπονιέσαι γι’ αυτό το οποίο 

έχει αποσπαστεί από σένα, αλλά ως προς αυτό ευχαριστίες να ομολογείς, διότι ήταν κοντά 

σου».326  

Για τον λόγο αυτό, κατά το δίδαγμα του Σενέκα, η Μαρκία δεν πρέπει να 

σκέφτεται ό,τι έχασε, αλλά ό,τι της δόθηκε απλόχερα και πόσα καλά και ευχάριστα έζησε 

με αυτό. Σημασία έχει ότι η Τύχη ήταν ευνοϊκή μαζί της και την άφησε να τα χαρεί, όπως 

χάρηκε τη ζωή του υιού της, όσο ήταν γραφτό για τον ίδιο να ζήσει. Ο Σενέκας φέρνει στο 

προσκήνιο το θέμα της αξιοπρέπεια της Μαρκίας. Θέλει να την κάνει να νιώσει ντροπή για 

τον τρόπο που βιώνει αυτήν την τραγωδία της ζωής της. Αυτό σημαίνει αξιοπρέπεια και 

αυτό θα έπρεπε να επιδιώκει η Μαρκία. Μία γυναίκα του δικού της κύρους θα έπρεπε να 

έχει διαφορετική αντίδραση. Παρατηρούμε στο χωρίο αυτό την επιδέξια χρήση του 

διλήμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς η χρήση διλημμάτων αποτελεί μια συνήθη και 

αποτελεσματική ρητορική πρακτική,327 η επιλογή των διλημμάτων από τoν Σενέκα 

ενισχύει σημαντικά τη ρητορικότητα του παραμυθητικού του λόγου.  

Ωστόσο, όπως λέει ο Σενέκας στο δίδαγμά του, το κακό που εισέρχεται ακόμα και 

στους πιο τυχερούς ανθρώπους δεν είναι το πιο μεγάλο.328 Ο Σενέκας αναφέρεται στη 

θλίψη ως κακό (malum), το οποίο, εφόσον μπορεί να καταβάλει όλους, τυχερούς και 

άτυχους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως το μέγιστο κακό αλλά ίσως ως κοινό, γενικό κακό. 

Επομένως, η Μαρκία δεν πρέπει να αφήνει κάτι τόσο γενικό και κατ’ επέκταση 

υποτυπώδες να την επηρεάζει τόσο πολύ! Το κακό αυτό, η θλίψη, παρουσιάζεται ως 

εχθρός και υπ’ αυτή την έννοια θα πρέπει να νικηθεί. Ο Σενέκας ως ικανός εκφραστής του 

                                           
326 Sen. Ad Marc. 12.1: Dolor tuus, si modo ulla illi ratio est, utrum sua spectat incommoda an eius qui 

decessit? Utrum te in amisso filio movet quod nullas ex illo voluptates cepisti, an quod maiores, si diutius 

vixisset, percipere potuisti? Si nullas percepisse te dixeris, tolerabilius efficies detrimentum tuum; minus 

enim homines desiderant ea ex quibus nihil gaudi laetitiaeque perceperant. Si confessa fueris percepisse 

magnas voluptates, oportet te non de eo quod detractum est queri, sed de eo gratias agere quod contigit. 
327 Πβ. τη χρήση διλημμάτων από τον Κικέρωνα, για την οποία βλ. Craig 1993. 
328 Sen. Ad Marc. 12.6: hoc de quo agitur constabit, non esse maximum malum quod etiam ad felicissimos 

pervenit. 
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λόγου θα βοηθήσει τη Μαρκία να το καταπολεμήσει. Ο λόγος του φιλοσόφου γίνεται πιο 

παραστατικός και η ρητορικότητά του ενισχύεται.  

Κανείς δεν εξαιρείται από τη συμφορά που του μέλλεται, λέει ο Σενέκας. Πλούσιοι 

και φτωχοί, διακεκριμένοι άνθρωποι και μη, άνθρωποι του πνεύματος και απλοί άνθρωποι, 

έχουν τις ίδιες πιθανότητες να υποφέρουν από τα ίδια δεινά: «Βλέπεις δε πόσο είναι το 

πλήθος των έξοχων ανθρώπων, τους οποίους δεν εξαίρεσε αυτή η συμφορά που τα 

ταπεινώνει όλα και στους οποίους τόσα πολλά αγαθά του πνεύματος, τόσα πολλά στολίδια 

δημόσια και ιδιωτικά έχουν συσσωρευτεί; Αλλά είναι φανερό ότι πορεύεται σε κύκλο αυτή 

η θύελλα, και χωρίς διάκριση τα ερημώνει όλα και τα οδηγεί σύμφωνα με τη δική της 

θέληση».329  

Για να προσδώσει μεγαλύτερη πειστικότητα στο δίδαγμά του, ο Σενέκας γενικεύει 

το αίσθημα της απώλειας και της θλίψης. Δεν μπορεί να γίνει καμία διάκριση και 

επομένως είναι ανώφελο να θρηνούμε για την όποια συμφορά θα μας τύχει. Το ίδιο πρέπει 

να κάνει και η Μαρκία. Να ακολουθήσει τη συμβουλή του Σενέκα και να κατανοήσει 

πόσο κοινή είναι η πορεία της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Σενέκας μέσα από τον λόγο 

του γίνεται γι’ αυτήν και δάσκαλος και καθοδηγητής. Εμφυσά σε αυτήν γνώσεις αλλά και 

την καθοδηγεί προς την ορθή συμπεριφορά.  

Όπως είδαμε, ο Σενέκας δηλώνει ότι οι γυναίκες διαθέτουν virtus εξίσου με τους 

άνδρες και συνεπώς μπορούν να έχουν την ίδια αντοχή στη θλίψη και τον μόχθο, όταν 

υπομένουν τέτοιες καταστάσεις. Επομένως, δεν χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό για την 

παρηγόρησή τους.330 Οι απόψεις του Σενέκα για την ικανότητα των γυναικών για 

απόκτηση της virtus αποτελούν μια πρωτοποριακή δήλωση για την εποχή του, δεδομένης 

της επικρατούσας άποψης περί της κατωτερότητας και αδυναμίας του θηλυκού γένους. 

Προφανώς ο Σενέκας υιοθετεί εδώ την άποψη της στωικής φιλοσοφίας, για την οποία οι 

άνδρες και οι γυναίκες μοιράζονται τον ίδιο ανθρωπισμό.331 Δεν μιλά μόνο για τις 

ικανότητες των γυναικών γενικά, αλλά και για τη δυνατότητά τους να διαθέτουν virtus, 

όπως και οι άνδρες. Αυτό που κάνει τη δήλωσή του βαρύγδουπη είναι η αναφορά στη 

virtus, η οποία θεωρείται γενικώς ότι δεν είναι εύκολο να κατακτηθεί, αλλά ο Σενέκας την 

παρουσιάζει να είναι προσβάσιμη και για τις γυναίκες και για τους άνδρες, γεγονός το 

                                           
329 Sen. Ad Marc. 15.4: Videsne quanta copia virorum maximorum sit quos non excepit hic omnia 

prosternens casus, et in quos tot animi bona, tot ornamenta publice privatimque congesta erant? Sed 

videlicet it in orbem ista tempestas et sine dilectu vastat omnia agitque ut sua. 
330 Sen. Ad Marc. 16.1: Scio quid dicas: ‘oblitus es feminam te consolari, virorum refers exempla.’ Quis 

autem dixit naturam maligne cum mulierum ingeniis egisse et virtutes illarum in artum retraxisse? par illis, 

mihi crede, vigor, par ad honesta, libeat <modo>, facultas est; dolorem laboremque ex aequo, si consuevere, 

patiuntur. 
331 Manning 1981, 87. 
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οποίο αναβαθμίζει τις γυναίκες και συνιστά πρόκληση για τους άνδρες. Αυτή θα μπορούσε 

και πάλι να είναι μία ρητορική τεχνική, δεδομένου του γεγονότος ότι οι αναγνώστες του 

λόγου του θα ήταν κατά κανόνα άνδρες και αυτούς σκοπεύει να διδάξει. Ίσως προσπαθεί 

να προβληματίσει με τη σκέψη ότι, αφού οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν, άρα μπορείτε 

και εσείς.332 Από την άλλη, για την ίδια τη Μαρκία η αναγνώριση της ίδιας ως γυναίκας με 

virtus θα μπορέσει ως τεχνική να οδηγήσει στην εξύψωση του ηθικού της και στην 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον εαυτό της, για να ξεφύγει από το δικό της προσωπικό 

δράμα.  

Κορυφαία στιγμή του παραμυθητικού λόγου του Σενέκα προς τη Μαρκία και 

γνωστή ρητορική τεχνική333 αποτελεί η προσωποποίηση της Φύσης,334 η οποία δηλώνει 

ευθαρσώς την καθαρότητα των πράξεών της, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν εξαπάτησε 

κανέναν δίνοντάς του φρούδες υποσχέσεις: «Λέει σε όλους μας η φύση: «Δεν εξαπατώ 

κανέναν. Αν εσύ γεννήσεις υιούς, θα μπορούσες να έχεις όμορφους ή θα μπορούσες να 

έχεις άσχημους. Ίσως γεννηθούν άλαλοι. Κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να είναι ο 

φύλακας της πατρίδας του ή ο προδότης της».»335  

Επιπλέον, ο Σενέκας, μέσα από το δίδαγμα της Φύσης που έχει σε αυτήν την 

παράγραφο τον λόγο, συμβουλεύει, ώστε το ίδιο το άτομο να είναι πάντα προετοιμασμένο 

για κάθε ενδεχόμενο που μέλλεται να προκύψει σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια 

της ανθρώπινης ζωής: «Έτσι ετοίμασε τον εαυτό σου, ακριβώς σαν να επρόκειτο να θέσεις 

στη νεκρική φωτιά είτε το παιδί, είτε τον νέο, είτε τον γέροντα. Γιατί καμία σχέση δεν 

έχουν τα χρόνια με το θέμα αυτό, αφού κάθε κηδεία είναι πρόωρη, στην οποία ο γονέας 

ακολουθεί».336  

Ο λόγος της Φύσης ολοκληρώνεται με τη βαθύτατη ουσία των όσων λέχθηκαν ως 

επιστέγασμα και σύμπτυξη του νοήματος τους: «Αφού αυτοί οι κανόνες έχουν 

προκαθοριστεί, αν κηδεύεις παιδιά, απάλλαξε τους θεούς337 από κάθε φθόνο, επειδή αυτοί 

τίποτε βέβαιο δεν σου εγγυήθηκαν».338 

                                           
332 Wilcox 2006, 75. 
333 Manning 1981, 101. 
334 Για το ρητορικό σχήμα της προσωποποιίας βλ. Θεοδωρακόπουλο 1989, 131. 
335 Sen. Ad Marc. 17.6: Dicit omnibus nobis natura: ‘neminem decipio. Tu si filios sustuleris, poteris habere 

formosos, et deformes poteris. Fortasse muti nascentur: esse aliquis ex illis tam servator patriae quam 

proditor poterit. 
336 Sen. Ad Marc. 17.7: sed sic te para tamquam in ignem inpositurus vel puerum vel iuvenem vel senem; 

nihil enim ad rem pertinent anni, quoniam nullum non acerbum funus est quod parens sequitur’. 
337 Ο Burton (1909, 358) υποστηρίζει ότι ο Σενέκας χρησιμοποιεί τον πληθυντικό αριθμό «θεοί» ως ισότιμο 

με τον ενικό αριθμό «θεός» ή «φύση» ή «σύμπαν». Όσο για το τι πιστεύει ο Σενέκας ότι είναι ο θεός, ο ίδιος 

ο φιλόσοφος μας ενημερώνει ότι ο θεός είναι το σύμπαν, το ορατό και το αόρατο (Sen. QNat. 1.13: Quid est 

deus? Quod vides totum et quod non vides totum).  
338 Sen. Ad Marc. 17.7: Post has leges propositas si liberos tollis, omni deos invidia liberas, qui tibi nihil 

certi spoponderunt. 
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Σύμφωνα με το δίδαγμα της Φύσης, εννοείται ότι η Φύση είναι αθώα έναντι των 

κατηγοριών για την πρόκληση δεινών στους ανθρώπους, όπως επίσης και οι θεοί, οι οποίοι 

δεν υποσχέθηκαν και δεν εγγυήθηκαν ποτέ και τίποτα στους ανθρώπους. Επομένως, δεν 

είναι δυνατόν να τους εξαπατούν, αφού σε τελική ανάλυση όλα οφείλονται στη Φύση, η 

οποία κατέχει όλη τη δύναμη για να θέσει τους δικούς της απαράβατους νόμους, στους 

οποίους ο άνθρωπος οφείλει πλήρη υπακοή. Παρατηρούμε για άλλη μια φορά τη χρήση 

νομικής μεταφοράς, σύμφωνα με την οποία η Φύση και οι θεοί απαλλάσσονται των 

κατηγοριών για φθόνο και αθέτηση συμφωνίας. Το γεγονός αυτό μας θυμίζει το exordium 

του έργου, όπου ο Σενέκας ανέλαβε τον ρόλο του συνηγόρου της fortuna339 και ενισχύει 

ακόμη περαιτέρω την ομοιότητα της consolatio με δικανικό ρητορικό λόγο.  

Έπειτα, ο Σενέκας διατυπώνει το praeceptum ότι για τον ίδιο οι πηγές της θλίψης 

είναι δύο. Η πρώτη είναι η πένθιμη επιζήτηση αυτού τον οποίο αγάπησε κάποιος, αλλά 

αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το διαχειριστούμε με τις κατάλληλες σκέψεις.340 Η 

δεύτερη είναι η πένθιμη σκέψη ότι θα απουσιάζει αυτός που θα μας υπερασπίζεται και θα 

με σώζει από την καταφρόνηση.341  

Και πάλι μιλά με διδακτικό τόνο ο Σενέκας. Και οι δύο πηγές της θλίψης που 

παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Για 

μία ακόμη φορά υπονοείται ότι όλα είναι θέμα λογικής. Αυτή θα κατευθύνει την 

αντίδρασή μας σε οποιαδήποτε περίσταση. Κατά συνέπεια, αν αφήσουμε τα πράγματα να 

ξεφύγουν από τον έλεγχό μας, το αποτέλεσμα θα είναι η θλίψη να μαυρίσει τα πάντα γύρω 

μας.  

Συνεχίζοντας ο Σενέκας έρχεται να προλάβει την αντίδραση της Μαρκίας και λέει 

αυτό που πιστεύει ότι και η ίδια θα απαντούσε σε αυτόν. Πρόκειται για πρακτική που 

συναντήσαμε και προηγουμένως. Ο λόγος του έτσι γίνεται πιο ζωντανός. 

Παρακολουθούμε την πολύ ενδιαφέρουσα διεργασία που κάνει για να καλύψει απόλυτα το 

θέμα του. Απευθύνεται ευθέως στη Μαρκία: «Γνωρίζω τι θα πεις: Δεν με συγκινούν οι 

πληγές μου∙ γιατί δεν είναι άξιος για παρηγοριά αυτός ο οποίος θλίβεται για τον υιό που 

από αυτόν απήλθε όπως για τον δούλο, ο οποίος στην περίπτωση του υιού του βρίσκει 

χρόνο να σκέφτεται κάτι άλλο πέρα από τον υιό του». Τι λοιπόν σε ταλαιπωρεί Μαρκία; 

                                           
339 Sen. Ad Marc. 1.1: nec spem concepissem tam iniquo tempore, tam inimico iudice, tam invidioso crimine 

posse me efficere ut fortunam tuam absolveres. 
340 Sen. Ad Marc. 19.1: Movet lugentem desiderium eius quem dilexit...opinio est ergo quae nos cruciat, et 

tanti quodque malum est quanti illud taxavimus. 
341 Sen. Ad Marc. 19.2: Movet et illud lugentem: ‘non erit qui me defendat, qui a contemptu vindicet’. 
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Ότι πέθανε ο υιός σου, ή ότι δεν έζησε μακροχρόνια; Αν ότι πέθανε, πάντα όφειλες να 

θρηνείς∙ γιατί πάντα γνώριζες ότι επρόκειτο να πεθάνει».342  

Ο λόγος του Σενέκα γίνεται όλο και πιο προσωπικός. Δεν είναι μία απλή 

απαρίθμηση επιχειρημάτων και διδαγμάτων. Για να πείσει τη Μαρκία, της λέει και πάλι, 

με διαφορετικό τώρα τρόπο, απευθυνόμενος ευθέως σε αυτήν, ότι πάντα γνώριζε ότι ο υιός 

της θα πέθαινε κάποια στιγμή. Αυτή είναι η κατάληξη του ανθρώπου είτε πολύ νωρίς είτε 

στα βαθιά του γεράματα. Μιλώντας σαρκαστικά σχολιάζει ότι, αφού γνώριζε ότι θα 

πεθάνει κάποτε, θα έπρεπε να θρηνεί πάντα γι’ αυτόν. Αυτό είναι ένα κοινό παραμυθητικό 

επιχείρημα, το οποίο δηλώνει για ακόμη μία φορά την κοινή μοίρα που ενώνει τους 

ανθρώπους.343 Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο δομείται από τον Σενέκα φανερώνει τη 

ρητορική του δεινότητα.  

Παρόλα αυτά, στη συνέχεια, θέλοντας να κάνει τη Μαρκία να νιώσει καλύτερα, ο 

Σενέκας διατυπώνει το δίδαγμα, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να μην ανησυχεί για 

τίποτα, αφού ο υιός της είναι τώρα σε καλύτερη κατάσταση, απαλλαγμένος από κάθε δεινό 

που θα μπορούσε να τον ταλαιπωρήσει όσο θα ήταν ζωντανός. Όλα όσα λένε οι άνθρωποι 

για τον Άδη, της λέει, είναι μύθοι, κατασκευάσματα της φαντασίας των ποιητών, που μας 

επιβαρύνουν με ανώφελους φόβους. Ο υιός της είναι καλά και μακριά από τις δυσκολίες 

της επίγειας ζωής. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να την παρηγορεί.344  

Είναι πολύ σημαντική η ερμηνεία που δίνει ο Σενέκας στον θάνατο μέσα από το 

δίδαγμά του, για να κάνει τη Μαρκία να νιώσει άνετα με την ιδέα του και μόνο: «Ο 

θάνατος είναι η απαλλαγή από όλους τους πόνους και το όριο πέρα από το οποίο τα δεινά 

μας δεν εξέρχονται, αυτός ο οποίος μας αποκαθιστά σε εκείνη τη γαλήνη, στην οποία 

βρισκόμασταν πριν γεννηθούμε. Αν κάποιος λυπάται τους νεκρούς, πρέπει να λυπάται και 

αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί. Ο θάνατος δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Διότι αυτό που 

μπορεί να είναι κάτι μπορεί να είναι είτε καλό είτε κακό. Αυτό όμως που είναι το ίδιο 

τίποτα και τα πάντα στο τίποτα ελαττώνει, δεν μας παραδίδει σε καμιά τύχη. Διότι τα κακά 

και τα καλά περιστρέφονται γύρω από κάποια ύλη. Η τύχη δεν μπορεί να κατέχει αυτό το 

                                           
342 Sen. Ad Marc. 19.3: Scio quid dicas: ‘non movent me detrimenta mea; etenim non est dignus solacio qui 

filium sibi decessisse sicut mancipium moleste fert, cui quicquam in filio respicere praeter ipsum vacat.’ 

Quid igitur te, Marcia, movet? utrum quod filius tuus decessit an quod non diu vixit? Si quod decessit, 

semper debuisti dolere; semper enim scisti moriturum. 
343 Βλ. Γρόλλιο 1956, 101-102. 
344 Sen. Ad Marc. 19.4: Cogita nullis defunctum malis adfici, illa quae nobis inferos faciunt terribiles, 

fabulas esse, nullas imminere mortuis tenebras nec carcerem nec flumina igne flagrantia nec Oblivionem 

amnem nec tribunalia et reos et in illa libertate tam laxa ullos iterum tyrannos: luserunt ista poetae et vanis 

nos agitavere terroribus. 
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οποίο η Φύση εγκατέλειψε, ούτε μπορεί να είναι άθλιος όποιος δεν είναι τίποτα».345 Είναι 

εμφανής η επιρροή του Σενέκα εδώ τόσο από τη στωική φιλοσοφία όσο και από τον 

Επίκουρο. Για τους στωικούς φιλοσόφους ο θάνατος ήταν κάτι φυσικό και επομένως δεν 

ήταν κάτι κακό ούτε αιτία θλίψης.346 Η αναφορά στον θάνατο ως το τέλος της φυσικής 

πορείας του ανθρώπου αποτελεί επίσης σύνηθες μοτίβο στους παραμυθητικούς λόγους.347 

Οι επικούρειοι φιλόσοφοι θεωρούν ότι ως τέλος των αισθήσεων ο θάνατος είναι και το 

τέλος κάθε βασάνου.348 Είναι προφανές στο σημείο αυτό, αλλά και σε αρκετές άλλες 

περιπτώσεις στους υπό εξέταση λόγους του, ότι στην παραμυθητική του προσπάθεια ο 

Σενέκας δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει και επιχειρήματα που προέρχονται από την 

επικούρεια φιλοσοφία.349 Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχίας του 

εγχειρήματός του, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι στόχος του ήταν ένα ευρύτερο ακροατήριο. 

Ωστόσο, όπως εύγλωττα αναφέρει ο ίδιος ο Σενέκας, που συχνά δηλώνει ότι είναι οπαδός 

του στωικισμού, «δεν πηγαίνει στο εχθρικό στρατόπεδο ως λιποτάκτης αλλά ως 

κατάσκοπος».350  

Προσθέτει αργότερα, ώστε να γίνει ακόμα πιο πειστικός, ότι «αυτός (δηλαδή ο 

θάνατος) απαλλάσσει από τη δουλεία χωρίς τη θέληση του ηγεμόνα. Αυτός των 

αιχμαλώτων τις αλυσίδες λύει. Αυτός από τη φυλακή εξάγει όσους η δεσποτική εξουσία 

απαγόρευσε να εξέλθουν. Αυτός στους εξόριστους, οι οποίοι στην πατρίδα πάντα το 

μυαλό και τα μάτια έχουν στραμμένα, δείχνει ότι τίποτα δεν διαφέρει πού ο καθένας 

βρίσκεται. Όπου η τύχη χώρισε κακώς τα κοινά πράγματα και έδωσε σε αυτούς που 

γεννήθηκαν με ίσα δικαιώματα άλλα σε άλλον, αυτός (δηλαδή ο θάνατος) τα εξισώνει 

όλα».351  

                                           
345 Sen. Ad Marc. 19.5: Mors dolorum omnium exsolutio est et finis ultra quem mala nostra non exeunt, quae 

nos in illam tranquillitatem in qua antequam nasceremur iacuimus reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, 

et non natorum misereatur. Mors nec bonum nec malum est; id enim potest aut bonum aut malum esse quod 

aliquid est; quod vero ipsum nihil est et omnia in nihilum redigit, nulli nos fortunae tradit. Mala enim 

bonaque circa aliquam versantur materiam: non potest id fortuna tenere quod natura dimisit, nec potest 

miser esse qui nullus est. 
346 Ochs 1993, 112. Πβ. Sandbach 1975, 82· Shelton 1995, 169: «For a Stoic philosopher, it was essential 

that the bereaved be instructed that grief resulted from a false opinion that death harms the deceased and the 

survivors». Για τον θάνατο ως ἀδιάφορον στο υπό εξέταση χωρίο βλ. Boal 1973, 46-47.  
347 Tzounakas 2009, 138. 
348 Για το επικούρειο αυτό επιχείρημα εδώ βλ. Manning 1981, 111-112. 
349 Για τη στάση του Σενέκα έναντι του Επίκουρου και την έλξη που ο τελευταίος ασκεί στον κύριο 

εκπρόσωπο του ρωμαϊκού στωικισμού βλ. πρόσφατα Schiesaro 2015, όπου και εκτενής σχετική 

βιβλιογραφία.  
350 Sen. Ep. 2.5: Hoc ipse quoque facio; ex pluribus quae legi aliquid adprehendo. Hodiernum hoc est quod 

apud Epicurum nanctus sum (soleo enim et in aliena castra transire, non tamquam transfuga, sed tamquam 

explorator). Βλ. Von Albrecht 2002, 1365.  
351 Sen. Ad Marc. 20.2: Haec servitutem invito domino remittit; haec captivorum catenas levat; haec e 

carcere educit quos exire imperium inpotens vetuerat; haec exulibus in patriam semper animum oculosque 

tendentibus ostendit nihil interesse infra quos quis iaceat; haec, ubi res communes fortuna male divisit et 

aequo iure genitos alium alii donavit, exaequat omnia. 
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Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τον θάνατο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο 

θάνατος είναι κατ’ ανάγκη κάτι κακό. Είναι η λύτρωση του ανθρώπου και όχι η καταδίκη 

του. Η ιδέα αυτή πηγάζει από τους επικούρειους, σύμφωνα με την αρχή των οποίων η 

θλίψη αντιμετωπίζεται αποστρέφοντας το βλέμμα από τα κακά και στρέφοντάς το στα 

καλά. Μια εφαρμογή αυτής της αρχής είναι πιθανώς και το εν λόγω επιχείρημα, σύμφωνα 

με το οποίο ο θάνατος είναι κάτι καλό.352 Το επιχείρημα αυτό είναι επίσης κοινό στην 

παραμυθητική παράδοση. Συνεπώς η Μαρκία θρηνεί αδικαιολόγητα. Ο θρήνος της 

καταλήγει εγωιστικός. Θα έπρεπε να σκέφτεται ότι τώρα έπρεπε να έλθει το τέλος του 

σύμφωνα με τη Μοίρα του και ότι πέραν του πόνου της απώλειας που αισθάνεται για τον 

υιό της, ο ίδιος ο υιός της είναι καλά. Με εύστοχη ρητορικότητα μέσω της τεχνικής της 

παρουσίασης μιας κατάστασης πολύ πιο ευνοϊκής απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα ο 

Σενέκας κατορθώνει να γίνει ακόμη πιο πειστικός. Η Μαρκία θα νιώσει καλύτερα, όταν 

συνειδητοποιήσει ότι ο υιός της, για τον οποίο πονάει και θρηνεί, είναι στην 

πραγματικότητα σε πολύ καλύτερη κατάσταση και από αυτήν την ίδια.  

Ο Σενέκας εμπλουτίζει επίσης το δίδαγμα του θανάτου στο σημείο αυτό του λόγου 

του με την ανάμειξη των προσωπικών του συναισθημάτων και πεποιθήσεων για την ίδια 

την έννοια του θανάτου λέγοντας: «Αυτός (δηλαδή ο θάνατος) είναι, λέω, που συντελεί 

ώστε η γέννησή μου να μην είναι τιμωρία, που συντελεί ώστε να μην πέσω στις απειλές 

αντίξοων συμβάντων, ώστε να φυλάξω την ψυχή μου αβλαβή και να μπορώ να είμαι 

κύριος του εαυτού μου».353  

Θεωρεί ο φιλόσοφος ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το γεγονός ότι ο θάνατος 

δεν είναι κάτι κακό, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί σηματοδοτεί το 

τέλος της ανθρώπινης ζωής, αλλά αποτελεί φυσικό και αναγκαίο επακόλουθό της, από το 

οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαφύγει. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς 

είναι να επιθυμεί η ψυχή του να είναι αγνή κατά την αποχώρησή του από τα εγκόσμια, 

ώστε να φτάσει ευκολότερα στα ουράνια, κοντά στους θεούς, στον τελικό της προορισμό 

όντας ελαφρότερη από ό,τι κακό τη βάραινε.354  

Ο Σενέκας αναφέρει στη Μαρκία ότι το γεγονός αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για 

τον ίδιο το υιό της και εκτενέστερα για την ίδια, δεδομένου του γεγονότος ότι ο θάνατος 

                                           
352 Manning 1974, 80. 
353 Sen. Ad Marc. 20.2: haec est, inquam, quae efficit ut nasci non sit supplicium, quae efficit ut non 

concidam adversus minas casuum, ut servare animum salvum ac potentem sui possim. Πβ. Cic. Rep. 6.29: 

Hanc tu exerce optimis in rebus! Sunt autem optimae curae de salute patriae; quibus agitatus et exercitatus 

animus velocius in hanc sedem et domum suam pervolabit; idque ocius faciet, si iam tum, cum erit inclusus in 

corpore, eminebit foras et ea, quae extra erunt, contemplans quam maxime se a corpore abstrahet. Namque 

eorum animi, qui se corporis voluptatibus dediderunt earumque se quasi ministros praebuerunt impulsuque 

libidinum voluptatibus oboedientium deorum et hominum iura violaverunt, corporibus elapsi circum terram 

ipsam volutantur nec hunc in locum nisi multis exagitati saeculis revertuntur.'  
354 Βλ. επίσης για το ίδιο θέμα την ανάλυση του Macrobius από τον Stahl 1990, 244-246.  
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του υιού της τόσο νωρίς στην ενήλικη ζωή του πρέπει να αποτελεί για αυτήν αιτία 

ικανοποίησης, αφού τώρα θα βρίσκεται πιο εύκολα στην αιώνια ζωή, στα αγαθά και 

ουράνια που περιβάλλουν τη φύση των θεών. Όπως λέει στο δίδαγμα αυτό, οι ψυχές που 

αποπέμπονται νωρίς από την ανθρώπινη συναναστροφή πιο εύκολα οδηγούνται στους 

ύψιστους θεούς, διότι έσυραν ελάχιστο βάρος από τον συρφετώδη όχλο.355 

Ο Σενέκας προσθέτει σε αυτό το ότι ο θάνατος αποτελεί το επιστέγασμα, το 

οριστικό τέλος του ανθρώπου που έχει αγγίξει την τελειότητα και έχει επιτύχει τους 

πανανθρώπινους στόχους του. Έμμεσα γίνεται ένας επικήδειος έπαινος προς τον υιό της 

Μαρκίας, αν και στους πεζούς παραμυθητικούς λόγους αποφεύγεται ο έπαινος στον νεκρό, 

ώστε να μην θεωρηθεί ο λόγος ως επικήδειος. Όμως ο στόχος του Σενέκα εδώ είναι 

ρητορικός, ώστε να επιτύχει με τον έπαινο την πειθώ του αποδέκτη του. Ο υιός της 

Μαρκίας επομένως μπορεί να είναι νεκρός, αλλά ο θάνατός του δεν πρέπει να λογίζεται με 

την κοινή σημασία της λέξης, αλλά ως απόρροια της ολοκλήρωσης της καθορισμένης από 

τη Μοίρα πορείας του και της επίτευξης του στόχου του στο πλαίσιο της ανθρώπινης ζωής 

του. Κατά τον Σενέκα, «ό,τι έφτασε την τελειότητα, είναι κοντά στο τέλος. Η φωτιά η 

οποία καίει πιο φωτεινά, σβήνει πιο γρήγορα. Έτσι στους ανθρώπους, όσο πιο φωτεινά 

είναι τα πνεύματά τους, τόσο πιο σύντομα είναι, διότι, όταν δεν υπάρχει τόπος για αύξηση, 

είναι κοντά η καταστροφή».356  

Μαθαίνουμε περισσότερα για την έννοια του θανάτου, τη ζωή μετά θάνατον και 

την πορεία της ανθρώπινης ψυχής με την απομάκρυνσή της από τη γη, όταν ο Σενέκας 

αργότερα στον λόγο του αναφέρει στη Μαρκία ότι «αυτός ο ίδιος (ο υιός σου) είναι 

αιώνιος και τώρα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, απαλλαγμένος από τα αλλότρια 

βάρη και αφημένος στον εαυτό του»,357 ενώ προσθέτει ότι, ενώ χαίρεται ο εαυτός του στο 

νέο φως και διδάσκεται την πορεία των γειτονικών αστεριών, όχι με εικασίες αλλά με 

εμπειρία από την αλήθεια όλων, οδηγείται ευχαρίστως στα μυστικά της Φύσης.358 Ο υιός 

της, όπως λέει, θα βρίσκεται εκεί απ’ όπου έχει κατέλθει,359 δηλώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο την πορεία της ανθρώπινης ψυχής, η οποία ξεκινά και καταλήγει στα ουράνια. Το 

                                           
355 Sen. Ad Marc. 23.1: Praeter hoc quod omne futurum incertum est et ad deteriora certius, facillimum ad 

superos iter est animis cito ab humana conversatione dimissis; minimum enim faecis, ponderis traxerunt. 

Ante quam obdurescerent et altius terrena conciperent liberati leviores ad originem suam revolant et facilius 

quicquid est illud obsoleti inlitique eluunt. 
356 Sen. Ad Marc. 23.3: Quicquid ad summum pervenit, ab exitu prope est. Eripit se aufertque ex oculis 

perfecta virtus, nec ultimum tempus expectant quae in primo maturuerunt. 
357 Sen. Ad Marc. 24.5: ipse quidem aeternus meliorisque nunc status est, despoliatus oneribus alienis et sibi 

relictus. 
358 Sen. Ad Marc. 25.2: Ille nepotem suum — quamquam illic omnibus omne cognatum est — applicat sibi 

nova luce gaudentem et vicinorum siderum meatus docet, nec ex coniectura sed omnium ex vero peritus in 

arcana naturae libens ducit. 
359 Sen. Ad Marc. 24.5: nititur illo, unde demissus est. 
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δίδαγμα αυτό εμπερικλείει τη θεολογία του Σενέκα. Ο Σενέκας μιλά για αιωνιότητα, για 

αθανασία. Η ψυχή, όταν ελευθερώνεται από το σώμα, έρχεται πιο κοντά στον θεό. Για τον 

λόγο αυτό ο Σενέκας πιστεύει ότι ο θάνατος διακόπτει τη ζωή, δεν την αφαιρεί.360 Όπως 

διατείνεται, η ημέρα την οποία φοβόμαστε ως την τελευταία μας είναι η γενέθλια ημέρα 

μιας αιώνιας ύπαρξης.361  

Ο Σενέκας δηλώνει στο επόμενο δίδαγμά του τον διαχωρισμό της ψυχής από τη 

σάρκα και εκφράζει την απέχθειά του για ό,τι προέρχεται από την ύλη, το οποίο θεωρεί ότι 

αποτελεί πηγή του σκότους, γιατί φυλακίζει την ψυχή και δεν της επιτρέπει να ανυψωθεί 

και να πετύχει το μέγιστο των δυνατοτήτων της. Ειδικότερα, αναφέρει στη Μαρκία: «Αυτά 

που βλέπεις να περιέχονται σε εμάς, τα οστά, τα νεύρα και το δέρμα που μας περιβάλλει, 

το πρόσωπο και τα χέρια που μας υπηρετούν και τα υπόλοιπα από όσα μας καλύπτουν 

είναι δεσμά των ψυχών και σκότος».362 Τα λόγια του παραπέμπουν στη σωκρατική 

αντίληψη για την ψυχή και το σώμα. Μέσα από τον πλατωνικό Γοργία ο Σωκράτης 

εκφράζει τον προβληματισμό του και ο ίδιος δηλώνοντας: «Εγώ δεν θα απορούσα, εάν 

είναι αληθή εκείνα τα οποία λέγει ο Ευριπίδης: «Ποιος ξέρει εάν η ζωή μεν είναι θάνατος, 

ο δε θάνατος ζωή;». Και εμείς ίσως είμαστε πράγματι πεθαμένοι. Ή μπορεί να συμβαίνει, 

όπως εγώ άκουσα από κάποιο σοφό, ότι τώρα εμείς είμαστε νεκροί και το σώμα είναι ο 

τάφος μας...».363 Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται μία από τις κύριες θεωρίες της αρχαίας 

ελληνικής φιλοσοφίας. Η ψυχή, η οποία είναι αθάνατη, «θάβεται» μέσα στο σώμα μας. Για 

τον λόγο αυτό ο Πλάτωνας επισημαίνει επίσης για τον ίδιο τον θάνατο ότι «ο θάνατος, 

κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, της ψυχής 

και του σώματος»,364 όπως επίσης ότι «ο θάνατος είναι κάποια μεταβολή και μετοίκηση 

της ψυχής από τον εδώ τόπο (της γης) σε άλλον τόπο».365 Ο Σενέκας, όπως 

προαναφέρθηκε, επιλέγει και εκφράζει τις φιλοσοφικές θεωρίες με τις οποίες συμφωνεί 

και μέσα από αυτές δημιουργεί τη δική του φιλοσοφική σύλληψη του κόσμου. Όπως 

                                           
360 Sen. Ep. 36.10: Mors…intermittit vitam, non eripit. 
361 Sen. Ep. 102.26: Dies iste quem tanquam extremum reformidas aeterni natalis est. 
362 Sen. Ad Marc. 24.5: Haec quae vides circumdata nobis, ossa nervos et obductam cutem vultumque et 

ministras manus et cetera quibus involuti sumus, vincula animorum tenebraeque sunt. 
363 Πλάτ. Γοργ. 492 Ε: 

Οὐ γάρτοι θαυμάζοιμ' ἂν, εἰ Εὐριπίδης ἀληθῆ ἐν τοῖσδε λέγει, λέγων –  

“τίς δ' οἶδεν, εἰτο ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν;” Eur. fr. 638 

Πλάτ. Γοργ. 493 A: 

καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως τέθναμεν ἤδη γάρ τοῦ ἔγωγε καὶ ἤκουσα  

τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέθναμεν, καὶ τὸ μὲν σῶμά ἐστιν ἡμῖν  

σῆμα...  
364 Πλάτ. Γοργ. 524 Β: Ὁ θάνατος τυγχάνει ὤν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδὲν ἄλλο ἢ δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς 

ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀπ' ἀλλήλοιν. 
365 Πλάτ. Ἀπολ. 40 C: τὸ τεθνάναι·...μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε 

εἰς ἄλλον τόπον. 
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υποστηρίζει ο Burton, η στωική θεώρηση των πραγμάτων είναι αυστηρά μονιστική, όμως 

σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένας εμφανής δυϊσμός στον συλλογισμό της. Ο λόγος 

είναι ότι η στωική θεώρηση του κόσμου, αν και πιστεύει ακράδαντα στην ύπαρξη της ύλης 

ως απόδειξη της αλήθειας, προτείνει ωστόσο ότι η φύση του ανθρώπου με την αντίθεση 

του σώματος και της ψυχής συνιστά το δημιούργημα της Φύσης των πραγμάτων.366 Ο 

Σενέκας επίσης εκφράζει αυτόν τον δυϊσμό της ψυχής και του σώματος και ενισχύει την 

πλατωνική θεώρηση του σώματος ως φυλακής της ουράνιας και αγαθής ψυχής. Η 

φιλοσοφική συλλογιστική του διδάγματός του ενδυναμώνει τη ρητορικότητα του 

επιχειρήματος. Ο αποδέκτης μαθαίνει και με αυτόν τον τρόπο οικειοποιείται και 

αποδέχεται τη γνώση που λαμβάνει. 

Όπως βλέπουμε λοιπόν, στον παραμυθητικό λόγο στη Μαρκία η ρητορικότητα του 

λόγου και των επιχειρημάτων του Σενέκα βασίζεται στην ανάδειξη της λογικής μέσα από 

τον ανθρώπινο πόνο. Η Μαρκία ως σώφρων άνθρωπος πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στον 

εαυτό της και στις δυνατότητές της και με τη δύναμη της λογικής και της κρίσης της να 

καταπολεμήσει τη θλίψη της. Οι ρητορικές τεχνικές διαδέχονται η μία την άλλη και 

πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρακολούθηση της προσπάθειας του Σενέκα να 

επιτύχει τον στόχο του με αλλεπάλληλα επιχειρήματα, επαναλήψεις και αναπαραστάσεις. 

Η Μαρκία πρέπει να θεραπευθεί και ο Σενέκας θα είναι γι’ αυτήν ο ιατρός και ο 

διδάσκαλός της. Αυτό που μένει είναι να ακολουθήσει τις συμβουλές του, ώστε να ξεφύγει 

από τη θλίψη στην οποία βυθίστηκε.  

  

                                           
366 Burton 1909, 357. 
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Η διήγηση / απόδειξη (narratio / argumentatio) στο De Consolatione ad Polybium 

 

Όπως και στον παρηγορητικό λόγο προς τη Μαρκία, παρατηρείται και εδώ η 

διαμάχη μεταξύ συναισθήματος και λογικής και διαπιστώνεται ότι από τις τρεις μεθόδους 

επίτευξης πειθούς (λόγος, ἦθος και πάθος) η έμφαση δίδεται στον λόγον. Ιδιαίτερα όμως 

στην περίπτωση του παραμυθητικού λόγου προς τον Πολύβιο προστίθεται με ιδιαίτερη 

ένταση και το θέμα της θέσης του ατόμου και της δημόσιας εικόνας του ως προς την 

έκφραση της θλίψης του. Ο Πολύβιος πρέπει με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσει τη θλίψη 

του, γιατί δεν αρμόζει η υπερβολική επίδειξη του θρήνου και του οδυρμού στην πολιτική 

θέση που κατέχει το πρόσωπό του. Αποτελεί πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο και 

επομένως πρέπει να διατηρήσει τον σεβασμό και την εκτίμηση που αρμόζουν σε κάποιον 

της θέσης του. Συνεπώς η προσπάθεια του Πολύβιου να καταπολεμήσει τη θλίψη του θα 

είναι πιο δύσκολη, γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, αλλά ως πολιτικό πρόσωπο θα 

πρέπει, σύμφωνα με τον Σενέκα, να έχει ήδη την ικανότητα να το πράξει. Στις δύσκολες 

καταστάσεις δοκιμάζεται το πνεύμα και αποδεικνύεται η αξία του ανθρώπου. Αυτό 

περιμένει και ο λαός να δει από αυτόν, τη διατήρηση της αξιοπρέπειας και την ορθή 

διαχείριση των συναισθημάτων του σύμφωνα με το κύρος που απαιτεί η θέση του. Για τον 

λόγο αυτό ο Σενέκας με λογικά κυρίως επιχειρήματα προσπαθεί να κατευνάσει τον πόνο 

του Πολύβιου και να τον κάνει να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να 

καταπολεμήσει τη θλίψη του. Θα διαφανεί στον λόγο αυτό η ρητορική επιτήδευση του 

κειμένου του Σενέκα και θα διαπιστωθεί μια διάκριση ανάμεσα στα επιχειρήματα τα οποία 

χρησιμοποιούν τη ρητορική τεχνική της εξιστόρησης παραδειγμάτων και στα 

επιχειρήματα τα οποία στοχεύουν στα praecepta, τα διδάγματα.  

Στο πλαίσιο της ρητορικής τεχνικής της εξιστόρησης παραδειγμάτων παρατηρείται 

προβολή παραδειγμάτων ατόμων του πολιτικό χώρου, τα οποία έχασαν και αυτά τον 

αδελφό τους. Βλέπουμε λοιπόν μια αντιστοίχιση των ατόμων αυτών με το κοινωνικό 

επίπεδο, τις συνήθειες και την παιδεία του Πολύβιου, ο οποίος επίσης ανήκει στον 

πολιτικό χώρο και έχασε τον αδελφό του. Η τεχνική αυτή δηλώνει την επιμέλεια του 

Σενέκα στην επιλογή των παραδειγμάτων του, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο οικεία 

προς τον αποδέκτη του και συνεπώς πειστικότερα. 
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Στην παράγραφο 14.2, μέσω της ρητορικής τεχνικής της προσωποποιίας,367 ο 

Σενέκας δίνει τον λόγο στον αυτοκράτορα Κλαύδιο, τον οποίο έχει αποθεώσει στις 

προηγούμενες παραγράφους. Στο σημείο αυτό, θέτοντας σε εφαρμογή τη φαντασία του 

αποδέκτη του, ο φιλόσοφος παρουσιάζει τον αυτοκράτορα να παρέχει τις δικές του 

απόψεις ως προς τη στάση που θα πρέπει να τηρηθεί και να παίρνει αυτός τη σκυτάλη από 

τον Σενέκα για την εξιστόρηση των παραδειγμάτων. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

ο φιλόσοφος δίνει σε έναν φανταστικό ομιλητή τόσο μεγάλο ρόλο μέσα στον λόγο του, 

αφού παίρνει τη θέση του και λέει ό,τι και ο ίδιος θα έλεγε. Παρουσιάζει ταύτιση απόψεων 

με το πρόσωπο αυτό και επιχειρεί έντεχνα να το προσεγγίσει. Πρώτα από όλα εξαίρει το 

κύρος που το περιβάλλει, αφού τα λόγια του έχουν έτσι περισσότερη βαρύτητα, και μέσω 

αυτού διατυπώνει τα επιχειρήματά του περισσότερο αποτελεσματικά. Επιπλέον η επιλογή 

του Κλαυδίου δεν είναι τυχαία, αφού στη δική του υπηρεσία βρίσκεται ο Πολύβιος κατά 

τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι αναμενόμενο ότι τα λόγια του ηγεμόνα του θα τύχουν του 

δέοντος σεβασμού και εκτίμησης από τον Πολύβιο, ώστε να τα λάβει περισσότερο υπόψη 

και να ελκύσουν την προσοχή του. Παράλληλα, εμμέσως δείχνει να κολακεύει το 

πρόσωπο του αυτοκράτορα, με το οποίο είναι πρόθυμος να μοιραστεί την παραμυθία του, 

γεγονός που έχει εύλογα ερμηνευθεί ως στοχευμένη προσπάθεια του Σενέκα να πετύχει 

την ανάκλησή του από την εξορία.368 Ως προς το ρητορικό αποτέλεσμα της εισαγωγής του 

λόγου του Κλαυδίου, παρατηρούμε για άλλη μια φορά ότι με το σχήμα της προσωποποιίας 

ο Σενέκας κατορθώνει να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του με μια δεύτερη μαρτυρία, 

που επικυρώνει τα λεγόμενά του.  

Ο ίδιος ο αυτοκράτορα Κλαύδιος στην παράγραφο 14.2 κάνει μια εισαγωγή πριν 

την έναρξη της εξιστόρησης των παραδειγμάτων, δηλώνοντας ότι αυτό που θέλει να δείξει 

στον Πολύβιο είναι ότι δεν είναι ο μόνος ο οποίος δέχτηκε τα βέλη της Τύχης. Δεν υπάρχει 

οικογένεια σε όλο τον κόσμο που μη βίωσε κάποια απώλεια. Συγκεκριμένα για την τεχνική 

που θα ακολουθήσει στην εξιστόρηση παραδειγμάτων ο Κλαύδιος λέει ότι θα 

προσπεράσει συνηθισμένα παραδείγματα, τα οποία, ακόμη και αν είναι πολύ αδύνατα, 

είναι όμως αναρίθμητα, και ότι θα σταθεί σε παραδείγματα επιφανών προσώπων. Του 

δείχνει τα ομοιώματα των νεκρών, από τα οποία είναι γεμάτα τα μέγαρα των Καισάρων, 

και του αναφέρει ότι το κάθε ένα από αυτά είναι συνδεδεμένο με κάποια συμφορά των 

δικών τους, μιας και ο καθένας από αυτούς τους λαμπρούς άνδρες είτε βασανίστηκε από 

την απώλεια των δικών του είτε προκάλεσε ο ίδιος θλίψη στους δικούς του με την απώλειά 

                                           
367 Για το ρητορικό σχήμα της προσωποποιίας βλ. Θεοδωρακόπουλο 1989, 131: «Προσωποποιία έχουμε, 

όταν ο ρήτορας κάνει να μιλάει ένα πρόσωπο απόν ή νεκρό ή όταν δίνει ζωή και φωνή σ’ ένα άψυχο 

αντικείμενο».  
368 Βλ. Mayer 1991, 160· Rudich 1997, 28· Tzounakas 2015b. 
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του.369 Ο Σενέκας μέσα από το στόμα του Κλαυδίου δηλώνει ευθαρσώς όχι μόνο ότι τα 

παραδείγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει θα είναι ιστορικά, αλλά επίσης και ότι θα είναι 

γνωστά σε όλους. Προειδοποιεί για τις προθέσεις του, ώστε να μην κατηγορηθεί αργότερα 

για απουσία πρωτοτυπίας. Ωστόσο, από την άλλη, η εισαγωγή του στο θέμα και η δήλωση 

των προθέσεών του στην εξιστόρηση των παραδειγμάτων δείχνει την οργάνωση με την 

οποία επιθυμεί να έχει ο λόγος του. 

Το πρώτο παράδειγμα το οποίο προβάλλεται προς μίμηση απαντά στην παράγραφο 

14.4. Είναι το παράδειγμα του Σκιπίωνα Αφρικανού. Ο Κλαύδιος, και μέσω αυτού ο 

Σενέκας, με ευθεία ερώτηση προς τον Πολύβιο, τεχνική η οποία ζωντανεύει τον λόγο του 

και προσδίδει οικειότητα, του λέει: «Γιατί να αναφέρω σ’ εσένα τον Σκιπίωνα Αφρικανό, 

στον οποίο ο θάνατος του αδελφού του αναγγέλθηκε, ενώ αυτός ήταν στην εξορία;».370 

Τον ερωτά, γιατί είναι ένα παράδειγμα πιθανώς τόσο γνωστό σε όλους, που δεν θα έπρεπε 

καν να λεχθεί. Πρόκειται για έντεχνη χρήση του ρητορικού σχήματος της παραλείψεως 

(praeteritio).371 Αφού ο Πολύβιος ήδη γνωρίζει το συγκεκριμένο παράδειγμα, θα έπρεπε 

να το μιμηθεί, γιατί ο ίδιος ο πρωταγωνιστής είναι πρότυπο δύναμης και αξιοπρέπειας. Στη 

συνέχεια προβάλλεται ένα λογοπαίγνιο, για να δηλωθεί η αδυναμία του ίδιου του Σκιπίωνα 

μπροστά στη Μοίρα (Fatum): «Αυτός ο αδελφός, ο οποίος άρπαξε τον αδελφό του από τη 

φυλακή,372 δεν μπόρεσε να τον αρπάξει από τη Μοίρα του».373 Η επανάληψη του ρήματος 

eripio, αρπάζω, υποδηλώνει μια σκληρότητα και μια δυναμική, η οποία υποδεικνύει ότι, 

όσο δυνατός και να είναι ο άνθρωπος, η Μοίρα είναι η πιο δυνατή από όλους. Αυτή 

καθορίζει το μέλλον του και ορίζει τη ζωή του. Ο Σκιπίωνας, όπως δηλώνεται, παρά τη 

θλίψη του επέδειξε την απαραίτητη ευσέβεια σε όλους και «με τόσο θαυμαστό πνεύμα τον 

αδελφό επιζήτησε, όσο τον είχε υπερασπιστεί».374 Η αξιοπρέπεια κοσμεί το πνεύμα του 

και αυτό θα έπρεπε να μιμηθεί και ο Πολύβιος.  

Στην παράγραφο 14.5 ο Κλαύδιος ξεκινά πάλι με ερώτηση και praeteritio το 

επόμενο παράδειγμά του: «Γιατί να αναφέρω τον Σκιπίωνα Αιμιλιανό, ο οποίος σχεδόν 

στον ίδιο χρόνο είδε τον θρίαμβο του πατέρα του και την κηδεία των δύο αδελφών 

                                           
369 Sen. Ad Pol. 14.2-3: Transibo exempla vulgaria, quae etiam si minora, tamen innumera sunt, ad fastus te 

et annales perducam publicos. Vides omnes has imagines, quae implevere Caesarum atrium? Nulla non 

harum aliquo suorum incommodo insignis est; nemo non ex istis in ornamentum saeculorum refulgentibus 

viris aut desiderio suorum tortus est aut a suis cum maximo animi cruciatu desideratus est. 
370 Sen. Ad Pol. 14.4: Quid tibi referam Scipionem Africanum, cui mors fratris in exsilio nuntiata est? 
371 Βλ. Kurth 1994, 173.  
372 Ο αδελφός του ήταν ο Lucius Cornelius Scipio Asiaticus. Αυτός, λίγα χρόνια μετά τη νίκη του επί του 

Αντίοχου της Συρίας το 190 π.Χ., κατηγορήθηκε για δωροδοκία.  
373 Sen. Ad Pol. 14.4: Is frater, qui eripuit fratrem carceri, non potuit eripere fato. 
374 Sen. Ad Pol.14.4: Tam magno tamen fratrem desideravit hic animo, quam defenderat. 
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του;».375 Η ευθεία ερώτηση και πάλι επισημαίνει την πιθανή γνώση του συγκεκριμένου 

παραδείγματος τόσο από τον Πολύβιο όσο και από τους αναγνώστες. Δεν μπορεί να 

διαψευστεί από κανέναν ούτε το γεγονός αλλά ούτε και η στάση του Σκιπίωνα 

Αιμιλιανού376 μπροστά στο θλιβερό γεγονός. Αυτός «ως νεανίσκος και σχεδόν παιδί, με 

τόσο μεγάλο θάρρος υπέμεινε εκείνη την ξαφνική ερήμωση πάνω στην οικογένειά του, η 

οποία συνέπεσε με τον ίδιο τον θρίαμβο του Paulus, με όσο έπρεπε να διαθέτει ένας 

άνδρας που γεννήθηκε για να εξασφαλίσει ότι η πόλη της Ρώμης θα διέθετε έναν Σκιπίωνα 

και θα ζούσε περισσότερο από την Καρχηδόνα».377 Τα ρήματα desum και supersum 

ενισχύουν αλλά και στολίζουν εύηχα τη διαμάχη που θέλει να δηλώσει ο Σενέκας ανάμεσα 

στους Ρωμαίους και τους Καρχηδόνιους. Με μικρές λογοτεχνικές πινελιές και με 

ρητορικές εξάρσεις κοσμεί τον λόγο του ακολουθώντας τις υφολογικές αρχές του 

ασιανισμού. Δηλώνεται επίσης και πάλι η αξιοπρέπεια μπροστά στη θλίψη της συμφοράς, 

την οποία ο Πολύβιος καλείται να μιμηθεί. 

Με τον ίδιο τρόπο αρχίζει και η εξιστόρηση του τρίτου παραδείγματος στην 

παράγραφο 15.1, πάλι με ευθεία ερώτηση και praeteritio: «Γιατί να αναφέρω».378 Η 

επανάληψη ενισχύει τον υποτιθέμενο ισχυρισμό του αυτοκράτορα ότι υπάρχουν 

αναρίθμητα παραδείγματα παρόμοιων περιπτώσεων ακόμη και στους ηγέτες, τα οποία 

όλοι γνωρίζουν. Συγκεκριμένα σε αυτό το τρίτο παράδειγμα ο Σενέκας μέσα από τον 

Κλαύδιο διερωτάται: «Γιατί να αναφέρω τους δύο Λούκουλλους, των οποίων η ομόνοια 

διακόπηκε με τον θάνατο; Γιατί τους Πομπήιους; Σε αυτούς ούτε αυτό δεν αμέλησε η 

άγρια τύχη, να συμπέσουν μαζί κατά την ίδια συμφορά: έζησε ο Σέξτος Πομπήιος αρχικά 

επιζώντας έναντι της αδελφής του, με της οποίας τον θάνατο λύθηκαν οι δεσμοί που 

συνείχαν άριστα τη ρωμαϊκή ειρήνη, και αυτός ο ίδιος έζησε περισσότερο από τον λαμπρό 

αδελφό του, τον οποίο η τύχη σε αυτό το σημείο είχε αναγάγει, για να μην τον καταρρίψει 

από λιγότερο ύψος, από αυτό το οποίο είχε καταρρίψει τον πατέρα του. Και μετά όμως 

από αυτή τη συμφορά ο Σέξτος Πομπήιος αποδείχθηκε ικανός όχι μόνο ως προς τον πόνο 

αλλά ακόμη και για πόλεμο».379 Παρατηρούμε και πάλι την επανάληψη λέξεων. Το πρώτο 

                                           
375 Sen. Ad Pol. 14.5: Quid referam Aemilianum Scipionem, qui uno paene eodemque tempore spectavit 

patris triumphum duorumque fratrum funera? 
376 Ο πραγματικός του πατέρας είναι ο Lucius Aemilius Paulus Macedonicus. Υιοθετήθηκε από τον Publius 

Cornelius Scipio. Ο πατέρας του νίκησε το 167 π.Χ. τον Περσέα, τον βασιλιά της Μακεδονίας. Ο ένας από 

τους αδελφούς του πέθανε πριν τον θρίαμβο του πατέρα τους και ο άλλος μετά.  
377 Sen. Ad Pol. 14.5: Adulescentulus tamen ac propemodum puer tanto animo tulit illam familiae suae super 

ipsum Pauli triumphum concidentis subitam vastitatem, quanto debuit ferre vir in hoc natus, ne urbi 

Romanae aut Scipio deesset aut Carthago superesset. 
378 Sen. Ad Pol. 15.1: Quid referam… 
379 Sen. Ad Pol. 15.1: Quid referam duorum Lucullorum diremptam morte concordiam? Quid Pompeios? 

Quibus ne hoc quidem saeviens reliquit fortuna, ut una eademque conciderent ruina: vixit Sextus Pompeius 

primum sorori superstes, cuius morte optime cohaerentis Romanae pacis vincula resoluta sunt, idemque hic 
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ζευγάρι λέξεων προέρχεται από το ρήμα επιζώ, supersum, και το δεύτερο ζευγάρι λέξεων 

προέρχεται από το ρήμα καταρρίπτω, deicio. Πρόκειται για λέξεις οι οποίες επισημαίνουν 

το αντίθετο νόημα στις δύο προτάσεις στις οποίες εμπεριέχονται. Στην πρώτη πρόταση, 

στην οποία είναι υποκείμενο ο Σέξτος Πομπήιος, μεταδίδεται θετικό συναίσθημα ζωής και 

επιβίωσης, ενώ στη δεύτερη πρόταση, στην οποία υποκείμενο είναι η Τύχη, εκλαμβάνουμε 

την αρνητικότητα των προθέσεών της, όπως θέλει να μας τις μεταδώσει ο Σενέκας, αφού 

αυτή καταρρίπτει τόσο τον Σέξτο Πομπήιο όσο και τον πατέρα του. Εκτός των ευθειών 

ερωτήσεων, ο λόγος διαχέεται με επαλληλία σύντομων προτάσεων, για να περιγραφούν οι 

τακτικές πρόκλησης πόνου στον άνθρωπο εκ μέρους της Τύχης. Ωστόσο, παρά την 

προσπάθεια της Τύχης να πλήξει τον Σέξτο Πομπήιο, εκείνος βγήκε νικητής, γιατί 

αποδείχθηκε όχι μόνο ικανός και αξιοπρεπής, αλλά και γιατί μπόρεσε να συνεχίσει το έργο 

που ανέλαβε πολεμώντας.  

Παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα στον Πολύβιο τρανά παραδείγματα σημαντικών 

πολιτικών προσώπων, τα οποία υπέστησαν τον ίδιο πόνο με αυτόν και μπόρεσαν να 

αντεπεξέλθουν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της κοινωνικής τους θέσης, 

χωρίς να πτοηθούν. Έχουμε έναν έμμεσο έπαινο προς τον Πολύβιο, ο οποίος καλείται να 

συμπεριφερθεί όπως οι μεγάλοι Ρωμαίοι πολιτικοί και στρατηγοί. Όμως ο ίδιος, αν και 

ήταν πολιτικό πρόσωπο, ωστόσο κατείχε κατώτερη θέση από αυτούς ως απελεύθερος του 

αυτοκράτορα Κλαυδίου. Η πειθώ επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα μέσω της 

επαινετικής σύνδεσης με ανώτερες μορφές. Το ηθικό αναμένεται να ανυψωθεί και ο 

αποδέκτης του λόγου θα πρέπει να αρχίσει να πιστεύει και πάλι στις δυνάμεις του εαυτού 

του, για να σταθεί ξανά στα πόδια του. 

Στη συνέχεια, στην παράγραφο 15.2, ο Κλαύδιος ανοίγει μία νέα υποενότητα 

παραδειγμάτων, τα οποία ανήκουν στη δική του οικογένεια. Ο λόγος του αρχίζει να γίνεται 

πιο προσωπικός και συνεπώς πιο οικείος. Όπως διατείνεται, «από παντού έρχονται 

αναρίθμητα παραδείγματα αδελφών που χωρίστηκαν με τον θάνατο, και μάλιστα μετά 

βίας κάποια από αυτά τα ζευγάρια ειδώθηκαν να γερνούν μαζί. Αλλά θα περιοριστώ στα 

παραδείγματα του δικού μας οίκου. Γιατί κανένας δεν μπορεί να διαθέτει τόσο κακή κρίση 

και αίσθηση, ώστε να οδύρεται που η τύχη σε κάποιον προκάλεσε πένθος, όταν αυτός 

γνωρίζει ότι αυτή επεδίωξε ακόμη και τα δάκρυα των Καισάρων».380 Ο αυτοκράτορας 

Κλαύδιος, ο οποίος ο ίδιος ανήκει στην οικογένεια των Καισάρων, θα επιβεβαιώσει και 

                                                                                                                                
vixit superstes optimo fratri, quem fortuna in hoc evexerat, ne minus alte eum deiceret, quam patrem 

deiecerat; et post hunc tamen casum Sextus Pompeius non tantum dolori, sed etiam bello suffecit. 
380 Sen. Ad Pol. 15.2: Innumerabilia undique exempla separatorum morte fratrum succurrunt, immo contra 

vix ulla umquam horum paria conspecta sunt una senescentia; sed contentus nostrae domus exemplis ero. 

Nemo enim tam expers erit sensus ac sanitatis, ut Fortunam ulli queratur luctum intulisse, quam sciet etiam 

Caesarum lacrimas concupisse. 
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πάλι τα λόγια του Σενέκα ότι ο πόνος του θανάτου και οι βολές της τύχης μπορεί να 

τύχουν στον καθέναν. Ποιος είναι πιο κατάλληλος να μιλήσει για τους Καίσαρες από έναν 

από αυτούς; Εδώ επισφραγίζεται και ο ρόλος του στον λόγο, όταν με μια πραγματικά 

έξυπνη τεχνική παίρνει τη θέση του Σενέκα σε αυτόν. Ένας Καίσαρας υποστηρίζει ότι 

ακόμη και οι Καίσαρες μπορούν να πάθουν κακό. Ο εξανθρωπισμός των Καισάρων με την 

αναγνώριση της αδυναμίας τους αναμένεται να προσδώσει στον Πολύβιο ακόμη 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσει τη θλίψη του.  

Το πρώτο παράδειγμα αυτής της υποενότητας βρίσκεται στην παράγραφο 15.3 και 

αναφέρεται στον Αύγουστο. Σύμφωνα με τον Κλαύδιο, «ο θεϊκός Αύγουστος έχασε την 

Οκταβία, την πολυαγαπημένη του αδελφή και ούτε απ’ αυτόν η φύση των πραγμάτων δεν 

εξαίρεσε την ανάγκη του θρήνου, για τον οποίο είχε ορίσει τον ουρανό, αλλ’ αντίθετα ο 

ίδιος, που βασανίστηκε με κάθε είδος απώλειας, έχασε και τον υιό της αδελφής του που 

προετοίμαζε για να τον διαδεχθεί.381 Έπειτα, για να μην απαριθμήσω το κάθε πένθος του 

ξεχωριστά, και εκείνος έχασε τους γαμπρούς και τα παιδιά και τα εγγόνια του, και κανένας 

από όλους του θνητούς δεν έκρινε περισσότερο ότι αυτός είναι άνθρωπος, ενώ βρισκόταν 

ανάμεσα στους ανθρώπους. Όμως η καρδιά του, που ήταν ικανότατη να αντιμετωπίζει το 

κάθε τι, τόσους πολλούς και τόσο μεγάλους θρήνους άντεξε και ο θεϊκός Αύγουστος έγινε 

νικητής όχι μόνο των ξένων εθνών αλλά ακόμη και των πόνων».382 Αυτή είναι η 

τρανταχτή απόδειξη του ότι, ακόμα και όταν η ζωή σε πληγώνει συνεχώς, όταν έχεις τη 

δύναμη και τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων, βγαίνεις νικητής. Ο Σενέκας από τη μία 

εξανθρωπίζει τον θεϊκό Αύγουστο, εξισώνοντάς τον με τους υπόλοιπους ανθρώπους με 

τους οποίους η μοίρα είναι κοινή, και από την άλλη τον εκθειάζει λόγω των ικανοτήτων 

του να αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια τα δεινά και να στέφεται νικητής, όπως στέφεται 

νικητής και στις μάχες. Επομένως, προβάλλεται η ιδέα ότι η ανωτερότητα κάποιου 

αναδεικνύεται μόνο μέσω των ικανοτήτων του. Όσο άνθρωπος είναι ο Αύγουστος, τόσο 

άνθρωπος είναι και ο Πολύβιος. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο με τον οποίο οι δύο 

άνδρες αντιδρούν στη συμφορά.  

                                           
381 Το παράδειγμα αυτό αναφέρθηκε επίσης στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία (Ad Marc. 2.3), όταν 

σχολιάστηκε η στάση της αδελφής του Αυγούστου Οκταβίας, η οποία παρουσιάστηκε ως παράδειγμα 

γυναίκας που αντιμετώπισε την απώλεια του υιού της. Αναφορά στον ίδιο τον Αύγουστο, ο οποίος επίσης 

έχασε τον υιό του, γίνεται και στην παράγραφο Ad Marc. 15.2. 
382 Sen. Ad Pol. 15.3: Divus Augustus amisit Octaviam sororem carissimam et ne ei quidem rerum natura 

lugendi necessitatem abstulit, cui caelum destinaverat, immo vero idem omni genere orbitatis vexatus sororis 

filium successioni praeparatum suae perdidit; denique ne singulos eius luctus enumerem, et generos ille 

amisit et liberos et nepotes, ac nemo magis ex omnibus mortalibus hominem esse se, dum inter homines erat, 

sensit. Tamen tot tantosque luctus cepit rerum omnium capacissimum eius pectus victorque divus Augustus 

non gentium tantummodo externarum, sed etiam dolorum fuit. 
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Το επόμενο παράδειγμα στην παράγραφο 15.4 είναι του Γάιου Καίσαρα (Gaius 

Caesar), εγγονού του αυτοκράτορα Αυγούστου, ο οποίος περίπου στα πρώτα χρόνια της 

νεανικής του ηλικίας έχασε τον Lucius, τον αγαπητό σε αυτόν αδελφό. Κατά τον Σενέκα, 

τον έχασε κατά την προετοιμασία του παρθικού πολέμου «και από τη δεινότερη πληγή της 

ψυχής περισσότερο πλήγηκε παρά αργότερα από του σώματος. Αυτήν και στη μία και 

στην άλλη περίπτωση υπέμεινε το ίδιο ευσεβέστατα και γενναιότατα».383 Προβάλλεται και 

σε αυτό το παράδειγμα η ψυχική δύναμη που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί η πληγή της 

απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου. Ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, όπως οι Καίσαρες, 

υπέστησαν κοινές τραγωδίες με τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά τα παραδείγματα των 

Καισάρων που προβάλλει στην παραμυθία του ο Σενέκας μέσα από τα λόγια του 

αυτοκράτορα Κλαυδίου καταδεικνύουν την ορθή αντιμετώπιση για τη συμφορά της 

απώλειας αγαπημένων προσώπων, όπως και για οποιαδήποτε άλλη πληγή.  

Στην παράγραφο 15.5 παρουσιάζεται το παράδειγμα του Τιβερίου (Tiberius 

Caesar), του θείου του Κλαυδίου, ο οποίος έχασε τον αδελφό του Δρούσο Γερμανικό 

(Drusus Germanicus), τον πατέρα του αυτοκράτορα Κλαυδίου, ενώ διέλαυνε τα βάθη της 

Γερμανίας και τα πιο άγρια έθνη υπέτασσε στη ρωμαϊκή εξουσία. Μάλιστα τον έχασε 

μέσα στην αγκαλιά του και τα φιλιά του. Ωστόσο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, 

αυτός «όμως το μέτρο ως προς το να πενθείς όχι μόνο στον εαυτό του αλλά ακόμα και σε 

άλλους έθεσε».384 Εδώ προβάλλεται η στωική αντίληψη για την τήρηση του μέτρου, το 

οποίο επίσης εξαίρεται και στον στρατιωτικό βίο. Για τον λόγο αυτό ο Τιβέριος Καίσαρας 

διέταξε ότι πρέπει να διατηρείται η πειθαρχία όχι μόνο στην εκστρατεία αλλά και όταν 

θρηνεί κανείς. Για να μπορέσει όμως ο ίδιος να ορίσει το μέτρο για τους άλλους, έπρεπε 

πρώτα να το ορίσει και για τον εαυτό του, καθώς «δεν θα μπορούσε εκείνος τα δάκρυα 

των άλλων να συγκρατήσει, αν προηγουμένως δεν είχε πιέσει τα δικά του».385 

Προβάλλεται ένα ακόμα παράδειγμα γενναιότητας μπροστά στη θλίψη και επίσης ένα 

ακόμη παράδειγμα Καίσαρα, ο οποίος επιδεικνύει το ίδιος θάρρος τόσο ως προς το 

στράτευμά του όσο και ως προς τον εαυτό του μπροστά στη συμφορά. Διατηρεί με άλλα 

λόγια το ίδιο επίπεδο και κύρος τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό του βίο καθώς 

και σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει. Αυτό οφείλει να κάνει και ο Πολύβιος και να 

μην παρεκτραπεί από τη θλίψη που νιώθει, ώστε να αμελήσει τα καθήκοντά του. Η 

πολιτική του θέση προϋποθέτει την απαραίτητη συμπεριφορά εκ μέρους του. 

                                           
383 Sen. Ad Pol. 15.4: graviore multo animi volnere quam postea corporis ictus est; quod utrumque et 

piissime idem et fortissime tulit) 
384 Sen. Ad Pol. 15.5: modum tamen lugendi non sibi tantum sed etiam aliis fecit. 
385 Sen. Ad Pol. 15.5: Non potuisset ille lacrimas alienas compescere, nisi prius pressisset suas. 
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 Στη συνέχεια, στην παράγραφο 16.1, ο αυτοκράτορας Κλαύδιος παρουσιάζει το 

παράδειγμα του παππού του, Μάρκου Αντώνιου (M. Antonius). Δηλώνει τη δύναμή του, 

τονίζοντας ότι δεν ήταν πιο αδύνατος από κανέναν, εκτός από αυτόν από τον οποίο 

νικήθηκε: «Ενώ τότε την πολιτεία αναδιοργάνωνε και ήταν στην τριανδρία και ενώ δεν 

έβλεπε κανέναν πάνω από αυτόν να έχει την εξουσία, εκτός όμως από τους δύο 

συνεργάτες του, και ενώ διέκρινε τα πάντα κάτω από αυτόν, άκουσε για τον φόνο του 

αδελφού του».386 Το παράδειγμα αυτό δείχνει ακόμη μία άποψη της παντοδυναμίας της 

Τύχης. Ακόμα και αν ήταν στο απόγειο της στρατιωτικής του δύναμης, ακόμη και αν ήταν 

ανώτερος από όλους, ο Μ. Αντώνιος κτυπήθηκε και αυτός, όπως θα μπορούσε να συμβεί 

και στον καθέναν, από τη συμφορά του θανάτου του αδελφού του. Όμως, αν και η 

συμφορά είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, ωστόσο η αντίδραση του ανθρώπου σε 

αυτήν εξαρτάται από τον ίδιο και σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται 

την κατάσταση και τη θέση του. Ο ίδιος ο Μ. Αντώνιος, όπως παρουσιάζεται να αναφέρει 

ο αυτοκράτορας Κλαύδιος στην παράγραφο 16.2, «αυτή τη λυπηρή πληγή υπέμεινε με την 

ίδια μεγαλοψυχία, με την οποία όλες τις άλλες συμφορές είχε ανεχτεί, και αυτό ήταν για 

αυτόν το να πενθείς, να θυσιάζεις στον αδελφό με το αίμα είκοσι λεγεώνων».387 Υπάρχει 

εδώ μια έμμεση εκμετάλλευση του θέματος της επανάληψης της ίδιας ψυχικής δύναμης. Ο 

Μ. Αντώνιος επέδειξε προηγουμένως τη μεγαλοψυχία του σε άλλες συμφορές και 

επομένως ήταν αναμενόμενο από αυτόν ότι θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο και στην 

τραγική συμφορά του θανάτου του αδελφού του. Το ίδιο ισχύει και για τον Πολύβιο, που 

με αυτόν τον τρόπο επαινείται εμμέσως. Αφού έχει και ο ίδιος τις ικανότητες, όπως 

εννοείται, μπορεί και αυτός να αντιδράσει ορθά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.  

Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι του ίδιου του φανταστικού ομιλητή, του 

αυτοκράτορα Κλαυδίου. Στην παράγραφο 16.3 προσφέρει τον εαυτό του ως το τελευταίο 

του παράδειγμα προς μίμηση για την αντιμετώπιση των συμφορών: «Αλλά για να 

παραλείψω όλα αυτά τα παραδείγματα, για να αποσιωπήσω τις άλλες κηδείες από τις 

οποίες ο ίδιος έχω πληγεί, δύο φορές η Τύχη μου επιτέθηκε με το αδελφικό πένθος, δύο 

φορές κατενόησε ότι μπορεί να με βλάψει, αλλά ότι δεν μπορώ να νικηθώ».388 Ο Σενέκας 

γνωρίζει ότι πιθανώς ο Πολύβιος θαυμάζει τον Κλαύδιο, στον οποίο υπάγεται, και 

επομένως τα λόγια του και το παράδειγμά του αναμένεται ότι θα γίνουν ακόμη πιο 

                                           
386 Sen. Ad Pol. 16.1: M. Antonius avus meus, nullo minor nisi eo a quo victus est, tunc cum rem publicam 

constitueret et triumvirali potestate praeditus nihil supra se videret, exceptis vero duobus collegis omnia 

infra se cerneret, fratrem interfectum audivit. 
387 Sen. Ad Pol. 16.2: Tulit hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudine animi M. Antonius, qua omnia 

alia adversa toleraverat, et hoc fuit eius lugere viginti legionum sanguine fratri parentare. 
388 Sen. Ad Pol. 16.3: Sed ut omnia alia exempla praeteream, ut in me quoque ipso alia taceam funera, bis 

me fraterno luctu aggressa fortuna est, bis intellexit laedi me posse, vinci non posse. 
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πειστικά για αυτόν ως περισσότερο οικεία. Σίγουρα και ο ίδιος ο Πολύβιος γνωρίζει ότι ο 

αυτοκράτορας έχασε δύο αδελφούς. Είναι χαρακτηριστικός όμως ο τρόπος που το 

εκφράζει ο Κλαύδιος. Δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε καν ο ίδιος ότι έτυχε αυτής της 

συμφοράς και αυτό γίνεται πιο κατανοητό με την επανάληψη της φράσης δύο φορές. 

Ωστόσο, δηλώνει και ο ίδιος ότι, αν και η Τύχη του έστειλε αυτά τα δεινά, αυτός όμως 

βγήκε νικητής και τις δύο φορές. Όπως εμφανίζεται να λέει και ο ίδιος ο φανταστικός 

ομιλητής σε έναν αυτοέπαινό του, που αποτελεί στην ουσία έμμεσο έπαινο προς τον ίδιο 

τον Κλαύδιο από τον Σενέκα, «έχασα τον αδελφό μου Γερμανικό, τον οποίο με ποιον 

τρόπο αγάπησα πραγματικά καταλαβαίνει όποιος συλλογίζεται με ποιον τρόπο τα ευσεβή 

αδέλφια αγαπούν τα αδέλφια τους. Έτσι όμως κυβέρνησα τα πάθη μου, ώστε ούτε 

εγκατέλειπα κάτι το οποίο όφειλε να τελειώσει από έναν καλό αδελφό, ούτε έκανα κάτι για 

το οποίο μπορούσε να προκύψει μομφή στον ηγεμόνα».389  

Εδώ τελειώνει ο λόγος του αυτοκράτορα Κλαυδίου και η εξιστόρηση 

παραδειγμάτων προς μίμηση που προέρχονται από σημαντικούς πολιτικούς ηγέτες, οι 

οποίοι έχασαν στενά οικογενειακά τους πρόσωπα, ανάμεσα στους οποίους και οι Καίσαρες 

και ο ίδιος ακόμη ο ομιλητής. Η αρχική του στόχευση να αποδείξει την κοινή ανθρώπινη 

μοίρα ανεξαρτήτως επιπέδου και κοινωνικής θέσης έγινε προφανής και ξεκάθαρη. 

Παράλληλα όμως μία δεύτερη στόχευσή του ήταν να διδάξει την πρέπουσα συμπεριφορά 

μπροστά στη συμφορά. Οι πολιτικοί αυτοί ηγέτες που αναφέρθηκαν είχαν όλοι τη 

μεγαλοψυχία όχι μόνο να συμπεριφερθούν με αξιοπρέπεια κατά το πένθος των αδελφών 

τους, αλλά επιπλέον να συνεχίσουν τα στρατιωτικά ή πολιτικά τους καθήκοντα με μεγάλη 

επιτυχία. Χαρακτηρίζονται όλοι από δύναμη ψυχής και μεγάλες ικανότητες. Πρόκειται για 

ισχυρά και γνωστά πρότυπα μίμησης για τον Πολύβιο και αποτελεί μεγάλη τιμή και για 

τον ίδιο να του εξιστορούνται αυτά τα συγκεκριμένα άτομα ως παραδείγματα, γιατί αυτό 

υποδεικνύει ότι και ο ίδιος κατέχει παρόμοιες αρετές και δυνατότητες στην πολιτική θέση 

στην οποία βρίσκεται. Έτσι ο Πολύβιος επαινείται εμμέσως και με αυτόν τον τρόπο τα 

λόγια του αυτοκράτορα Κλαυδίου εντυπώνονται πιο εύκολα στο μυαλό του. Τα λόγια του 

λειτουργούν ως μια εσωτερική φωνή, μια υπενθύμιση των συμφορών όλων αυτών των 

σπουδαίων ανθρώπων.  

Στο σημείο αυτό με το τέλος του λόγου του Κλαυδίου ο Σενέκας επανέρχεται στο 

προσκήνιο, στην παράγραφο 16.4. Μέχρι τώρα ήταν και αυτός ένας από τους ακροατές 

μαζί με τον Πολύβιο. Τώρα αναφέρεται ο ίδιος στον Πολύβιο και προσπαθεί να τονώσει 

                                           
389 Sen. Ad Pol. 16.3: amisi Germanicum fratrem, quem quomodo amaverim, intellegit profecto quisquis 

cogitat, quomodo suos fratres pii fratres ament; sic tamen affectum meum rexi, ut nec relinquerem quicquam, 

quod exigi deberet a bono fratre, nec facerem, quod reprehendi posset in principe. 
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την αυτοπεποίθησή του τονίζοντάς του εμμέσως ότι είχε την τιμή να αναφερθούν αυτά τα 

παραδείγματα σε αυτόν από τον πατέρα της πολιτείας (parentem publicum). Επίσης 

συνοψίζει τα λεγόμενα του Κλαυδίου, ο οποίος μέσω αυτών των παραδειγμάτων 

καταδεικνύει πως τίποτα ιερό και όσιο δεν υπάρχει για την Τύχη. Η τελευταία προκαλεί 

κηδείες ακόμη και στον οίκο από τον οποίο αναζητούνται θεοί, δηλαδή τον 

αυτοκρατορικό.390 Τελειώνει με την ίδια σκέψη με την οποία ξεκίνησε η εξιστόρηση των 

παραδειγμάτων. Η Τύχη είναι αμείλικτη. Όπως συνεχίζει να λέει στην παράγραφο αυτή ο 

Σενέκας για την ίδια την Τύχη, «κανένας έτσι δεν απορεί που κάτι έγινε από αυτήν είτε 

σκληρά είτε άδικα. Γιατί είναι δυνατόν αυτή να γνωρίζει είτε κάποια αίσθηση δικαιοσύνης 

ενάντια στις ιδιωτικές οικίες είτε κάποια μετριοπάθεια, αφού αυτής η αδιάλλακτη 

αγριότητα τόσες φορές η ίδια μόλυνε τις ιερές κλίνες των θεών;».391 Όλες οι κατηγορίες 

για την ανθρώπινη θλίψη στρέφονται στην Τύχη, η οποία χαρακτηρίζεται από επίθετα τα 

οποία συνήθως αναφέρονται στους ανθρώπους. Με τη μετάθεση των κατηγοριών σε αυτήν 

ο αποδέκτης του λόγου παρηγορείται κατά κάποιο τρόπο από την κοινή πρακτική της σε 

όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Η Τύχη απεικονίζεται ως ένας άγριος αδιάλλακτος 

εχθρός που κτυπά με τα βέλη του τον κάθε άνθρωπο. Η ένταση του λόγου ενισχύεται και 

τα συναισθήματα εντείνονται. Το παιχνίδι της ανθρώπινης ψυχολογίας παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στη ρητορική δεινότητα και συνεπώς στην πειθώ του εκάστοτε ακροατή 

και αποδέκτη.  

Στην παράγραφο 17.3, μετά από τόσα παραδείγματα προς μίμηση, ο Σενέκας 

αποφασίζει να παρουσιάσει ένα ακόμη παράδειγμα όχι προς μίμηση αυτή τη φορά, για να 

δημιουργήσει προφανώς αντίθεση και να ενισχύσει τα προηγούμενα παραδείγματά του. 

Λέει ότι δεν μπορεί να παραλείψει αυτόν, ο οποίος πρέπει να εξαιρεθεί από κάθε κατάλογο 

των Καισάρων, τον οποίο η φύση των πραγμάτων γέννησε για την καταστροφή και τον 

ψόγο του ανθρώπινου γένους, για να συμπληρώσει ότι την αυτοκρατορία, η οποία κάηκε 

και καταλύθηκε εξαιτίας του, την αναγεννά ολοσχερώς η επιείκεια του πιο πράου από τους 

αυτοκράτορες.392 Το παράδειγμα προς αποφυγή είναι αυτό του Γάιου Καίσαρα. 

Παρατηρούμε ένα λογοπαίγνιο. Ενώ η επιείκεια (clementia) ήταν η χαρακτηριστική 

πολιτική τακτική του Γάιου Καίσαρα, αποδίδεται τώρα μέσα από τα λόγια του Σενέκα 

                                           
390 Sen. Ad Pol. 16.4: Haec ergo puta tibi parentem publicum referre exempla, eundem ostendere, quam nihil 

sacrum intactumque sit Fortunae, quae ex eis penatibus ausa est funera ducere, ex quibus erat deos petitura. 
391 Sen. Ad Pol. 16.4: Nemo itaque miretur aliquid ab illa aut crudeliter fieri aut inique; potest enim haec 

adversus privatas domos ullam aequitatem nosse aut ullam modestiam, cuius implacabilis saevitia totiens 

ipsa funestavit pulvinaria? 
392 Sen. Ad Pol. 17.3: Non possum tamen, cum omnes circumierim Caesares, quibus Fortuna fratres 

sororesque eripuit, hunc praeterire ex omni Caesarum numero excerpendum, quem rerum natura in exitium 

opprobriumque humani generis edidit, a quo imperium adustum atque eversum funditus principis mitissimi 

recreat clementia. 
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στον Κλαύδιο, ο οποίος αναγεννά την πόλη μετά την καταστροφή που προηγήθηκε. 

Πρόκειται για μια ειρωνεία προς τον Γάιο Καίσαρα και έναν έμμεσο έπαινο προς τον 

Κλαύδιο εκ μέρους του Σενέκα.  

Εδώ ολοκληρώνονται τα παραδείγματα που παρουσιάζει ο Σενέκας στον 

παραμυθητικό του λόγο προς τον Πολύβιο. Είναι καλά οργανωμένα, τοποθετημένα στη 

μέση περίπου του λόγου και πλήρως αντίστοιχα με το επίπεδο και τις εμπειρίες του 

Πολύβιου.  

Τα διδάγματα (praecepta) στον λόγο είναι επίσης αρκετά και αναμενόμενα λόγω 

του διδακτισμού που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον Σενέκα. Επικεντρώνονται στις στερεότυπες 

παραμυθητικές ιδέες της Τύχης, της ανθρώπινης ζωής, της θλίψης και του θανάτου. 

Το πρώτο θέμα το οποίο αναφέρει ως δίδαγμα ο Σενέκας, από το σημείο όπου 

αρχίζει το σωζόμενο μέρος του λόγου,393 σχετίζεται με τη θλίψη. Σε αντίθεση με τον 

παραμυθητικό λόγο στη Μαρκία, στον παραμυθητικό λόγο προς τον Πολύβιο ο φιλόσοφος 

ξεκινά να μιλά γενικά διατυπώνοντας την άποψή του και την απορία του για την 

κατάσταση στην οποία εισέρχεται ο άνθρωπος εξαιτίας της θλίψης του (insinuatio).394 

Αναφέρεται εμμέσως στον αποδέκτη του, δηλώνοντας τις βασικές φιλοσοφικές αρχές που 

πρέπει να κυριαρχούν στο πνεύμα του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε 

δυσκολία. Με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας δυναμικό λεξιλόγιο, αναφέρεται στη 

μέγιστη δύναμη και αποτελεσματικότητα του νόμου της Φύσης395 εναντίον της αδυναμίας 

και θνητότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. Πετυχαίνει με τον τρόπο αυτό να εγείρει το 

ενδιαφέρον και την προσοχή του αποδέκτη αλλά και των αναγνωστών του από το πρώτο 

ακόμη μέρος του λόγου του. Προβάλλει την αντίθεση ανάμεσα στην ύλη, την πέτρα με την 

οποία δομούνται οι πόλεις και τα μνημεία, των οποίων τη στερεότητα δεν μπορεί να 

ρημάξει με ευκολία το θνητό ον, με τη δύναμη της Φύσης, η οποία μπορεί, όπως λέει, να 

τα αφανίσει όλα και να τα ανακαλέσει εκεί όπου αναδύθηκαν.396 Δηλώνεται η δύναμη της 

Φύσης να καταστρέφει και να αναζωογονεί το ίδιο πράγμα, όταν το επιθυμεί. 

Υποδεικνύεται πόσο ασήμαντοι είναι οι άνθρωποι μπροστά στη Φύση. «Τίποτα δεν είναι 

διαρκές», υποστηρίζει ο Σενέκας, «λίγα πράγματα είναι μακροχρόνια. Το κάθε πράγμα με 

διαφορετικό τρόπο φθείρεται, η λήξη των πραγμάτων ποικίλει, όποιο από αυτά αρχίζει 

                                           
393 Όπως ήδη αναφέραμε, η αρχή του λόγου αυτού έχει χαθεί.  
394 Grimal 1981, 36. 
395 Η αναφορά στην έννοια της Φύσης στο σημείο αυτό θα μπορούσε να συσχετιστεί με την έννοια της 

Τύχης, δεδομένου του γεγονότος ότι η σύνδεση των δύο εννοιών, όπως επίσης και με την έννοια της Μοίρας, 

αποτελούσε συχνό φαινόμενο στη λατινική λογοτεχνία των αυτοκρατορικών χρόνων.  
396 Sen. Ad Pol. 1.1: Urbes ac monumenta saxo structa, si vitae nostrae compares, firma sunt; si redigas ad 

condicionem naturae omnia destruentis et unde edidit eodem revocantis, caduca sunt. 
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επίσης τελειώνει».397 Μια μέρα, όπως υποστηρίζει ο Σενέκας, το ίδιο το σύμπαν θα 

διασκορπιστεί και θα καταποντιστεί στο αρχαίο χάος και το σκοτάδι.398 Επομένως, δεν 

υπάρχει λόγος να θλιβόμαστε και να θρηνούμε για τους ανθρώπους που χάσαμε. Όλοι μας 

κάποτε θα έχουμε την ίδια κατάληξη.  

Οι άνθρωποι επομένως αγνοούν την αρχή και το τέλος των πραγμάτων. Ο άμεσος 

γνώστης και υπεύθυνος της αρχής και του τέλους της κάθε οντότητας δεν είναι άλλος από 

τη Φύση, η δυναμική της οποίας οδηγεί στο σύλληψη ότι τίποτα δεν είναι αέναο. 

Προβάλλεται με τον τρόπο αυτό η στωική αρχή, σύμφωνα με την οποία η ζωή του 

ανθρώπου από την αρχή της γέννησής του οδεύει προς τον θάνατο. Η άποψη αυτή ως 

ρητορικό επιχείρημα ονομάζεται De condicione humana και είναι ιδιαιτέρως 

αποτελεσματική.399 O Hijmans Jr επισημαίνει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι θεατές του 

θεάματος του σύμπαντος και η Φύση ο δημιουργός του και τονίζει ότι ακόμη και ο σοφός 

άνθρωπος πρέπει να είναι μόνο παρατηρητής και να μην επεμβαίνει σε κάποιο παιχνίδι της 

Τύχης.400  

Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του. Αυτό, σύμφωνα με τον Σενέκα, 

πρέπει να το γνωρίζει κάθε σώφρων άνθρωπος, καθώς αυτός ο οποίος νομίζει ότι μπορεί 

να ξεφύγει όχι μόνο ο ίδιος αλλά και οι αγαπημένοι του από το τέλος που του έχει οριστεί 

από αυτήν διακατέχεται από υπεροψία.401 Δικαίως λοιπόν τονίζει ο Σενέκας ότι σύμφωνα 

με την κρίση του η Φύση έκανε ό,τι είναι πιο σφοδρό από τα πράγματα, τον θάνατο, να 

είναι κοινό, ώστε η σκληρότητα της μοίρας να παρηγορεί ισότιμα τους ανθρώπους.402 

Επομένως, κανείς δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τις συνέπειες της βίωσης ενός θανάτου, 

γεγονός το οποίο κατά κάποιο τρόπο απαλλάσσει τη μοίρα, η οποία δεν ευνοεί καμία 

ανθρώπινη ύπαρξη, προωθώντας την ισότητα μεταξύ τους ως προς την εφαρμογή των 

σχεδίων της για την κάθε μία από αυτές. Η θεωρία αυτή παραπέμπει στο δόγμα της 

                                           
397 Sen. Ad Pol. 1.1: nihil perpetuum, pauca diuturna sunt; aliud alio modo fragile est, rerum exitus 

variantur, ceterum quicquid coepit et desinit) 
398 Sen. Ad Pol. 1.2: Mundo quidam minantur interitum et huc universum, quod omnia divina humanaque 

complectitur, si fas putas credere, dies aliquis dissipabit et in confusionem veterem tenebrasque demerget. 

Αυτή είναι η εικόνα της κοσμικής διάλυσης. Η στωική φιλοσοφία μέσα από τα έργα κυρίως του Χρύσιππου 

προωθεί την ιδέα του κοσμικού πνεύματος, το οποίο διαχέεται με την ενέργειά του και συνδέει όλα τα μέρη 

του σύμπαντος. Η διατάραξη αυτής της ενέργειας οδηγεί στην ἐκπύρωσιν του πνεύματος και συνεπώς στη 

συντέλεση του χάους και της καταστροφής του κόσμου. Βλ. κυρίως SVF II 596-632, 719. Για μια εκτενή 

ανάλυση της θεωρίας για την κοσμική διάλυση στη στωική παράδοση βλ. ενδεικτικά Sambursky 1959, 57-

65· Lapidge 1979, 346-370. Πβ. Sambursky 1959, 106. 
399 Για το ρητορικό αυτό επιχείρημα στην παραμυθητική λογοτεχνία βλ. Manning 1981, 62.  
400 Hijmans 1966, 248.  
401 Sen. Ad Pol. 1.3: Quis tam superbae impotentisque adrogantiae est, ut in hac naturae necessitate omnia 

ad eundem finem revocantis se unum ac suos seponi velit ruinaeque etiam ipsi mundo imminenti aliquam 

domum subtrahat? 
402 Sen. Ad Pol. 1.4: ideo mihi videtur rerum natura, quod gravissimum fecerat, commune fecisse, ut 

crudelitatem fati consolaretur aequalitas. 
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συμπαθείας, το οποίο προωθεί την ιδέα της κοσμοπόλεως. Σύμφωνα με αυτό, ό,τι 

συμβαίνει στο μέρος, συμβαίνει και στο όλο. Ζούμε όλοι στο ίδιο σύμπαν. Επιπλέον, η 

αναφορά στη σκληρότητα (crudelitas) της Τύχης, λέξη η οποία χρησιμοποιείται και στην 

παράγραφο 16.4, παραπέμπει σε μια λογοτεχνική πρακτική που συνηθέστερα απαντά κατά 

τον Μεσαίωνα, της οποίας ένας από τους εμπνευστές ίσως να ήταν ο Σενέκας. Ωστόσο ο 

Σενέκας τη χρησιμοποιούσε με πολιτική περισσότερο υποδήλωση, θέλοντας έτσι να 

καυτηριάσει τη σκληρή φύση των αυτοκρατόρων.403 Ως εκ τούτου η χρήση της 

συγκεκριμένης λέξης για τον χαρακτηρισμό της Τύχης δεν είναι απίθανο ότι μπορεί να 

δημιουργεί μια σύζευξη σκοπιμοτήτων εκ μέρους του Σενέκα για την προβολή και της 

σκληρότητας του αυτοκράτορα Κλαυδίου, ο οποίος φερόμενος ως παντοδύναμος, όπως η 

Τύχη, τον εξόρισε στην Κορσική την εν λόγω περίοδο. 

Με τις βασικές αυτές αρχές της ανθρώπινης φύσης κατά τη στωική φιλοσοφία ο 

Σενέκας προσπαθεί από την αρχή να προκαλέσει το ενδιαφέρον του Πολύβιου και να τον 

οδηγήσει προς τη συνειδητοποίηση των αρχών που ήδη γνώριζε, αλλά παραδομένος στη 

θλίψη τις είχε αφήσει κατά μέρος. Η προσέγγιση του Σενέκα προς τον Πολύβιο φανερώνει 

ότι εξαρτήθηκε από το επίπεδο μόρφωσης αλλά και κοινωνικής θέσης του ιδίου ως 

απελεύθερου του Κλαυδίου, υπεύθυνου για την εξέταση των αιτήσεων προς τον 

αυτοκράτορα.404  

Ο Σενέκας στη συνέχεια του λόγου του αναφέρεται και πάλι στο κοινό 

παραμυθητικό μοτίβο της δήλωσης της ματαιότητας της θλίψης στον άνθρωπο.405 Στην 

παράγραφο 2.1 υποστηρίζει ότι «εκείνο επίσης θα σε βοηθήσει όχι λίγο, αν σκεφτείς ότι η 

θλίψη σου σε τίποτα δεν ωφελεί ούτε εκείνον τον οποίο επιθυμείς, ούτε σένα· γιατί δεν θα 

θέλεις να είναι μακροχρόνιο ό,τι είναι μάταιο. Διότι αν με τη λύπη πρόκειται να ωφελούμε 

κάπως, δεν αρνούμαι όποια δάκρυα υπολείπονται για την τύχη μου να τα χύσω για σένα· 

και τώρα ακόμη θα βρω για αυτά τα ήδη εξαντλημένα μάτια από οδυρμούς οικείους, αν 

για σένα πρόκειται να είναι για καλό».406  

Η θλίψη θεωρείται ανούσια και άσκοπη, γιατί δεν προσφέρει τίποτα καλό σε αυτόν 

που τη βιώνει. Επομένως, είναι παράλογο να παρατείνεται το αίσθημά της από τον 

άνθρωπο πέραν του δέοντος, όπως ο ίδιος συμπεραίνει. Είναι ενδιαφέρον πώς ο Σενέκας, 

θέτοντας αριστοτεχνικά την κύρια πρόταση, καταλήγει στο λογικό συμπέρασμα, το οποίο 

                                           
403 Βλ. Baraz 1998, 195-196. 
404 Για τη διοικητική θέση του Πολύβιου στην αυλή του αυτοκράτορα βλ. Rose 1994, 76.  
405 Για το μοτίβο αυτό και σχετικά παραδείγματα βλ. Γρόλλιο 1956, 71-73.  
406 Sen. Ad Pol. 2.1: Illud quoque te non minimum adiuverit, si cogitaveris nihil profuturum dolorem tuum 

nec illi, quem desideras, nec tibi; noles enim longum esse, quod inritum est. Nam si quicquam tristitia 

profecturi sumus, non recuso quicquid lacrimarum fortunae meae superfuit tuae fundere; inveniam 

etiamnunc per hos exhaustos iam fletibus domesticis oculos quod effluat, si modo id tibi futurum bono est. 
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έπειτα ενισχύει με την προσωπική του συμμετοχή στο συναίσθημα της θλίψης το οποίο 

βιώνει ο Πολύβιος. Για τον λόγο αυτό διατείνεται σε αυτόν ότι, αν ήταν για τον ίδιο 

ωφέλιμο, δεν θα δίσταζε να χύσει και ο ίδιος γι’ αυτόν δάκρυα κάνοντας έτσι ακόμη πιο 

συναισθηματικό τον λόγο του και προσεγγίζοντας ακόμη πιο αποτελεσματικά τον 

αποδέκτη του. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε ότι ο Σενέκας εκφράζει έντεχνα και τον 

δικό του προσωπικό πόνο για όσα βιώνει τη δεδομένη περίοδο μιλώντας για τα ήδη 

εξαντλημένα του μάτια από οδυρμούς οικείους,407 αλλά παρά ταύτα είναι πρόθυμος να 

κλάψει και γι’ αυτόν. 

Όταν ο Σενέκας δηλώνει ότι, παρά τις δυσκολίες που ο ίδιος βιώνει, δεν θα 

αρνούνταν να θρηνήσει και για την απώλεια του αδελφού του Πολύβιου, αν αυτό ήταν 

ωφέλιμο σε κάτι,408 αποκαλύπτει ένα ανθρωπιστικό πνεύμα που στόχο έχει να συγκινήσει. 

Ο Σενέκας αναφέρεται προφανώς στο σημείο αυτό στη δική του θλίψη εξαιτίας της 

εξορίας του τη δεδομένη περίοδο, θέλοντας να υποδηλώσει τις βολές της Τύχης σε όλους 

τους ανθρώπους του ιδίου μη εξαιρουμένου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να παρηγορήσει τον 

Πολύβιο. Επιδιώκει να του φανερώνει έτσι πόσο ασήμαντη είναι η θλίψη σε τέτοιες 

δύσκολες στιγμές, αφού δεν αλλάζει τα σχέδια που έχει για τον κάθε άνθρωπο η μοίρα, 

δηλώνοντας παράλληλα ότι, αν με τη θλίψη μπορούσε να υπάρξει κάποια μεταβολή, θα 

ήταν και ο ίδιος διατεθειμένος να κλάψει μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί ο 

Σενέκας τη θλίψη ως μέσο για να κάνει πειστικότερο το επιχείρημά του, ενώ εντείνει 

περισσότερο το συναίσθημα στον αποδέκτη του αναφερόμενος στην προθυμία του να 

μοιραστεί μαζί του τη θλίψη του. Το γεγονός αυτό γίνεται εντονότερο, όταν στη συνέχεια 

ο Σενέκας προτείνει στον Πολύβιο να θρηνήσουν και να καταγγείλουν μαζί και αυτός ο 

ίδιος θα κάνει δική του τη δικαστική διαμάχη.409  

Η τεχνική του Σενέκα να προσεγγίσει με περισσότερη οικειότητα τον Πολύβιο 

είναι αξιοθαύμαστη. Μέσω αυτής εκπληρώνει αρκετούς στόχους. Κάνει πρώτα απ’ όλα 

τον εαυτό του πιο ανθρώπινο και επομένως πιο πειστικό, δείχνοντας στον Πολύβιο ότι 

νιώθει τον πόνο του, ενώ παράλληλα προσδίδει στον λόγο του περισσότερο ενδιαφέρον 

για τον αποδέκτη του. Επίσης, παρατηρείται συγκριτικά μια αρκετά μεγαλύτερη εύνοια 

και συμπάθεια προς τον Πολύβιο παρά στη Μαρκία, στην οποία είχε επίσης απευθύνει 

παραμυθητικό λόγο.  

Επιπλέον, ο Σενέκας δεν παραλείπει, απευθυνόμενος στην Τύχη, να δηλώσει το 

σύνηθες σύμφωνα με αυτόν γεγονός ότι, όσο πιο καλός είναι κάποιος άνθρωπος, τόσο πιο 

                                           
407 Sen. Ad Pol. 2.1: inveniam etiamnunc per hos exhaustos iam fletibus domesticis oculos quod effluat. 
408 Sen. Ad Pol. 2.1: Nam si quicquam tristitia profecturi sumus, non recuso quicquid lacrimarum fortunae 

meae superfuit tuae fundere. 
409 Sen. Ad Pol. 2.2: Quid cessas? Conqueramur, atque adeo ipse hanc litem meam faciam. 
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πολύ θα δοκιμαστεί για τον λόγο αυτό από τις προσβολές και την οργή της Τύχης.410 Η 

Τύχη σαν ένα μνησίκακο ον προσπαθεί να κάμψει το πνεύμα των άριστων ανδρών. Ο 

Σενέκας με τον τρόπο αυτό αποδίδει σε αυτήν αισθήματα κατεξοχήν ανθρώπινα, όπως η 

ζήλια και ο φθόνος. Την παρουσιάζει πιο ανθρώπινη, έτσι ώστε να μειώσει κατά κάποιο 

τρόπο την ίδια την αξία των κινήσεών της και τον ίδιο τον ρόλο της στη ζωή των 

ανθρώπων, ώστε ο παραλήπτης του λόγου του να μπορέσει να ξεπεράσει ευκολότερα τις 

συνέπειες των δράσεών της, θεωρώντας αυτές υστερόβουλες, αλλά σύμφωνα με τον 

χαρακτήρα της αναπόφευκτες.  

Ωστόσο, ο Σενέκας επικρίνει τον Πολύβιο, ο οποίος βυθίστηκε στο πένθος του και 

φοβήθηκε τη ζωή και τα πάντα γύρω του, εξαιτίας του πόνου που βιώνει για τον αδελφό 

του. Η δυσάρεστη τύχη του αδελφού του πανικοβάλλει και τον ίδιο, με αποτέλεσμα την 

απομόνωσή του από όλους και όλα, ακόμα και από αυτούς που θέλουν να τον 

παρηγορήσουν. Ο Σενέκας κρίνει τη στάση του εσφαλμένη. Με αυτή τη ρητορική τεχνική 

και τη επιλογή του συγκεκριμένου λεξιλογίου θέλει να τον ωθήσει να δει πόσα έχει ακόμη 

γύρω του. Δεν εκτιμά όσα έχει, γιατί έχει ακόμα και τη συμπαράσταση του Καίσαρα. 

Παρόλα αυτά όμως ακόμη και ο Καίσαρας, ο οποίος είναι ευμενής προς αυτόν, και γι’ 

αυτό είναι τυχερός, δεν θα μπορούσε να αλλάξει την Τύχη του αδελφού του. Για τον λόγο 

αυτό ο Σενέκας απευθυνόμενος στην Τύχη τη χαρακτηρίζει impotens411 και ισχυρίζεται ότι 

όλη η δυστυχία του Πολύβιου και ο ίδιος ο θάνατος του αδελφού του αποτελούν επιδίωξή 

της, με στόχο να κάνει φανερό ότι κανείς δεν μπορεί να αμυνθεί εναντίον της, ούτε ο ίδιος 

ο Καίσαρας.412  

Το δίδαγμα του Σενέκα είναι προφανές. Σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, αφού 

η μοίρα είναι προδιαγεγραμμένη, σκληρή και αμείλικτη, με τη λύπη και τα δάκρυα δεν 

μπορεί να αλλάξει τίποτα: «Μπορούμε να κατηγορούμε τη μοίρα για καιρό, όμως δεν 

μπορούμε να την αλλάξουμε. Παραμένει σκληρή και αμείλικτη∙ κανείς δεν μεταβάλλει 

εκείνη με λοιδορία, κανείς με οδυρμό, κανείς με υπεράσπιση της υπόθεσής του∙ ποτέ και 

για κανέναν δεν δείχνει οίκτο, ούτε τον απαλλάσσει. Γι’ αυτό ας παύσουμε τα δάκρυα τα 

οποία δεν ωφελούν τίποτα∙ γιατί ευκολότερα εμάς στους νεκρούς αυτή η λύπη θα 

προσθέσει παρά εκείνους σ’ εμάς θα επαναφέρει. Αυτή αν εμάς βασανίζει και δεν βοηθά, 

                                           
410 Sen. Ad Pol. 2.7: quo melior est enim quisque, hoc saepius ferre te consuevit sine ullo dilectu furentem et 

inter ipsa beneficia metuendam. 
411 Πβ. και Sen. Ad Pol.16.2: Fortuna impotens, quales ex humanis malis tibi ipsa ludos facis! 
412 Sen. Ad Pol. 3.5: Luget Polybius, et in uno fratre quid de reliquis possit metuere admonitus etiam de ipsis 

doloris sui solaciis timet. Facinus indignum! Luget Polybius et aliquid propitio dolet Caesare! Hoc sine 

dubio, impotens fortuna, captasti, ut ostenderes neminem contra te ne a Caesare quidem posse defendi. 
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από την πρώτη κιόλας στιγμή πρέπει να αποβληθεί, και η ψυχή μας πρέπει να απαλλαγεί 

από τις κενές παραμυθίες και από κάποια πικρή ηδονή στο να λυπάται».413 

Και πάλι τονίζεται πόσο ανώφελες αντιδράσεις είναι η θλίψη και ο οδυρμός. 

Επομένως, ο Πολύβιος πρέπει να σωφρονιστεί, γιατί η λύπη, και δη η υπερβολική λύπη, 

μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα έχει σε αυτόν, αφού θα τον οδηγήσει στην απόλυτη 

κατάρρευση και όχι στην ανακούφιση από τον ψυχικό πόνο. Άρα η θλίψη κρίνεται από τον 

Σενέκα επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, σωματική και ψυχική, και συνεπώς πρέπει να 

καταπολεμηθεί το συντομότερο δυνατόν.414  

Μας διδάσκει ο Σενέκας τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να περιορίσουμε τη 

θλίψη μας. Με όπλο τη λογική ο άνθρωπος θα πολεμήσει τη θλίψη. Για τον λόγο αυτό, ο 

Σενέκας υποστηρίζει στον Πολύβιο: «Διότι αν η λογική δεν βάλει τέλος στα δάκρυά μας, η 

Τύχη δεν θα το κάνει. Εμπρός λοιπόν, κοίταξε γύρω όλους τους θνητούς, όπου άφθονη και 

συνεχής είναι η πηγή των δακρύων. Άλλον στο καθημερινό έργο η πολύπονη φτώχεια 

καλεί, άλλον παροτρύνει η φιλοδοξία, η οποία ποτέ δεν ησυχάζει, άλλος φοβήθηκε τα 

πλούτη τα οποία είχε ευχηθεί, και ταλαιπωρείται εξαιτίας της ευχής του, άλλον η μοναξιά 

βασανίζει, άλλον ο όχλος, ο οποίος πάντα πολιορκεί τις πύλες. Αυτός λυπάται για το ότι 

έχει παιδιά, αυτός για το ότι τα έχει χάσει. Τα δάκρυα σ’ εμάς θα λείψουν νωρίτερα από 

τις αιτίες της λύπης».415  

Δηλώνεται η μεγάλη σημασία της λογικής στην αντιμετώπιση της θλίψης και η 

τάση της Τύχης να προκαλεί τη συνεχή εναλλαγή γεγονότων και δεινών στην ανθρώπινη 

ύπαρξη. Η λογική θεωρείται παράγοντας ο οποίος καθορίζει την ανθρώπινη φύση∙ χάρη σε 

αυτήν ο άνθρωπος διαφοροποιείται από τα ζώα και όχι χάρη στα ένστικτα, τα οποία έχουν 

                                           
413 Sen. Ad Pol. 4.1: Diutius accusare fata possumus, mutare non possumus: stant dura et inexorabilia; nemo 

illa convicio, nemo fletu, nemo causa movet; nihil umquam ulli parcunt nec remittunt. Proinde parcamus 

lacrimis nihil proficientibus; facilius enim nos inferis dolor iste adiciet quam illos nobis reducet: qui si nos 

torquet, non adiuvat, primo quoque tempore deponendus est et ab inanibus solaciis atque amara quadam 

libidine dolendi animus recipiendus est. Για την αντίθεση του Σενέκα στη libido dolendi πβ. Sen. Ep. 99.25-

29 και βλ. Tzounakas 2011, 356 υποσ. 42.  
414 Βλ. Kurth 1994, 61: Η άμεση θεραπεία της θλίψης ανάγεται στον Χρύσιππο, σύμφωνα με τον οποίο σε 

περίπτωση βίαιου ψυχικού πόνου θα πρέπει αρχικά να τηρείται μια χρονική απόσταση, αφού η πρόωρη 

θεραπεία δεν μπορεί να έχει ακόμα αποτέλεσμα, αλλά στη συνέχεια συνιστάται η ταχύτερη δυνατή θεραπεία, 

έτσι ώστε η θλίψη να μην γίνει παθολογική κατάσταση. Το θέμα αυτό έχει επίσης αναφερθεί στον 

παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία, στον οποίο ο Σενέκας δηλώνει ότι θα ευχόταν και ο ίδιος να βρισκόταν 

στο πλευρό της Μαρκίας, όταν η θλίψη της βρισκόταν ακόμα στα αρχικά της στάδια, για να τη βοηθήσει να 

την ξεπεράσει (Sen. Ad Marc. 1.8: Cupissem itaque primis temporibus ad istam curationem accedere). 
415 Sen. Ad Pol. 4.2: Nam lacrimis nostris nisi ratio finem fecerit, fortuna non faciet. Omnis agedum mortalis 

circumspice, larga ubique flendi et adsidua materia est: alium ad cotidianum opus laboriosa egestas vocat, 

alium ambitio numquam quieta sollicitat, alius divitias, quas optaverat, metuit et voto laborat suo, alium 

solitudo [alium labor] torquet, alium semper vestibulum obsidens turba; hic habere se dolet liberos, hic 

perdidisse: lacrimae nobis deerunt antequam causae dolendi. 
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και οι δύο.416 Όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν, διατείνεται ο Σενέκας. Αυτό είναι ένα κοινό 

παραμυθητικό μοτίβο.417 Επομένως, όπως υποφέρει ο Πολύβιος, υποφέρει και ο υπόλοιπος 

κόσμος. Διαφέρει μόνο η αιτία της θλίψης κάθε φορά και στον κάθε άνθρωπο. Αυτή 

πρέπει να είναι μια παρηγοριά γι’ αυτόν, γιατί δεν είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος 

βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Πρέπει να κατανοήσει ότι η λύπη είναι μέρος της ανθρώπινης 

ζωής και ως τέτοια πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους και να αντιμετωπιστεί με τη 

λογική μας. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της 

ανθρώπινης λογικής και της λογικής του σύμπαντος.418 Αυτή μόνο, η λογική, θα μας 

σώσει από τον αβάσταχτο πόνο και θα μας δώσει τα εχέγγυα να πολεμήσουμε τη θλίψη 

μας.  

Όπως ισχυρίζεται ο Σενέκας μέσω μιας φιλοσοφικής συλλογιστικής στην 

παράγραφο 4.3, η φύση των πραγμάτων έθεσε το κλάμα και τον οδυρμό από την ίδια την 

αρχή της ύπαρξής μας.419 Σύμφωνα με το δίδαγμα αυτό, όταν γεννιόμαστε, κλαίμε, αλλά 

και έπειτα, όσο μεγαλώνουμε, βρίσκουμε στον δρόμο μας πολλές ακόμα αιτίες για να 

κλαίμε και να θρηνούμε. Έτσι θεσπίστηκε να είναι ο βίος των όντων και αυτό δεν μπορεί 

να αλλάξει. Το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε τα 

θλιβερά αυτά συναισθήματα που έχουμε κάθε φορά μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, 

γιατί τα δάκρυα στη ζωή μας θα είναι συχνά, ό,τι και να κάνουμε. Επομένως, όσον αφορά 

κάτι τόσο συχνό και αναπόφευκτο, όπως τα δάκρυα και η θλίψη, πρέπει να περιορίζουμε 

κατά το μέγιστο δυνατό την επίδρασή τους σ’ εμάς.  

Επιπλέον ο Σενέκας προσθέτει κάτι πολύ σημαντικό: «Εκείνο επίσης θα ωφελήσει 

εσένα πάρα πολύ, αν σκεφτείς ότι κανείς δεν είναι λιγότερο ευχαριστημένος για τον πόνο 

σου από αυτόν, στον οποίο φαίνεται ότι παρέχεται∙ εκείνος είτε δεν θέλει να βασανίζεσαι, 

είτε δεν το γνωρίζει. Έτσι δεν υπάρχει καμία λογική αυτού του καθήκοντος, διότι σε αυτόν 

στον οποίο παρέχεται, αν τίποτα δεν γνωρίζει, είναι μάταιο, αν γνωρίζει, είναι 

δυσάρεστο».420  

Η θλίψη είναι παράλογη. Βασανίζει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το καταλαβαίνει. 

Σίγουρα είναι αναπόφευκτη, αλλά ο ρόλος της στην ανθρώπινη ζωή πρέπει να είναι 

                                           
416 Hadot και Lazam 1992, 10. Επίσης αυτόθι 11: Η ανάκληση των άλλων και του ίδιου μας του εαυτού στη 

λογική σε κάθε περίσταση είναι μία ενασχόληση κατεξοχήν αξιέπαινη, μία υπηρεσία που γίνεται για τους 

άλλους και για τον εαυτό μας. Είναι ένα είδος πνευματικής άσκησης ή μιας κατεύθυνσης πνευματικής. Αυτό 

το φαινόμενο εξηγεί την αφθονία τέτοιων κειμένων αυτού του λογοτεχνικού είδους στην αρχαιότητα.  
417 Για το μοτίβο αυτό και σχετικά παραδείγματα βλ. Γρόλλιο 1956, 67-71.  
418 Manning 1981, 18. 
419 Sen. Ad Pol. 4.3: Non vides, qualem nobis vitam rerum natura promiserit, quae primum nascentium 

hominum fletum esse voluit? 
420 Sen. Ad Pol. 5.1: Illud quoque te non minimum adiuverit, si cogitaveris nulli minus gratum esse dolorem 

tuum quam ei, cui praestari videtur: torqueri ille te aut non vult aut non intellegit. Nulla itaque eius officii 

ratio est, quod ei, cui praestatur, si nihil sentit, supervacuum est, si sentit, ingratum est. 
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περιορισμένος, γιατί βασανίζει μόνο αυτόν που υφίσταται το κακό, και δεν προσφέρει 

τίποτα σε αυτόν ο οποίος αποτέλεσε την αιτία της θλίψης. Επομένως, η συνειδητοποίηση 

αυτού του γεγονότος θα πρέπει να σωφρονίσει τον άνθρωπο. Αλλιώς θα συνεχίσει μάταια 

να θρηνεί και να οδύρεται προκαλώντας ο ίδιος κακό στον εαυτό του.  

Ο Σενέκας επιμένει: «Θα έλεγα τολμηρά ότι δεν υπάρχει κανείς σε ολόκληρη την 

οικουμένη, ο οποίος να ευφραίνεται από τα δάκρυά σου. Τι λοιπόν; Τη στάση που κανείς 

δεν έχει απέναντί σου νομίζεις ότι την έχει ο αδελφός σου, με βάσανά σου να βλάπτει 

εσένα, να θέλει να σε αποσπά από τις ασχολίες σου, δηλαδή από τη μελέτη και από τον 

Καίσαρα; Δεν είναι αυτό αληθοφανές. Γιατί εκείνος στοργή σ’ εσένα ως αδελφός παρείχε, 

σεβασμό σαν γονιός, παιδεία ως πρεσβύτερος. Εκείνος θέλει να επιζητείται από εσένα, δεν 

θέλει να σε βασανίζει. Γιατί λοιπόν σου είναι αρεστό να λιώνεις από λύπη, η οποία, αν 

στους νεκρούς υπάρχει κάποια αίσθηση, ο αδελφός σου επιθυμεί να τελειώσει;».421 Τονίζει 

ο Σενέκας στον Πολύβιο ότι τα δάκρυά του είναι ανώφελα.422 Κανείς δεν ικανοποιείται 

βλέποντάς τον να κλαίει, ούτε ο ίδιος ο νεκρός αδελφός του. Ο αδελφός του, που τόσο 

αγαπούσε, μόνο στοργή και αγάπη είχε προς αυτόν. Δεν θα ήθελε να τον βλέπει να 

βασανίζεται από τη βαθιά του λύπη και έτσι να απέχει από τις καθημερινές του ασχολίες 

και τα καθήκοντά του προς τον Καίσαρα. Θα ήθελε να είναι ευτυχισμένος.  

Με τεχνική τη συνεχή επανάληψη του ίδιου θέματος, το πόσο ανώφελη είναι η 

λύπη, ο Σενέκας προσπαθεί να συγκινήσει τον Πολύβιο και να τον συνεφέρει. Το δίδαγμα 

αφομοιώνεται καλύτερα με την επανάληψη. Ωστόσο, ο φιλόσοφος δεν παραλείπει κάθε 

φορά να προσθέτει και ένα καινούριο επιχείρημα. Ο αγαπημένος του αδελφός, αν είχε 

συναίσθηση της κατάστασης στην οποία περιήλθε ο Πολύβιος με τον θάνατό του, θα 

στεναχωριόταν και θα επιθυμούσε ασφαλώς αυτή να τελειώσει τάχιστα. Οπότε πολύ 

εύλογα τον ρωτά γιατί του είναι αρεστό να λιώνει από τη λύπη. Με τη δυνατή αυτή 

έκφραση ο Σενέκας επιχειρεί να δείξει τη θλιβερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 

Πολύβιος και να τον ωθήσει πειστικότερα στην αλλαγή της. 

Ακολούθως, ο Σενέκας συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, για να ενισχύσει το επιχείρημά 

του ότι η λύπη του Πολύβιου είναι ανώφελη. Απευθύνεται προσωπικά ο Σενέκας στον 

Πολύβιο και μιλά σε δεύτερο πρόσωπο, για να τον προσεγγίσει ακόμα πιο εύκολα και να 

τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει το λάθος του: «Αν ο αδελφός σου επιθυμεί να 

                                           
421 Sen. Ad Pol. 5.2: Neminem esse toto orbe terrarum, qui delectetur lacrimis tuis, audacter dixerim. Quid 

ergo? Quem nemo adversus te animum gerit, eum esse tu credis fratris tui, ut cruciatu tui noceat tibi, ut te 

velit abducere ab occupationibus tuis, id est a studio et a Caesare? Non est hoc simile veri. Ille enim 

indulgentiam tibi tamquam fratri praestitit, venerationem tamquam parenti, cultum tamquam superiori; ille 

desiderio tibi esse vult, tormento esse non vult. Quid itaque iuvat dolori intabescere, quem, si quis defunctis 

sensus est, finiri frater tuus cupit? 
422 Για το παραμυθητικό αυτό επιχείρημα βλ. Γρόλλιο 1956, 71-73. 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



120 
 

βασανίζεσαι με δάκρυα τα οποία ποτέ δεν παύουν, ανάξιος είναι της αγάπης σου».423 

Πρόκειται για μία ομολογουμένως άριστη τεχνική, που κάνει τον λόγο του φιλοσόφου πιο 

ζωντανό και ανθρώπινο. Εύλογα όμως προφασίζεται ότι ο αδελφός του ο ίδιος δεν θα 

επιθυμούσε σε καμία περίπτωση ο Πολύβιος να βασανίζεται για πολύ καιρό με δάκρυα και 

βαθιά θλίψη γι’ αυτόν: «Ως προς αυτό όμως, τόση βέβαια είναι η ευσέβεια αυτού, ώστε 

σιγουριά πρέπει να έχουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι για εκείνον οδυνηρότερο».424 Ο 

αδελφός του, όσο ζούσε, απέδειξε στον Πολύβιο την αγάπη και τον σεβασμό που είχε προς 

τον ίδιο και επομένως ήταν γι’ αυτόν ένας άξιος αδελφός. Η παρούσα κατάστασή του μόνο 

πόνο θα μπορούσε να του προκαλέσει. Είναι φανερό ότι ο Σενέκας προσπαθεί να 

προβληματίσει τον Πολύβιο. Αφού ο νεκρός ήταν ένας άξιος αδελφός, άρα δεν μπορεί να 

θέλει να βασανίζεται ο αδελφός του. 

Ο Πολύβιος όμως είναι επιπρόσθετα και πρότυπο για τους ανθρώπους γύρω του,425 

για τα ίδια τα αδέλφια του αλλά και για τον λαό γενικότερα, όντας στην υπηρεσία του 

αυτοκράτορα Κλαυδίου. Επομένως, οφείλει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες 

που πλαισιώνουν την κοινωνική του θέση. Ο Σενέκας υποστηρίζει ότι παίρνουμε την ιδέα 

του καλού έχοντας ως παράδειγμα τις πράξεις των καλών ανθρώπων.426 Με αυτόν τον 

έντεχνο τρόπο αποδίδεται η ευθύνη στον Πολύβιο για τη διατήρηση μιας στάσης άξιας 

προς μίμηση, αλλά και έπαινος για την ήδη υπάρχουσα ικανότητά του να αποτελεί καλό 

πρότυπο. Με αξιόλογο όμως ρητορικό τέχνασμα ο Σενέκας εστιάζεται στα αδέλφια του 

Πολύβιου, επικεντρώνοντας τα λόγια του στην πρόκληση συναισθήματος, γιατί ξέρει ότι 

έτσι θα τον συγκινήσει, αφού είναι άτομα τα οποία αγαπά και πονά. Για τον λόγο αυτό ο 

Σενέκας του λέει: «Την ευσέβειά σου όμως τίποτα δεν θα αποσπάσει εξίσου από δάκρυα 

τόσο ανώφελα, όσο το αν σκεφτείς ότι οφείλεις να είσαι στα αδέλφια σου παράδειγμα του 

να υπομένει κανείς με ανδρεία αυτή την αδικία της Τύχης. Αυτό που οι μεγάλοι στρατηγοί 

κάνουν σε δύσκολες καταστάσεις, ώστε ευθυμία επίτηδες προσποιούνται και τις αντίξοες 

καταστάσεις αποκρύπτουν με ψευδή χαρά, για να μην καταρρεύσουν οι ίδιες οι ψυχές των 

                                           
423 Sen. Ad Pol. 5.3: sive te torqueri lacrimis numquam desinentibus frater tuus cupit, indignus hoc affectu 

tuo est. 
424 Sen. Ad Pol. 5.3: In hoc vero, cuius tam explorata pietas est, pro certo habendum est nihil esse illi posse 

acerbius. 
425 Για το παραμυθητικό αυτό επιχείρημα βλ. Γρόλλιο 1956, 80-81. 
426 Sen. Ep. 120.4: nobis videtur observatio collegisse et rerum saepe factarum inter se conlatio; per 

analogiam nostri intellectum et honestum et bonum iudicant. Πβ. Star 2006, 212, σημ. 12, όπου 

υποστηρίζεται ότι η έναρξη αυτής της παραγράφου αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη γενική ανάλυση 

της ψυχολογίας και της δράσης του Σενέκα.  
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στρατιωτών, αν δουν αδύνατο το πνεύμα του στρατηγού τους, αυτό τώρα και εσύ επίσης 

πρέπει να κάνεις».427 

Εδώ διακρίνουμε τη ρητορική τεχνική του Σενέκα για διατύπωση των 

επιχειρημάτων του λόγου του σε πλήρη συμφωνία με τον χαρακτήρα και τις εμπειρίες του 

αποδέκτη του. Ευδιάκριτη είναι επίσης η διαφορά από τον παραμυθητικό λόγο στη 

Μαρκία, όπου η προσέγγιση είναι προσαρμοσμένη στα δικά της χαρακτηριστικά. Επίσης, 

η αναφορά στους συγγενείς του Πολύβιου ως παρηγοριά στη δύσκολη κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα κοινό παραμυθητικό επιχείρημα, 

ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι πηγάζει επίσης από τον επικούρειο συλλογισμό για 

την αντιμετώπιση της θλίψης. Κεντρικός άξονας του συλλογισμού αυτού, όπως 

παρουσιάζεται μέσα από τα λόγια του ίδιου Κικέρωνα, είναι η μεταστροφή της προσοχής 

του μυαλού από τα κακά στα καλά.428 

Ο Πολύβιος παρακολουθείται από τον λαό και τα αδέλφια του, τα οποία τον έχουν 

ως πρότυπο, και γι’ αυτό πρέπει να έχει αξιοπρεπή στάση. Η δημόσια εικόνα που 

προβάλλει έχει άμεση επιρροή στους γύρω του. Η Τύχη είναι αυτή που του έδωσε αυτή τη 

θέση και αυτή που τον πλήγωσε με τον θάνατο του αδελφού του. Η προβολή της καλής 

φήμης, που ανήκει στα προηγμένα αδιάφορα των στωικών, και του σεβασμού που ο 

νεκρός ενέπνεε σε όλους αποτελεί τυπικό στοιχείο εγκωμίων.429 

Ο Σενέκας διδάσκει στον Πολύβιο τη στάση που πρέπει να τηρήσει: 

«Προσποιήσου διαφορετική όψη από την ψυχή σου», του λέει ο Σενέκας, «και αν μπορείς, 

απόβαλε όλη τη λύπη σου παντελώς, αλλιώς, εσωτερικά κρύψε την και συνέχισε, για να 

μη φανεί, και φρόντισε, ώστε οι αδελφοί σου να μιμούνται εσένα, οι οποίοι κόσμιο θα 

θεωρήσουν οτιδήποτε σε δουν να κάνεις, και θάρρος από την όψη σου θα λάβουν. Και 

οφείλεις να είσαι παρηγοριά για εκείνους και παρηγορητής∙ δεν θα μπορείς όμως να 

εμποδίσεις τη λύπη τους, αν ενδώσεις στη δική σου».430  

Συμβουλεύει τον Πολύβιο πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ως άτομο της δικής 

του θέσης, το οποίο πρέπει να αποτελεί παράδειγμα μίμησης για τον υπόλοιπο λαό. Πρέπει 

να αποκρύψει όσο μπορεί τα συναισθήματά του, γιατί η δική του στάση θα καθορίσει το 

                                           
427 Sen. Ad Pol. 5.4: Pietatem tamen tuam nihil aeque a lacrimis tam inutilibus abducet, quam si cogitaveris 

fratribus te tuis exemplo esse debere fortiter hanc fortunae iniuriam sustinendi. Quod duces magni faciunt 

rebus adfectis, ut hilaritatem de industria simulent et adversas res adumbrata laetitia abscondant, ne militum 

animi, si fractam ducis sui mentem viderint, et ipsi conlabantur, id nunc tibi quoque faciendum est. 
428 Cic. Tusc. 3.31.76. 
429 Τζούνακας 2014, 200. Πβ. π.χ. Cic. De or. 2.347.  
430 Sen. Ad Pol. 5.5: indue dissimilem animo tuo vultum et, si potes, proice omnem ex toto dolorem, si minus, 

introrsus abde et contine, ne appareat, et da operam ut fratres tui te imitentur, qui honestum putabunt, 

quodcumque te facientem viderint, animumque ex vultu tuo sument. Et solacium debes esse illorum et 

consolator; non poteris autem horum maerori obstare, si tuo indulseris. 
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θάρρος που θα επιδείξουν και οι άλλοι σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, 

αυτός πρέπει να διατηρεί την αξιοπρέπειά του, γιατί οι πράξεις του αποτελούν πρότυπο για 

τους υπόλοιπους και ο ίδιος, παραμερίζοντας τη δική του θλίψη, θα πρέπει να έχει την 

ικανότητα να παρηγορεί και τον υπόλοιπο κόσμο. Θέτει ενώπιόν του το καθήκον του ως 

προς τη φροντίδα των υπόλοιπων αδελφών του, ενώ ταυτόχρονα τον επαινεί ως προς το 

κύρος και το ήθος του, ώστε να ενισχύσει τον αυτοσεβασμό του και να συνειδητοποιήσει 

ότι δεν του αξίζει αυτή η κατάπτωση.  

Έχοντας πει αυτά και έχοντας προετοιμάσει το έδαφος, ο Σενέκας στη συνέχεια 

αναφέρεται συγκεκριμένα και στην κοινωνική θέση του Πολύβιου: «Η κοινή γνώμη έχει 

επιβάλει σ’ εσένα έναν σπουδαίο ρόλο∙ αυτός από εσένα πρέπει να τηρηθεί. Σε 

περικυκλώνει ο καθένας από αυτό το πλήθος για να σε παρηγορήσει, και την ψυχή σου 

εξετάζει και παρατηρεί πόση δύναμη έχει εκείνη εναντίον της λύπης και αν εσύ γνωρίζεις 

να διαχειρίζεσαι επιδέξια μόνο τα ευμενή πράγματα, ή και τα αντίξοα αν μπορείς με 

ανδρεία να αντέξεις».431  

Αυτό είναι ένα πολύ λογικό παραμυθητικό επιχείρημα του Σενέκα προς τον 

Πολύβιο. Η ίδια η σκέψη ότι, ό,τι κάνει, παρακολουθείται και υιοθετείται πρέπει να τον 

καθοδηγεί. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη προς τον λαό να διατηρήσει το κύρος και 

την αξιοπρέπεια που αρμόζει σ’ ένα άτομο της δικής του θέσης. Η έννοια του honestum 

παίζει κύριο ρόλο σε αυτό το επιχείρημα, γιατί μέσω αυτής εκφράζεται ένας έμμεσος 

έπαινος προς τον Πολύβιο.432  

Ο Πολύβιος όμως θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ως δημόσιο πρόσωπο συνεχώς 

κρίνεται και ο κόσμος σε κάθε δύσκολη στιγμή εξετάζει την ορθότητα της επιλογής του 

Πολύβιου στο αξίωμα στο οποίο βρίσκεται, παρακολουθώντας την ικανότητά του να 

αντιμετωπίζει με ανδρεία τις δυσκολίες και να βρίσκει λύσεις. Αυτός είναι ο άξιος κάτοχος 

μιας τέτοιας θέσης, αλλά είναι μεγάλο και το καθήκον που η ίδια επιβάλλει σε αυτόν. Ο 

Σενέκας τονίζει στον Πολύβιο ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να αποδείξει την αξία 

του στον λαό, και όχι να αφήσει τον εαυτό του να καταρρεύσει και να ακυρώσει την καλή 

γνώμη των ανθρώπων για το πρόσωπό του.  

Ο Σενέκας συνεχίζει ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το επιχείρημά του. Ο 

Πολύβιος παρατηρείται εξ ολοκλήρου από τον λαό: «Παρατηρούνται τα μάτια σου. 

Απολαμβάνουν μεγαλύτερης ελευθερίας αυτοί που μπορούν να αποκρύβουν τα 

συναισθήματά τους∙ εσύ δεν έχεις καμία ελευθερία να έχεις μυστικά. Η Τύχη σε έθεσε στο 

                                           
431 Sen. Ad Pol. 6.1: Magnam tibi personam hominum consensus imposuit: haec tibi tuenda est. Circumstat te 

omnis ista consolantium frequentia et in animum tuum inquirit ac perspicit quantum roboris ille adversus 

dolorem habeat et utrumne tu tantum rebus secundis uti dextere scias, an et adversas possis viriliter ferre. 
432 Πβ. Τζούνακα 2014, 202. 
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πολύ φως∙ όλοι θα μάθουν πώς θα έχεις πράξει σχετικά με αυτήν την πληγή σου, είτε αν 

αμέσως όταν επλήγης τα όπλα κατέθεσες ή στο βάθρο παρέμεινες. Παλιά εσένα σε 

υψηλότερη τάξη και η αγάπη του Καίσαρα έθεσε και οι σπουδές σου σε εξύψωσαν. Τίποτα 

ευτελές δεν είναι πρέπον για σένα, τίποτα ταπεινό».433 Με την τεχνική αυτή ο Σενέκας 

προσπαθεί να τρομάξει τον Πολύβιο, για να σταματήσει όσο είναι νωρίς να θλίβεται τόσο 

και να τον πείσει να συμπεριφερθεί όπως αρμόζει, αλλιώς θα χάσει όσα του δόθηκαν 

ευλόγως. Ακόμη και τα μάτια του Πολύβιου μπορούν να προδώσουν τα συναισθήματά του 

και ο κόσμος θα κοιτάξει ακόμη και αυτά, για να δει κατά πόσο χειρίζεται κατάλληλα τον 

πόνο του. Η θέση του δεν του δίνει καμία ελευθερία να έχει μυστικά. Ό,τι κάνει, 

φανερώνεται. Η Τύχη,434 ο Καίσαρας και οι σπουδές του τον οδήγησαν στη θέση που 

βρίσκεται τώρα. Επομένως, πρέπει να αποδεικνύει συνεχώς πόσο άξια κατέχει τη θέση του 

αυτή. Τίποτα ταπεινό και ευτελές δεν έχει θέση στη δράση του. Συνεπώς, δικαίως ο 

Σενέκας τον ερωτά: «Τι είναι όμως τόσο ταπεινό και γυναικείο, όπως το να επιτρέπεις 

στον εαυτό σου να καταπονείται από τη λύπη;».435 Οι ευθείες ερωτήσεις είναι ένα τυπικό 

μέσο διδασκαλίας και τα ρητορικά ερωτήματα συνιστούν χαρακτηριστική μέθοδο 

ρητορικής σύνθεσης. Το δίδαγμα ενισχύεται με τον προβληματισμό.  

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, ο Σενέκας υποστηρίζει και πάλι ότι η δράση του 

Πολύβιου θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική από αυτή του απλού κόσμου, ιδιαίτερα ως 

προς την έκφραση του πένθους του: «Δεν είναι θεμιτό να έχεις την ίδια λύπη με αυτή που 

έχουν τα αδέλφια σου, αν και το πένθος είναι όμοιο∙ πολλά σ’ εσένα δεν επιτρέπει η 

                                           
433 Sen. Ad Pol. 6.2: observantur oculi tui. Liberiora sunt omnia iis, quorum adfectus tegi possunt; tibi 

nullum secretum liberum est. In multa luce fortuna te posuit; omnes scient, quomodo te in isto tuo gesseris 

vulnere, utrumne statim percussus arma summiseris an in gradu steteris. Olim te in altiorem ordinem et 

amor Caesaris extulit et tua studia eduxerunt. Nihil te plebeium decet, nihil humile. 
434 Η αναφορά στην Τύχη ενισχύει τη θεατρική εικονοποιία του επιχειρήματος και τη δραματικότητά του με 

γνώμονα πάντα τη ρητορική δεινότητα. Επιπλέον, με τη σκέψη αυτή μπορούμε να παραβάλουμε τα λόγια 

του Σενέκα στην 74η επιστολή του προς τον Λουκίλιο, σύμφωνα με τα οποία η Τύχη προσφέρει στον 

άνθρωπο πολλά δώρα, τα οποία άλλοι αρπάζουν και άλλοι, οι οποίοι είναι αδιάφοροι ή άπληστοι, χάνουν. 

Όλοι ενθουσιάζονται με τα δώρα και θέλουν και άλλα, αλλά ο πιο σώφρων άνθρωπος τα αποφεύγει, γιατί 

ξέρει ότι θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για αυτά. Κανένα από αυτά τα δώρα δεν θα είναι δικό μας για 

πάντα (Sen. Ep. 74.7-9: [7] Hanc enim imaginem animo tuo propone, ludos facere fortunam et in hunc 

mortalium coetum honores, divitias, gratiam excutere, quorum alia inter diripientium manus scissa sunt, alia 

infida societate divisa, alia magno detrimento eorum in quos devenerant prensa. Ex quibus quaedam aliud 

agentibus inciderunt, quaedam, quia nimis captabantur, amissa et dum avide rapiuntur expulsa sunt: nulli 

vero, etiam cui rapina feliciter cessit, gaudium rapti duravit in posterum. Itaque prudentissimus quisque, cum 

primum induci videt munuscula, a theatro fugit et scit magno parva constare. Nemo manum conserit cum 

recedente, nemo exeuntem ferit: circa praemium rixa est. [8] Idem in his evenit quae fortuna desuper iactat: 

aestuamus miseri, distringimur, multas habere cupimus manus, modo in hanc partem, modo in illam 

respicimus; nimis tarde nobis mitti videntur quae cupiditates nostras irritant, ad paucos perventura, 

exspectata omnibus; [9] ire obviam cadentibus cupimus; gaudemus si quid invasimus invadendique aliquos 

spes vana delusit; vilem praedam magno aliquo incommodo luimus aut [de] fallimur. Secedamus itaque ab 

istis ludis et demus raptoribus locum; illi spectent bona ista pendentia et ipsi magis pendeant).  
435 Sen. Ad Pol. 6.2: Quid autem tam humile ac muliebre est quam consumendum se dolori committere? 
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υπόληψη που απέκτησες από τις σπουδές και τα ήθη σου, πολλά από σένα οι άνθρωποι 

απαιτούν, πολλά προσδοκούν. Αν ήθελες να επιτρέπονται όλα σ’ εσένα, ας μην είχες 

στρέψει σ’ εσένα τα πρόσωπα όλων: τώρα πρέπει να συμπεριφερθείς, έτσι όπως έχεις 

υποσχεθεί».436 Οι άνθρωποι έχουν άλλες προσδοκίες από τον Πολύβιο και δεν πρέπει να 

τους απογοητεύσει. Σε επικριτικό τόνο του λέει ότι, αν ήθελε να επιτρέπεται σ’ εκείνον να 

δρα όπως θέλει, ας μην ανέβαινε σ’ αυτό το αξίωμα στρέφοντας τα βλέμματα όλων πάνω 

του. Τώρα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πρέπει να κάνει το παν για να διατηρήσει την 

καλή γνώμη που έχουν όλοι επάξια για εκείνον και να μην τους δυσαρεστήσει. 

Ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, όπως οι συνηθισμένες αντιδράσεις του 

ανθρώπου στον πόνο και τον θρήνο, δεν είναι αποδεκτά για τον Πολύβιο. Εκείνος πρέπει 

να επιδείξει μια διαφορετική, πιο αξιοπρεπή, λογική στάση σε όλα αυτά. Για τον λόγο 

αυτό ο Σενέκας τον συμβουλεύει: «Δεν επιτρέπεται σ’ εσένα να κλαις αμέτρως, και δεν 

είναι αυτό το μόνο που δεν είναι θεμιτό σε σένα∙ δεν επιτρέπεται είτε να παρατείνεις τον 

ύπνο για ορισμένο μέρος της μέρας είτε από την ταραχή των πραγμάτων στην απραξία του 

ειρηνικού αγρού να καταφεύγεις είτε το κατάκοπο σώμα σου από τη συνεχή φύλαξη του 

επίπονου καθήκοντός σου με ηδονική περιοδεία να αναζωογονείς είτε με ποικιλία 

θεαμάτων το πνεύμα να απασχολείς, είτε κατά τη δική σου προαίρεση τη μέρα να 

διευθετείς. Πολλά σ’ εσένα δεν επιτρέπονται, τα οποία στους πιο ευτελείς και στη γωνιά 

ριγμένους επιτρέπονται».437 

Η επιτυχία συνεπώς έρχεται με δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. «Είναι μεγάλη 

δουλεία η μεγάλη Τύχη»,438 λέει με λογοπαίγνιο ο Σενέκας στον Πολύβιο. Πρέπει πρώτα 

να θέτει το κοινό καλό και μετά το δικό του. Η θέση του είναι σημαντική. Ο Σενέκας τον 

προτρέπει να σταματήσει να κλαίει: «Δεν επιτρέπεται σ’ εσένα, λέω, να κλαις: για να 

μπορείς να ακούς πολλούς οι οποίοι κλαίνε, για να στεγνώσεις τα δάκρυα όσων 

κινδυνεύουν σε δικαστικές περιπέτειες και όσων επιθυμούν να εξασφαλίσουν τον οίκτο 

του πραότατου Καίσαρα, τα δικά σου δάκρυα πρέπει εσύ να αποξηράνεις».439 Αν ο ίδιος ο 

Πολύβιος δεν έχει απόλυτη διαύγεια, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του 

απέναντι στον Καίσαρα. Έχει ευθύνη να μεταφέρει τα αιτήματα του κόσμου προς τον 

                                           
436 Sen. Ad Pol. 6.3: Non idem tibi in luctu pari quod tuis fratribus licet; multa tibi non permittit opinio de 

studiis ac moribus tuis recepta, multum a te homines exigunt, multum expectant. Si volebas tibi omnia licere, 

non convertisses in te ora omnium: nunc tantum tibi praestandum est, quantum promisisti. 
437 Sen. Ad Pol. 6.4: Non licet tibi flere immodice, nec hoc tantummodo non licet; ne somnum quidem 

extendere in partem diei licet aut a tumultu rerum in otium ruris quieti confugere aut adsidua laboriosi officii 

statione fatigatum corpus voluptaria peregrinatione recreare aut spectaculorum varietate animum detinere 

aut ex tuo arbitrio diem disponere. Multa tibi non licent, quae humillimis et in angulo iacentibus licent. 
438 Sen. Ad Pol. 6.5: magna servitus est magna fortuna. 
439 Sen. Ad Pol. 6.5: Non licet tibi, inquam, flere: ut multos flentes audire possis, ut periclitantium et ad 

misericordiam mitissimi Caesaris pervenire cupientium [lacrimas siccare], lacrimae tibi tuae adsiccandae 

sunt. 
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Καίσαρα και επομένως δεν πρέπει ο ίδιος να κλαίει, για να μπορεί ακέραιος να εισακούει 

τα προβλήματα του λαού, να τον παρηγορεί και να μπορεί να μεταφέρει τα προβλήματα 

αυτά στον Καίσαρα, όπως ακριβώς ειπώθηκαν, ώστε να κριθεί ποιοι αξίζουν τον οίκτο του 

Καίσαρα και ποιοι όχι.  

Συνεχίζοντας την προβολή επιχειρημάτων ανάλογων των ικανοτήτων και της 

εμπειρίας του αποδέκτη του, ο Σενέκας επιπλέον προτείνει στον Πολύβιο ως φάρμακο 

κατά της θλίψης να συγγράψει τη βιογραφία του αυτοκράτορα, του Κλαυδίου, ο οποίος 

αποτελεί, όπως πιστεύει, ανεκτίμητο πρότυπο για τη συγγραφή αξιόλογου έργου. Μέσα 

στο πλαίσιο της παραμυθητικής παράδοσης ο Σενέκας έχει την ευχέρεια επιλογής μέσα 

από πολλές θεραπείες κατά της θλίψης.440 Μία από τις θεραπείες που συνήθως 

προτείνονται στους παραμυθητικούς λόγους, ανάλογα βέβαια με την περίπτωση, είναι η 

συγγραφή και γενικά η μελέτη. Με τον τρόπο αυτό ο Πολύβιος, με τη στροφή του στη 

συγγραφική δημιουργία, έχοντας στο μυαλό του τα βιβλία των εξαίσιων συγγραφέων, τα 

οποία έχει ήδη μελετήσει, χρησιμοποιώντας το πλούσιο υλικό από τη θαυμαστή ζωή του 

αυτοκράτορα και έχοντας ως πρότυπο τον ίδιο τον αυτοκράτορα, θα μπορέσει να 

δημιουργήσει ένα εξίσου θαυμαστό έργο. Μέσα από αυτό ο ίδιος θα βρει τη δύναμη για να 

καταπραΰνει τον πόνο και τη θλίψη του.441  

Αυτό που πρέπει να προβληματίσει τον Πολύβιο είναι η ορθότητα των λόγων για 

τους οποίους θλίβεται, ώστε να πράξει το σωστό. Ο Σενέκας στη συνέχεια του λόγου του, 

μέσα από το δίδαγμά του, αναφέρεται και σε μία άλλη πτυχή της ανθρώπινης θλίψης. 

Θλιβόμαστε γιατί λυπόμαστε αυτόν που πέθανε ή τον εαυτό μας χωρίς εκείνον; Για τον 

λόγο αυτό, προτρέπει τον Πολύβιο να ρωτήσει τον εαυτό του: «Τι από τα δύο, για τον 

εαυτό μου λυπάμαι ή γι’ αυτόν που αποχώρησε;».442 Αυτό το ερώτημα, λέει στον Πολύβιο, 

θα αποτελέσει ένα είδος παρηγοριάς γι’ αυτόν, γιατί τον οδηγεί στη συνειδητοποίηση της 

                                           
440 Manning 1974, 76. 
441 Sen. Ad Pol. 8.2: Itaque non est quod ullum tempus vacare patiaris a studiis: tunc tibi litterae tuae tam 

diu ac tam fideliter amatae gratiam referrant, tunc te illae antistitem et cultorem suum vindicent, tunc 

Homerus et Vergilius tam bene de humano genere meriti, quam tu et de illis et de omnibus meruisti, quos 

pluribus notos esse voluisti quam scripserant, multum tecum morentur: tutum id erit omne tempus, quod illis 

tuendum commiseris; tunc Caesaris tui opera, ut per omnia saecula domestico narrentur praeconio, quantum 

potes, compone: nam ipse tibi optime formandi condendique res gestas et materiam dabit et exemplum. Πβ. 

επίσης τα αναφερόμενα στις παραγράφους 18.1-2: Nunc itaque te studiis tuis immerge altius, nunc illa tibi 

velut munimenta animi circumda, ne ex ulla tui parte inveniat itroitum dolor και 18.2 melius illum duraturo 

semper consecrabis ingenio quam irrito dolore lugebis. Η κολακεία προς τον Κλαύδιο εγείρει απορίες ως 

προς την αιτία έκφρασής της, μιας και ο Σενέκας κατά την περίοδο αυτή ήταν εξόριστος στην Κορσική από 

τον ίδιο. Ομολογουμένως, το γεγονός αυτό προκαλεί κάποια αρνητικά συναισθήματα, εξαιτίας της έκτασης 

την οποία καταλαμβάνει το θέμα αυτό στον λόγο του. Ειδικότερα, δημιουργείται η αίσθηση μιας βαθύτερης 

σκοπιμότητας του Σενέκα με τη σύνθεση του λόγου του, καθώς δίδεται η εντύπωση ότι ο φιλόσοφος στόχο 

έχει να κερδίσει την εύνοια του αυτοκράτορα, σε έναν λόγο που κανονικά σκοπό έχει μόνο να παρηγορήσει 

κάποιον. Το γεγονός όμως αυτό δεν μπορεί να μειώσει τον δυναμισμό και την επιμέλεια του λόγου του.  
442 Sen. Ad Pol. 9.1: utrumne meo nomine doleo an eius qui decessit? 
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υπερβολής που τον διακρίνει. Αν λυπάται τον εαυτό του, αυτό είναι αλαζονεία·443 

επομένως, χάνει έτσι κάθε συμπάθεια για το πένθος που περνάει.444  

Παρατηρείται εδώ η σύνδεση μεταξύ της παρότρυνσης στον εαυτό μας και της 

αυθυποβολής, η οποία είναι κεντρική ιδέα της φιλοσοφίας του Σενέκα.445 Και τα δύο αυτά 

στοιχεία είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της ρητορικής χρήσης της γλώσσας. Απευθύνεται 

συνεπώς στον ίδιο του τον εαυτό και του δίνει εντολές να συνετιστεί. Με αυτόν τον τρόπο 

ενισχύει ρητορικά την πειθώ του κοινού παραμυθητικού επιχειρήματος, το οποίο έχει 

επίσης και επικούρειες φιλοσοφικές ρίζες. Το εν λόγω δίδαγμά του εκφράζει την άποψη 

ότι, όταν λυπάσαι εκείνον που πέθανε, και πάλι σφάλλεις, όπως επίσης και ότι ο νεκρός 

βρίσκεται σε έναν καλύτερο κόσμο. Είναι μακριά από κάθε κακό της ζωής και 

βρισκόμενος πια στην ανυπαρξία, όπως ήταν πριν να γεννηθεί, δεν έχει κανένα 

συναίσθημα. Γι’ αυτό δεν φοβάται, δεν επιθυμεί, δεν υπομένει πια τίποτα. Κατά συνέπεια, 

είναι παράλογο να λυπόμαστε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα πια: «Τι 

μανία είναι αυτή, εγώ ποτέ να μην παύω να λυπάμαι για αυτόν, ο οποίος ποτέ δεν 

πρόκειται να λυπηθεί;».446  

Συνεχίζοντας περαιτέρω το δίδαγμά του περί της ευτυχέστερης ζωής μετά τον 

θάνατο, ο Σενέκας προσθέτει: «Αν για τους νεκρούς υπάρχει κάποια αίσθηση, τώρα η 

ψυχή του αδελφού μου, σαν να απελευθερώθηκε από μακρόχρονη φυλάκιση και επί 

τέλους να έγινε αυτεξούσια και αυτόνομη, αγάλλεται και απολαμβάνει το θέαμα της 

φύσης των όντων και όλα τα ανθρώπινα από υπερυψωμένο τόπο καθορεί, όμως τα θεία, 

των οποίων τη λογική μάταια τόσο καιρό είχε επιζητήσει, προσβλέπει εγγύτερα. Γιατί 

λοιπόν μ’ αυτού την επιζήτηση ταλαιπωρούμαι, ο οποίος είναι είτε ευδαίμων είτε κανένας; 

Να θρηνώ για τον ευδαίμονα είναι φθόνος, για τον κανένα παραφροσύνη».447 Η εικόνα της 

φύσης των όντων ως θέαμα (spectaculum) είναι μία από τις αγαπημένες εικόνες του 

Σενέκα.448 Ο ίδιος στο έργο του De Otio ισχυρίζεται ότι η φύση θέλει να τη βλέπουμε, 

                                           
443 Πβ. Γρόλλιο 1956, 81-82. 
444 Sen. Ad Pol. 9.1: Si meo, perit indulgentiae iactatio et incipit dolor, hoc uno excusatus quod honestus est, 

cum ad utilitatem respicit, a pietate desciscere; nihil autem minus bono viro convenit quam in fratris luctu 

calculos ponere. 
445 Star 2006, 217. 
446 Sen. Ad Pol. 9.2: quis iste furor est pro eo me numquam dolere desinere, qui numquam doliturus est? 
447 Sen. Ad Pol. 9.3: Si est aliquis defunctis sensus, nunc animus fratris mei velut ex diutino carcere emissus, 

tandem sui iuris et arbitrii, gestit et rerum naturae spectaculo fruitur et humana omnia ex loco superiore 

despicit, divina vero, quorum rationem tam diu frustra quaesierat, proprius intuetur. Quid itaque eius 

desiderio maceror, qui aut beatus aut nullus est? Beatum deflere invidia est, nullum dementia. 
448 Hijmans 1966, 247. Πβ. επίσης για την εικόνα αυτή Sen. Ad Helv. 8.4, 6, 20.2, De Benef. 4.23.2, Ep. 89.1-

2, 90.42, 92.6.  
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όμως όχι απλά να την κοιτάζουμε, αλλά να παρατηρούμε ποια θέση μας έχει δώσει.449 Η 

επίτευξη αυτού του θεάματος είναι ο στόχος του πραγματικού φιλοσόφου.450 Ο κάθε 

άνθρωπος σε γενικές γραμμές θα πρέπει να αγωνίζεται, ώστε να βλέπει όσο γίνεται με 

καθαρή ματιά τη θέση του ιδίου αλλά και των άλλων πραγμάτων στο σύμπαν. Η 

φιλοσοφική στόχευση αυτού του διδάγματος ενισχύει τη ρητορικότητά του. Ο Πολύβιος 

διδάσκεται ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο και να 

αντιληφθεί την πραγματική φύση των πραγμάτων. Εν μέρει επαινείται εδώ ο Πολύβιος, 

γιατί καλείται να αναλάβει ένα έργο το οποίο επιτυγχάνουν οι φιλόσοφοι. Όπως έχει ήδη 

λεχθεί, ο έπαινος ενισχύει την πειθώ μέσω της captatio benevolentiae, της ευνοϊκής 

διάθεσης του αποδέκτη. 

Ο Σενέκας ενισχύει το δίδαγμά του υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός του Πολύβιου 

έχασε πολλά με τον θάνατό του, αλλά είναι πολλά και όσα πλέον δεν φοβάται, αφού δεν 

θα προσβάλλεται πια από οργή, από νόσο, από υποψία, από φθόνο, από φόβο, από το 

ευμετάβλητο της Τύχης.451 Αναφέρεται ξεκάθαρα στην απαλλαγή του νεκρού από τα 

αρνητικά στοιχεία που φθείρουν το πνεύμα του ανθρώπου και στη μετάβασή του σε μια 

πιο αγνή ζωή, ενώ ανάμεσα στα αρνητικά αυτά στοιχεία συμπεριλαμβάνει την Τύχη, η 

οποία πέρα από το γεγονός ότι είναι η ίδια ως οντότητα αυτόνομη και ανεπηρέαστη από 

οτιδήποτε, επιπλέον μεταβάλλεται πολύ εύκολα και απρόσμενα, με αποτέλεσμα να 

ξαφνιάζει και να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους.  

 Η οποιαδήποτε απομάκρυνση από τα σχέδια της Τύχης και την ίδια την Τύχη 

γενικότερα συμβάλλει στη μεγαλύτερη ευτυχία του ανθρώπου, γιατί χωρίς αυτήν 

απαλλάσσεται από τον φόβο για το μέλλον, αφού ακόμη και η μεγάλη ευτυχία 

συνοδεύεται από περισσότερο φόβο και μέριμνα για το μέλλον.452 Το μέλλον το οποίο 

καθορίζεται από την Τύχη για τον άνθρωπο είναι ασταθές και αβέβαιο, ένας δρόμος 

γεμάτος εμπόδια και ταλαιπωρίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν κάποια στιγμή 

αποκτηθεί η ίδια η ευτυχία, να διατηρείται με μεγάλη δυσκολία από τον άνθρωπο. Ο 

                                           
449 Sen. Ot. Sap. 5.4: Ut scias illam spectari voluisse, non tantum aspici, vide quem nobis locum dederit. Πβ. 

Williams 2003, 90-92.  
450 Hijmans 1966, 247. 
451 Sen. Ad Pol. 9.4: Cum cogitaveris multa esse, quae perdidit, cogita plura esse, quae non timet: non ira 

eum torquebit, non morbus adfliget, non suspicio lacesset, non edax et inimica semper alienis processibus 

invidia consectabitur, non metus sollicitabit, non levitas Fortunae cito munera sua transferentis inquietabit. 

Πβ. τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.5.  

452 Sen. Ad Pol. 9.5: Non opibus fruetur, non tua simul ac sua gratia; non accipiet beneficia, non dabit: 

miserum putas, quod ista amisit, an beatum, quod non desiderat? Mihi crede, is beatior est, cui fortuna 

supervacua est, quam is, cui parata est. Omnia ista bona, quae nos speciosa sed fallaci voluptate delectant, 

pecunia, dignitas, potentia aliaque complura, ad quae generis humani caeca cupiditas obstupescit, cum 

labore possidentur, cum invidia conspiciuntur, eos denique ipsos, quos exornant, et premunt; plus minantur 

quam prosunt; lubrica et incerta sunt, numquam bene tenentur; nam ut nihil de tempore futuro timeatur, ipsa 

tamen magnae felicitatis tutela sollicita est. 
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θάνατος λοιπόν αποτελεί τη λύτρωση του ανθρώπου από τη συνεχή αγωνία για την Τύχη 

του.  

Ο αδελφός του Πολύβιου είναι κατά συνέπεια τυχερός, γιατί πέθανε ενόσω 

απολάμβανε τα δώρα της Τύχης, η οποία ήταν σε αυτόν γενναιόδωρη. Ξέφυγε έτσι από 

την πιθανότητα της αναπάντεχης μεταβολής των πραγμάτων με το πέρασμα του χρόνου.453 

Το κοινό αυτό παραμυθητικό επιχείρημα454 απορρέει και πάλι από τον επικούρειο 

συλλογισμό ότι πρέπει να στρέφουμε το μυαλό στα καλά μιας κατάστασης και μακριά από 

τα κακά. Ο Manning υποστηρίζει ότι το επιχείρημα ότι ο νεκρός βρίσκεται σε ένα 

καλύτερο μέρος είναι η εφαρμογή αυτού του επικούρειου συλλογισμού. Μάλιστα, ενισχύει 

την άποψή του επισημαίνοντας ότι αυτό το θέμα υπάρχει τόσο σε αποσπάσματα του 

Επίκουρου που διαθέτουμε, όσο και στο έργο του Λουκρητίου.455 Ο ίδιος ο Επίκουρος 

υποστηρίζει ότι ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς· τὸ γὰρ διαλυθὲν ἀναισθητεῖ· τὸ δ’ ἀναισθητοῦν 

οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς.456 

Ως εκ τούτου, ευλόγως στη συνέχεια ο Σενέκας διερωτάται: «Ποια μοίρα 

θρηνούμε; Δεν μας έχει εγκαταλείψει αυτός, αλλά έχει προπορευθεί. Υπάρχει, πίστεψέ με, 

μεγάλη ευτυχία στην ίδια την αναγκαιότητα του θανάτου. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, ακόμη 

και το σύνολο μιας ημέρας».457 Δεν πρέπει να θρηνούμε τη μοίρα του απολεσθέντος 

ατόμου, αλλά να νιώθουμε ανακούφιση, γιατί έχει πάει σε καλύτερο μέρος κοντά στα θεία, 

μακριά από κάθε απρόβλεπτο και αδίστακτο σχέδιο της Τύχης εναντίον του, μακριά από 

την αγωνία να χάσει ανά πάσα στιγμή ό,τι η ίδια η Τύχη του έχει δωρίσει.  

Ο Σενέκας δηλώνει τον προβληματισμό του για τη μεταθανάτια κατάσταση στην 

οποία οδηγείται η ψυχή με το τέλος της ανθρώπινης ζωής σύμφωνα με τη φύση των 

όντων, η οποία προβλέπει την ανοδική της πορεία κοντά στους θεούς. Τονίζεται ο 

άσκοπος και άλογος θρήνος για τον νεκρό, ο οποίος έχει εγκαταλείψει τα εγκόσμια και 

βρίσκεται τώρα σε μια κατάσταση είτε άυλη είτε και ευτυχέστερη, την οποία ο ανθρώπινος 

νους, μη μπορώντας να την κατανοήσει, οφείλει να την αποδεχτεί ως έχει, χωρίς δάκρυα 

και θρήνους.  

Τίποτα δεν είναι μόνιμο στην ανθρώπινη ζωή, επιμένει ο Σενέκας στο δίδαγμά του. 

Η φύση των πραγμάτων ορίζει τους κανόνες διαβίωσης της ανθρώπινης ύπαρξης και 

                                           
453 Sen. Ad Pol. 9.7: Antequam quicquam ex suo favore Fortuna mutaret, stantem adhuc illam et munera 

plena manu congerentem reliquit. 
454 Το επιχείρημα αυτό παραπέμπει στο μοτίβο της εὐκαιρίας θανάτου (opportunitas mortis), για το οποίο 

βλ. παραπάνω σελ. 31, υποσ. 142.  
455 Manning 1974, 79. 
456 Επίκουρ. Κύρ. Δοξ. 2. Πβ. επίσης Lucr. 3.35-40, 830-846, 885-887, 898-911, 972-977. 
457 Sen. Ad Pol. 9.9: quid fata deflemus? Non reliquit ille nos sed antecessit. Est, mihi crede, magna felicitas 

in ipsa necessitate moriendi. Nihil ne in totum quidem diem certi est. 
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σύμφωνα με αυτήν τίποτα δεν έχει δοθεί στον άνθρωπο ως μόνιμο κτήμα. Η Φύση 

ακολουθεί τους δικούς της νόμους και δεν τους παραβιάζει κάνοντας διακρίσεις για 

κάποιον. Ο αδελφός του Πολύβιου δεν έχει δοθεί σε αυτόν λοιπόν για πάντα.458  

Ο Πολύβιος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει την προσωρινή διάρκεια των όντων, 

ώστε να ξεπεράσει τη θλίψη του, αφού η ελπίδα της θνητής ψυχής ξεχνά τι είναι η φύση 

των πραγμάτων και ποτέ δεν θυμάται την οφειλή της, παρά μόνο όταν υπενθυμίζεται.459 Ο 

άνθρωπος απορροφάται στην ικανοποίηση των επιθυμιών του, ξεχνώντας ποια είναι η 

πραγματική Φύση των ανθρώπων, η οποία είναι σαφής και καθορισμένη. Η 

συνειδητοποίησή της, ωστόσο, είναι πάντα για τον λόγο αυτό σκληρή και απρόσμενη. 

«Η Φύση βεβαίωσε ότι δεν θα χαρίσει την εύνοιά της σε κανέναν εξαιρώντας τον 

από την αναγκαιότητά της»,460 λέει ο Σενέκας, τονίζοντας ότι κανένας δεν εξαιρείται από 

τον νόμο της Φύσης. Η θέση της ως προς αυτό το θέμα είναι προ πολλού ορισμένη και 

αδιάλλακτη. Κάθε ενέργεια του ανθρώπου και της πολιτείας για να σταματήσει τη δράση 

της είναι μάταια. Επομένως, σε αυτό το σημείο ο Σενέκας παρουσιάζει το επιχείρημα της 

κυρηναϊκής σχολής ότι πρέπει να προλαμβάνουμε τα κακά αναμένοντας να συμβούν.461 

Για ακόμη μία φορά η φιλοσοφία προσδίδει στη ρητορικότητα των επιχειρημάτων του 

Σενέκα ουσιαστικό νόημα.  

Ο Σενέκας παροτρύνει τον Πολύβιο να αποβάλει τις αρνητικές σκέψεις που τον 

βασανίζουν, σκεπτόμενος αυτό που έχασε, και να στραφεί με καθαρή πλέον ματιά προς 

αυτά που η ίδια η Τύχη που του πήρε τον αδελφό, του έχει παράλληλα χαρίσει: 

«Περισσότερο από αυτά που σε βασανίζουν, στρέψε τη σκέψη σου προς αυτά τα τόσα 

πολλά και τα τόσο σημαντικά που σε παρηγορούν και κοίταξε προς τους άριστους 

αδελφούς σου, κοίταξε προς τη σύζυγό σου, κοίταξε προς τον υιό σου∙ για τη ζωή όλων 

αυτών η Τύχη συμφώνησε μαζί σου αυτό το μερίδιο της μοίρας. Πολλούς έχεις, με τους 

οποίους να επαναπαυτείς. Από αυτήν εσύ την κακή φήμη απομακρύνσου, για να μην 

δώσεις την εντύπωση σε όλους ότι σ’ εσένα περισσότερη ισχύ έχει μόνο ένας πόνος παρά 

αυτές οι τόσες πολλές παρηγοριές».462 

                                           
458 Sen. Ad Pol. 10.4: Rerum natura illum tibi sicut ceteris fratres suos non mancipio dedit, sed commodavit; 

cum visum est deinde, repetit nec tuam in eo satietatem secuta est sed suam legem. 
459 Sen. Ad Pol. 10.5: non illa in culpa est, cuius nota erat condicio, sed mortalis animi spes avida, quae 

subinde, quid rerum natura sit, obliviscitur nec umquam sortis suae meminit, nisi cum admonetur. 
460 Sen. Ad Pol. 11.1: natura nulli se necessitatis suae gratiam facturam esse testata est. 
461 Manning 1974, 78. 
462 Sen. Ad Pol. 12.1: Potius ab istis te, quae torquent, ad haec tot et tanta, quae consolantur, converte ac 

respice optimos fratres, respice uxorem, filium respice: pro omnium horum salute hac tecum portione 

Fortuna decidit. Multos habes, in quibus adquiescas. Ab hac te infamia vindica, ne videatur omnibus plus 

apud te valere unus dolor quam haec tam multa solacia. 
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 Αυτό αποτελεί ένα σύνηθες παραμυθητικό επιχείρημα. Σε αυτό όμως εμβάλλονται 

φιλοσοφικές θέσεις. Τονίζεται στο δίδαγμα αυτό ο διπολικός χαρακτήρας της Τύχης,463 η 

οποία όχι μόνο παίρνει αλλά και δίνει στον άνθρωπο τα αγαθά που του αναλογούν και, 

όπως φαίνεται, σε κάθε περίπτωση δίνει και παίρνει μόνο όσα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να 

αντέξει. Λειτουργεί έτσι ως ένας εξισορροπητικός παράγοντας στον βίο του, θέτοντας σε 

αυτόν τα αρμόζοντα όρια πρέπουσας στάσης και διαβίωσης. Η ανάγκη που αισθάνεται ο 

Σενέκας να κάνει τον Πολύβιο να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα και να έλθει 

αντιμέτωπος με αυτά που ήδη υπάρχουν γύρω του είναι ευδιάκριτη με την επανάληψη 

τρεις φορές του ρήματος respice, κοίταξε προς, στην προστακτική έγκλιση. Ο δάσκαλος 

Σενέκας μιλά επιβλητικά, για να συνετίσει τον μαθητή του. Η προστακτική αυτή φωτίζει 

τον λόγο του και διεγείρει τη φαντασία του αναγνώστη ως προς το σκηνικό της 

εκφώνησης του λόγου. Συνεπώς μας κάνει να φανταστούμε ότι οι αδελφοί, η σύζυγος και 

ο υιός του Πολύβιου ήταν παρόντες και ο Σενέκας τους υποδείκνυε στον θλιμμένο 

Πολύβιο, λέγοντάς του να τους κοιτάξει και προσθέτει ότι έχει πολλούς στους οποίους 

μπορεί να στηριχτεί, γιατί, όπως καταλήγει αργότερα, όταν η θλίψη μοιράζεται με 

πολλούς, το γεγονός αυτό είναι από μόνο του ένα είδος παρηγοριάς.464  

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρει: «Βλέπεις ότι όλοι αυτοί μαζί σου κατεπλήγησαν και 

γνωρίζεις ότι δεν μπορούν να σε βοηθήσουν, αντιθέτως μάλιστα το ίδιο προσδοκούν, ώστε 

από σένα να ανακουφιστούν∙ και εξαιτίας αυτού, όσο λιγότερη είναι σ’ εκείνους η παιδεία 

και λιγότερη η ευφυΐα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη σ’ εσένα να εναντιώνεσαι στο 

κοινό κακό. Είναι όμως αυτό το ίδιο ένα είδος παρηγοριάς, μεταξύ πολλών τη λύπη του να 

μοιράζει κανείς∙ διότι, όταν αυτή διανέμεται μεταξύ περισσοτέρων, μικρό μέρος πρέπει να 

μένει σ’ εσένα.465  

Ο Σενέκας υπενθυμίζει στον Πολύβιο ότι δεν είναι ο μόνος από την οικογένειά του 

που υποφέρει για τον χαμό του αδελφού του και γι’ αυτό πρέπει να φανεί δυνατός και 

ανδρείος και για τα άλλα μέλη της οικογένειάς του. Η ευθύνη του, συνεπώς, δεν 

περιορίζεται μόνο στον λαό, αλλά και στα συγγενικά του πρόσωπα, που υποφέρουν και 

περιμένουν να τους παρηγορήσει. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η διαπίστωση του 

Σενέκα ότι ο βαθμός της παρηγοριάς εξαρτάται από την παιδεία και την ευφυΐα του 

ατόμου το οποίο παρηγορείται. Αναλόγως αυτών των κριτηρίων θα παρηγορήσει 

                                           
463 Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια της Fortuna και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται 

συνήθως στη λατινική λογοτεχνία βλ. Canter 1922, 64-82. 
464 Sen. Ad Pol. 12.2: Est autem hoc ipsum solacii loco, inter multos dolorem suum dividere. 
465 Sen. Ad Pol.12.2: Omnis istos una tecum perculsos vides nec posse tibi subvenire, immo etiam ultro 

expectare, ut a te subleventur, intellegis; et ideo quanto minus in illis doctrinae minusque ingenii est, tanto 

magis obsistere te necesse est communi malo. Est autem hoc ipsum solacii loco, inter multos dolorem suum 

dividere; qui quia dispensatur inter plures, exigua debet apud te parte subsidere. 
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κατάλληλα. Όμως, όπως πολύ σωστά υποστηρίζει ο Σενέκας, ακόμη και η ίδια η 

παρηγόρηση των ανθρώπων για την ίδια θλίψη θα αποτελέσει και για τον ίδιο τον Πολύβιο 

ένα είδος παρηγοριάς, γιατί έτσι η θλίψη μοιράζεται και γίνεται πιο αποτελεσματική η 

καταπράυνσή της.  

Η Τύχη είναι impotens, ισχυρίζεται ο Σενέκας.466 Κανείς δεν μπορεί να τη δαμάσει, 

λειτουργεί πάντα αυτόβουλα, ανεπηρέαστη από οτιδήποτε και από οποιονδήποτε. Το 

επίθετο impotens εδώ στολίζει καίρια τον λόγο του και απεικονίζει την απορία του για τις 

μεθόδους και τους σκοπούς της Τύχης. Αυτή η εικόνα της Τύχης είναι η πιο διαδεδομένη 

στην ιστορία της λογοτεχνίας, όπως επίσης το ότι είναι ασταθής, μεταβλητή και ιδιότροπη. 

Σύμφωνα με τον Canter, αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα αναρίθμητα παραδείγματα στα 

οποία παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά και στον συχνό υπαινιγμό στα σύμβολά 

της, τον τροχό και τη σφαίρα.467 

Κορυφαία στιγμή στον συγκεκριμένο λόγο του Σενέκα αποτελεί η προβολή της 

δικής του προσωπικής εμπειρίας και στάσης από τη βίωση του συναισθήματος της 

απώλειας του αδελφού του, το οποίο συναίσθημα η Τύχη στόχευσε σε αυτόν δύο φορές, 

αλλά σε καμία από αυτές δεν κατόρθωσε να τον νικήσει.468 Θέτει τον εαυτό του ως 

ζωντανό πρότυπο στάσης και συμπεριφοράς για τον Πολύβιο αλλά και για τον αναγνώστη 

σε μια τέτοια περίσταση. Προσπαθεί να ενισχύσει τη δύναμη της πειθούς του λόγου του 

εκφράζοντας το μέγεθος της συμπαράστασής του σε αυτόν ως άτομο το οποίο ένιωσε τον 

πόνο τον οποίο ο ίδιος βιώνει τώρα και επομένως ως άτομο το οποίο τον συμβουλεύει εξ 

ιδίας πείρας και μιλά από καρδιάς, γιατί και ο ίδιος ο Σενέκας, όπως λέει, έχασε επίσης τον 

αδελφό του Γερμανικό. Έρχεται με αυτόν τον τρόπο πιο κοντά στον Πολύβιο και δίνει 

περισσότερη εγκυρότητα στα λόγια του. Τον συμβουλεύει να πράξει όπως και αυτός, 

κυβερνώντας τα πάθη του, ώστε ούτε να εγκαταλείψει κάτι που έπρεπε να γίνει για τον 

αγαπημένο αδελφό του, ούτε να κάνει κάτι από το οποίο θα μπορούσε να προκύψει μομφή 

στον ηγεμόνα.469 

Πρέπει ο Πολύβιος να έχει πάντα υπόψη του την παντοδυναμία της Τύχης για τον 

άνθρωπο. «Αυτό ήταν για τα ανθρώπινα πράγματα η Τύχη, αυτό θα είναι».470 Δεν θα 

σταματήσει ποτέ να επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων και όταν δεν θα το περιμένει 

                                           
466 Sen. Ad Pol.16.2: Fortuna impotens, quales ex humanis malis tibi ipsa ludos facis! 
467 Canter 1922, 75. 
468 Sen. Ad Pol.16.3: Sed ut omnia alia exempla praeteream, ut in me quoque ipso alia taceam funera, bis me 

fraterno luctu aggressa fortuna est, bis intellexit laedi me posse, vinci non posse. 
469 Sen. Ad Pol.16.3: amisi Germanicum fratrem, quem quomodo amaverim, intellegit profecto quisquis 

cogitat, quomodo suos fratres pii fratres ament; sic tamen affectum meum rexi, ut nec relinquerem quicquam, 

quod exigi deberet a bono fratre, nec facerem, quod reprehendi posset in principe. 
470 Sen. Ad Pol.16.5: Hoc fuit in rebus humanis Fortuna, hoc erit. 
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κανείς, θα έλθει βιαιότερη, όπως είναι η συνήθειά της (16.5).471 Ο Σενέκας παραινεί τον 

Πολύβιο να αποδεχτεί αυτό το γεγονός, ώστε και ο ίδιος να είναι πιο ήρεμος και 

προπαντός έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε δεινό. 

Επιπλέον, αποτελεσματικό μέσο κατά της θλίψης είναι, σύμφωνα με τον Σενέκα, οι 

σπουδές του Πολύβιου, οι οποίες προωθούν την ευτυχία και περιορίζουν τη συμφορά. 

Αυτό είναι ένα τυπικό παραμυθητικό επιχείρημα. Προτείνει λοιπόν ο Σενέκας στον 

Πολύβιο να εντρυφήσει στη μελέτη και να θέσει τις γνώσεις του ως οχυρώματα της ψυχής 

του, για να μην μπορεί να εισέλθει η θλίψη. Για τον λόγο αυτό τον συμβουλεύει: «Εσύ 

όμως τίποτα από τη συνήθειά σου δεν πρέπει να αλλάξεις, διότι πράγματι αυτές τις 

σπουδές ανατράφηκες να αγαπάς, οι οποίες και άριστα την ευτυχία εξαίρουν και πολύ 

εύκολα ελαττώνουν τη συμφορά και ταυτόχρονα είναι οι ίδιες τα καλύτερα κοσμήματα 

του ανθρώπου και παρηγοριά. Τώρα έτσι εντονότερα στις σπουδές σου τον εαυτό σου 

καταβύθισε, τώρα εκείνες σ’ εσένα, όπως ακριβώς τα οχυρώματα για τη ψυχή, περίβαλε, 

για να μη μπορεί να βρει από κανένα δικό σου μέρος είσοδο η θλίψη».472  

Ο Σενέκας ενισχύει όμως το επιχείρημά του δίνοντας επίσης στον Πολύβιο κίνητρα 

για συγγραφή: «Επίσης, του αδελφού σου παράτεινε τη μνήμη με κάποιο μνημειώδες έργο 

των συγγραμμάτων σου∙ διότι αυτό είναι το μόνο έργο στα ανθρώπινα πράγματα, το οποίο 

καμία κακοκαιρία δεν βλάπτει, και το οποίο η μακρά διάρκεια του χρόνου δεν φθείρει. Τα 

υπόλοιπα, τα οποία διαπλάθονται με συναρμογή λίθων και με όγκους από μάρμαρα είτε με 

γήλοφους από χώμα, ώστε να οδηγηθούν σε μεγάλο ύψος, δεν εγγυώνται ότι παρατείνουν 

τη μακρά ημέρα, επειδή και τα ίδια φθείρονται: η μνήμη της ευφυΐας του πνεύματος είναι 

αθάνατη. Αυτήν εσύ στον αδελφό σου χορήγησε, σε αυτήν αυτόν θέσε∙ καλύτερα εκείνον 

θα τον τιμάς με το πνεύμα σου, που πρόκειται να διαρκέσει για πάντα, παρά με μάταιο 

πόνο θα τον πενθείς».473 Ο Σενέκας παροτρύνει τον Πολύβιο να αφοσιωθεί στη μελέτη, 

για να μειώσει τη θλίψη του. Υποστηρίζει ότι τα γραπτά μένουν αιώνια. Γι’ αυτό θα ήταν 

καλύτερο γι’ αυτόν να αναλώσει τον χρόνο και τις σκέψεις του στη συγγραφή, έτσι ώστε 

να ευλογεί κατά κάποιο τρόπο την ανάμνηση του αδελφού του στην αιωνιότητα, παρά να 

πενθεί μάταια. Με αυτόν τον τρόπο εμμέσως επαινεί και τα δικά του έργα, τη δική του 

                                           
471 Πβ. Sen. Ag. 101-102: Quidquid in altum Fortuna tulit / ruitura levat. 
472 Sen. Ad Pol.18.1: Tibi vero nihil ex consuetudine mutandum est tua, quoniam quidem ea instituisti amare 

studia, quae et optime felicitatem extollunt et facillime minuunt calamitatem eademque et ornamenta maxima 

homini sunt et solacia. Nunc itaque te studiis tuis immerge altius, nunc illa tibi velut munimenta animi 

circumda, ne ex ulla tui parte inveniat introitum dolor. 
473 Sen. Ad Pol.18.2: Fratris quoque tui produc memoriam aliquo scriptorum monumento tuorum; hoc enim 

unum est [in] rebus humanis opus, cui nulla tempestas noceat, quod nulla consumat vetustas. Cetera, quae 

per constructionem lapidum et marmoreas moles aut terrenos tumulos in magnam eductos altitudinem 

constant, non propagant longam diem, quippe et ipsa intereunt: immortalis est ingeni memoria. Hanc tu 

fratri tuo largire, in hac eum conloca; melius illum duraturo semper consecrabis ingenio quam inrito dolore 

lugebis. 
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συγγραφική δραστηριότητα. Ακόμη το επιχείρημά του αυτό αναλογεί προς τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου στο οποίο προορίζεται, με αποτέλεσμα να βλέπουμε έτσι 

πόσο εύστοχη μπορεί να είναι η εστίαση προς το άτομο στο οποίο απευθύνεται ο 

παραμυθητικός λόγος.  

Σε κάθε περίπτωση οδηγός όλων των πράξεων του ανθρώπου πρέπει να είναι η 

λογική του. Ο Σενέκας εμμένει σε αυτήν την άποψη και ως εκ τούτου επανέρχεται 

αργότερα σε αυτήν στο δίδαγμά του. Δηλώνει στον Πολύβιο ότι «αρκετά θα είχε επιτύχει 

η λογική, αν αυτό μόνο θα απέβαλλε από τη θλίψη, το οποίο και περισσεύει και αφθονεί∙ 

βέβαια το να μην ανέχεται η λογική να υπάρχει καθόλου θλίψη είναι κάτι που κανείς ούτε 

θα το ήλπιζε ούτε θα το ευχόταν. Αυτόν πιο πολύ τον τρόπο να τηρεί, ο οποίος ούτε την 

ασέβεια μιμείται, ούτε την παραφροσύνη και εμάς σε αυτήν τη συνήθεια να κρατά, η 

οποία και του ευσεβούς μυαλού είναι γνώρισμα και όχι του ταραγμένου. Ας τρέχουν τα 

δάκρυα, αλλά αυτά και ας παύσουν, ας βγουν από το βαθύτατο στέρνο οι στεναγμοί, αλλά 

πάλι και ας παύσουν∙474 έτσι κυβέρνησε την ψυχή σου, για να μπορείς να επαινεθείς και 

από τους σοφούς και από τους αδελφούς σου».475 Η υπερβολική θλίψη δεν συνάδει με τη 

λογική μας. Συνεπώς η λογική μας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, για να την περιορίσει. Η 

θλίψη δεν προσφέρει τίποτα καλό για το μέλλον του ανθρώπου, καμία προσδοκία ή 

ευνοϊκή διάθεση. Όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο και σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα 

τέλος. Ας τρέξουν τα δάκρυα και ας βγουν οι στεναγμοί, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να 

παύσουν. Ο Πολύβιος μόνο τότε θα επαινεθεί από τους σοφούς και τον υπόλοιπο κόσμο, 

όταν καταφέρει να θέσει όρια στα συναισθήματά του. Ένας τρόπος να το κάνει αυτό ο 

Πολύβιος είναι να απομακρύνει από μέσα του τη θλίψη που του προκαλεί άσχημα 

συναισθήματα, να επαινέσει με τους λόγους και το έργο του τον αδελφό του και να 

διατηρήσει στο μυαλό του μια ευχάριστη ανάμνησή του. Αν δεν το κάνει αυτό, θα 

αποφεύγει μετά να φέρνει στη σκέψη του τον αδελφό του, γιατί θα του προκαλεί 

δυσάρεστες σκέψεις και συναισθήματα. Αν το τηρήσει αυτό ο Πολύβιος, θα μπορέσει να 

αναρρώσει ταχύτερα «γιατί είναι φυσικό πάντα η ψυχή από αυτό να απέχει, στο οποίο με 

τη λύπη επανέρχεται».476  

                                           
474 Ο Manning (1974, 77) υποστηρίζει ότι το ιδεώδες του «λογικού ορίου», το οποίο συνδέεται με την 

περιπατητική σχολή, έλαβε περισσότερη σημασία γιατί συνδέθηκε με τον Κράντορα, τον θεωρούμενο ως 

ευρετή του παραμυθητικού είδους.  
475 Sen. Ad Pol.18.6: Satis praestiterit ratio, si id unum ex dolore, quod et superest et abundat, exciderit: ut 

quidem nullum omnino esse eum patiatur, nec sperandum ulli nec concupiscendum est. Hunc potius modum 

servet, qui nec impietatem imitetur nec insaniam et nos in eo teneat habitu, qui et piae mentis est nec motae: 

fluant lacrimae, sed eaedem et desinant, trahantur ex imo gemitus pectore, sed idem et finantur; sic rege 

animum tuum, ut et sapientibus te adprobare possis et fratribus. 
476 Sen. Ad Pol.18.7: naturale est enim, ut semper animus ab eo refugiat, ad quod cum tristitia revertitu. 
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Ο αδελφός του Πολύβιου ήταν άξιος άνθρωπος και πολίτης. Γι’ αυτό ο Σενέκας 

προτείνει στον Πολύβιο να σκεφτεί όλα τα προτερήματά του, έτσι ώστε να νιώσει 

περήφανος γι’ αυτόν και να διατηρήσει στο μυαλό του την καλύτερη εικόνα και ανάμνηση 

για τον ίδιο, ώστε να καταπραΰνεται ο πόνος του και να γίνεται υποφερτή η απουσία του. 

Ο αδελφός του δεν έζησε για πάρα πολλά χρόνια, αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια απέδειξε 

την αξία του και γι’ αυτό η ανάμνησή του είναι ευχάριστη για όλους. Ο έπαινος (laudatio) 

ενισχύει την παραμυθία. Με την τακτική αυτή προσδίδεται στον αδελφό του Πολύβιου ένα 

ήθος εφάμιλλο με αυτό ενός στωικού ήρωα, ο οποίος κινείται και πράττει με γνώμονα την 

αρετή και τη μεγαλοψυχία (magnitudo animi).477 Η αναφορά αυτή παραπέμπει ευθέως 

στην περιπατητική και στωική ηθική.478 

Συνεπώς, ο Σενέκας μιλά για τον νεκρό αδελφό του Πολύβιου με καλά λόγια, που 

σκοπό έχουν να συγκινήσουν, και γι’ αυτό του υποδεικνύει διδακτικά πώς να τον 

σκέφτεται: «Σκέψου τη μετριοφροσύνη του, σκέψου την ευρηματικότητά του σε όσα 

έπρεπε να κάνει, τη φιλοπονία του στα διαπραττόμενα, τη σταθερότητά του στις 

υποσχέσεις του. Όλα τα λόγια και τις πράξεις του και στους άλλους έκθετε και στον εαυτό 

σου ακόμη ο ίδιος μνημόνευε. Σκέψου ποιος υπήρξε και ποιος θα μπορούσε να ελπίζεται: 

διότι σε εκείνον τον αδελφό ποια εγγύηση δεν θα μπορούσε να δοθεί με ασφάλεια;».479 

Όταν συλλογίζεται όλα τα θετικά στοιχεία του αδελφού του και αναγνωρίζει πόσο τυχερός 

ήταν που υπήρξε στη ζωή του, θα μπορεί και ο ίδιος ο Πολύβιος να παρηγορείται και να 

παίρνει δύναμη.  

Στον παραμυθητικό λόγο προς τον Πολύβιο βλέπουμε διάχυτο τον διδακτικό τόνο 

του Σενέκα μέσα από τα ιστορικά παραδείγματα και τα διδάγματά του, τα οποία προάγουν 

τον λογικό συλλογισμό του τεθλιμμένου. Όλα έχουν σκοπό μέσα από τη ρητορική 

επιτήδευση και τεχνική να πείσουν τον Πολύβιο να ξεφύγει από τη θλίψη και να 

διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. Επιλέγει όμως ο Σενέκας στον παραμυθητικό αυτό λόγο 

πιο ασφαλή όρια, χωρίς πολλές συναισθηματικές φορτίσεις και εκφράσεις, κινούμενος στο 

επίπεδο της αξιοπρέπειας και του κύρους που προνοεί η πολιτική θέση του αποδέκτη του 

λόγου του. Άλλωστε το ύφος της argumentatio πρέπει να είναι ισχνό. Σε αυτό το επίπεδο 

κινείται και ο Σενέκας, ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αποδέκτη του με απλή και 

ξεκάθαρη στο νόημα γλώσσα και αντίστοιχες προτάσεις. Ασφαλώς δεν παραλείπονται από 

                                           
477 Για την έννοια της magnitudo animi βλ. Dyck 1998, 228-229. Για την ίδια την ενάρετη πράξη πβ. Cic. 

Rep. 6.25: nec in praemiis humanis spem posueris rerum tuarum! Suis te oportet illecebris ipsa virtus trahat 

ad verum decus.  
478 Dyck 1998, 228-229. Πβ. για παράδειγμα Αριστ. Ἠθ. Νικ. 1105a 17 κ.ε.· 1120a 23 κ.ε.· Cic. Fin. 3.70· 

Cic. Off. 2.42· Διογ. 7.89.  
479 Sen. Ad Pol.18.8: Cogita modestiam eius, cogita in rebus agendis sollertiam, in exsequendis industriam, 

in promissis constantiam. Omnia dicta eius ac facta et aliis expone et tibimet ipse commemora. Qualis fuerit 

cogita qualisque sperari potuerit: quid enim de illo non tuto sponderi fratre posset? 
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τον λόγο του οι στωικοί συλλογισμοί και οι σχετικές εκφράσεις, όπως επίσης τα κοινά 

παραμυθητικά μοτίβα και επιχειρήματα. Όλα όμως δομούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε από 

τη μία να προβάλλονται μέσα από τη ρητορική δεξιοτεχνία που ενισχύει την πειθώ του 

λόγου και από την άλλη να προωθούν τη λογική και φιλοσοφική σκέψη του αποδέκτη.  
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Η διήγηση / απόδειξη (narratio / argumentatio) στο De Consolatione ad Helviam 

Matrem 

 

Αγάπη, οικειότητα, αυτοσυγκράτηση και γενικά η έκφραση συναισθημάτων 

αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της έκφρασης του παραμυθητικού λόγου που ο 

Σενέκας συνέθεσε για τη μητέρα του Ελβία (Helvia).  

Όπως και στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία, ο Σενέκας και πάλι 

απευθύνεται σε γυναίκα.480 Σύμφωνα με την Amanda Wilcox, για τον λόγο αυτό οι δύο 

αυτές consolationes είναι σχεδόν μοναδικές, αν και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

προορίζονταν για ένα μεγαλύτερο κοινό αρρένων.481 Με τα θετικά παραδείγματα 

γυναικείας virtus που προβάλλει στους συγκεκριμένους παραμυθητικούς λόγους ο Σενέκας 

κατορθώνει να απελευθερώσει την έννοια της virtus από το παραδοσιακό της αρσενικό 

βασίλειο του πολέμου και της πολιτικής. Ωστόσο, η απόδοση της virtus σε γυναίκες σε 

αυτά τα έργα είναι περισσότερο μία ρητορική τεχνική, απόρροια της μελέτης του 

φιλοσόφου στην ηθική, παρά απόδειξη του φεμινισμού του.482  

Επίσης, ο παραμυθητικός αυτός λόγος σε σύγκριση με τους άλλους δύο 

χαρακτηρίζεται από μία μοναδικότητα ως προς τον σκοπό και την επιλογή των 

επιχειρημάτων του. Σε αυτόν, ο παθών παρηγορεί αυτόν που πενθεί για τον ίδιο.483 Πιο 

συγκεκριμένα, ο Σενέκας για οκτώ χρόνια, από το 41 μέχρι το 49 μ.Χ., ήταν εξόριστος 

στην Κορσική από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο (Tiberius Claudius Caesar Augustus 

Germanicus), ο οποίος είχε οριστεί αυτοκράτορας μετά τη δολοφονία του Καλιγούλα 

(Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus). Επομένως, στον λόγο αυτό ο Σενέκας 

διατυπώνει επιχειρήματα με σκοπό να καταπραΰνει τη θλίψη της μητέρας του εξαιτίας της 

άδικης εξορίας του και απομάκρυνσής του από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η διαλεκτική 

                                           
480 Για το πώς το φύλο του αποδέκτη επηρεάζει τους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα προς γυναίκες βλ. 

ενδεικτικά Langlands 2004 και Wilcox 2006.  
481 Wilcox 2006, 75. 
482 Wilcox 2006, 93. 
483 Ο Σενέκας συντάσσει τον λόγο του προς τη μητέρα του με σκοπό όχι μόνο τη δική της παρηγόρηση αλλά 

και τη δική του. Βλ. McClure 1986, 441: Η παραμυθητική παράδοση είχε μία αντικειμενική και μία 

υποκειμενική λειτουργία. Η αντικειμενική λειτουργία ήταν η παρηγόρηση ενός τεθλιμμένου προσώπου, με 

σκοπό να το βοηθήσει να θεραπευθεί, ενώ η υποκειμενική λειτουργία ήταν η αυτοπαρηγόρηση αυτού που 

απευθύνει τον λόγο, ώστε να θεραπεύσει τον εαυτό του από τη θλίψη. Ωστόσο, ορισμένες φορές γινόταν 

σύζευξη αυτών των δύο λειτουργιών. Αυτό ακριβώς στοχεύει να κάνει ο Σενέκας στον παραμυθητικό του 

λόγο προς τη μητέρα του. Ο λόγος του ως εκ τούτου γίνεται πιο περίπλοκος και περίτεχνος. Αυτό συμβαίνει 

γιατί, από τη στιγμή που αποτελεί ταυτόχρονα αυτοπαρηγόρησή του, πρέπει να ξεφύγει από τα όρια του 

είδους της παραμυθητικής λογοτεχνίας και να εκφράσει την ψυχολογική διάσταση του θέματός του. 

Επίσης, η ιδιαίτερη περίπτωση του τρόπου σύνταξης αυτού του λόγου και του ρόλου του Σενέκα ως 

παρηγορητή και ταυτόχρονα ως του αντικειμένου της θλίψης, δείχνει ότι ο Σενέκας σκοπό έχει να διδάξει, 

παρά να παρηγορήσει, αφού δεν προσφέρει άμεση παρηγόρηση, δεδομένου και του γεγονότος ότι δεν θα 

ήταν δυνατή μια δημόσια εκφώνηση του λόγου του, για να τον ακούσει η μητέρα του. Βλ. Wilcox 2006, 76.  
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σχέση συναισθήματος και λογικής, θλίψης και παρηγοριάς, κατέχει πρωταρχικό ρόλο στη 

δομή και του συγκεκριμένου παραμυθητικού λόγου. 

Τα δομικά χαρακτηριστικά στη narratio / argumentatio του λόγου αυτού δεν 

διαφοροποιούνται αισθητά από αυτά στους δύο άλλους παραμυθητικούς λόγους, αφού 

πάλι παρατηρείται έμφαση σε παραδείγματα (exempla) και διδάγματα (praecepta). Επίσης, 

για άλλη μία φορά η εστίαση στον λόγον αποτελεί την κυρίαρχη μέθοδο πειθούς.  

Στον λόγο αυτό η ρητορική τεχνική της εξιστόρησης παραδειγμάτων αρχίζει από 

την παράγραφο 9.4. Στο σύνολο του λόγου τα παραδείγματα που παρουσιάζονται 

αναφέρονται σε παρόμοιες συνθήκες λύπης και των δύο φύλων, ανδρών και γυναικών. 

Επίσης είναι ιστορικά παραδείγματα και κάποια εξ αυτών αναφέρονται και στους άλλους 

δύο παραμυθητικούς λόγους. Χαρακτηριστικό του λόγου αυτού είναι ότι, συγκριτικά με 

τους υπόλοιπους σωζόμενους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα, τα παραδείγματα των 

ιστορικών προσώπων είναι εδώ περισσότερα. Ωστόσο, ο φιλόσοφος δεν φλυαρεί. Ο λόγος 

του είναι καθόλα λογικός και συγκρατημένος. Ακόμα και η επανάληψη του ίδιου θέματος 

στοχεύει στην ενίσχυσή του με ακόμα έναν στοιχείο, ώστε να συνδέονται τα επιχειρήματά 

του το ένα μετά το άλλο με λογική σειρά και κοινό συμπέρασμα. Επιβεβαιώνεται συνεπώς 

η άποψη του Ferrill,484 που υποστηρίζει ότι ο λόγος αυτός είναι ο πιο οργανωμένος από 

όλες τις φιλοσοφικές πραγματείες του Σενέκα.  

Από την παράγραφο 9.1 μέχρι την παράγραφο 9.3 ο Σενέκας εντάσσει στον δικό 

του λόγο έναν φανταστικό διάλογο με την ίδια την Ελβία, τη μητέρα του. Με τον τρόπο 

αυτό εντάσσει και την ίδια την τεχνική της εικονοποιίας στον λόγο με τη λειτουργία της 

φαντασίας. Η ρητορική αυτή τεχνική μυεί βαθύτερα τον αποδέκτη στον λόγο και τον 

εισάγει εντονότερα στο νόημα των επιχειρημάτων που διατυπώνει ο ρήτορας. Στον 

διάλογο αυτό η ίδια η Ελβία υποστηρίζει την αναγκαιότητα των υλικών αγαθών, τα οποία 

ο Σενέκας θα στερηθεί στην εξορία, όμως εκείνος απορρίπτει την άποψή της. Ισχυρίζεται 

ότι, όσα περισσότερα αγαθά αποκτά ο άνθρωπος τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από τα 

ουράνια. Για τον λόγο αυτό στην παράγραφο 9.3 αντιπροτείνει σε αυτήν να προτιμά την 

ορθότερη, σύμφωνα με τον ίδιο, άποψη ότι «κανένας τόπος δεν είναι στενός, ο οποίος 

κατέχει αυτό το πλήθος τόσο σπουδαίων αρετών. Καμιά εξορία δεν είναι δυσχερής, στην 

οποία επιτρέπεται με αυτές συνοδοιπόρο να πορευτείς».485 Ο Σενέκας φέρει στο 

προσκήνιο την κάθε πιθανή σκέψη της μητέρας του για τον ίδιο, η οποία μπορεί να της 

προκαλεί λύπη. Ο τρόπος με τον οποίο δομεί την επιχειρηματολογία του είναι εξαιρετικά 

                                           
484 Ferrill 1966, 255. 
485 Sen. Ad Helv. 9.3: Nullus angustus est locus qui hanc tam magnarum virtutium turbam capit; nullum 

exilium grave est in quod licet cum hoc ire comitatu. 
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αναλυτικός, ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική. Τέτοιο τρόπο σκέψης θα μπορούσε 

πιθανότατα να έχει και η ίδια. Η φανταστική διατύπωσή της όμως από την Ελβία κάνει τη 

σκέψη αυτή ακόμη πιο ρεαλιστική. Επαινείται εμμέσως ο Σενέκας ως κάτοχος των αρετών 

οι οποίες τον προστατεύουν από τη διαφθορά της ύλης. Παρουσιάζει τον εαυτό του ως 

δυναμικό και θαρραλέο στις αντιξοότητες της εξορίας, ώστε να διαβεβαιώσει τη μητέρα 

του ότι ο υιός της, όπου και αν βρίσκεται, με το ισχυρό του πνεύμα ξεπερνά τα εμπόδια 

που συναντά. Η αρετή αποτελεί ύψιστο χαρακτηριστικό του στωικού σοφού και ο Σενέκας 

συγκαταλέγει υπαινικτικά τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο σε αυτούς. Ως εκ τούτου τα 

παραδείγματα που στη συνέχεια θα παρουσιάσει αφορούν στη σημασία της αρετής στο 

άτομο, για να αντεπεξέλθει σε ένα αντίξοο γεγονός, όπως είναι η εξορία.486  

Το πρώτο παράδειγμα που προβάλλει ο φιλόσοφος παρουσιάζει τον Μάρκελλο.487 

Στην παράγραφο 9.4 ο Σενέκας λέει ότι ο ίδιος «ο Βρούτος, στο βιβλίο το οποίο 

συνέγραψε για την αρετή, αναφέρει ότι είδε τον Μάρκελλο να είναι εξόριστος στην 

Μυτιλήνη και, όσο το επέτρεπε το όριο της φύσης του ανθρώπου, να ζει με απόλυτη 

ευτυχία, και ούτε ποτέ να ήταν περισσότερο ορεγόμενος των ελευθέριων σπουδών παρά 

όσο ήταν εκείνον τον καιρό. Έτσι προσθέτει ότι αυτός είχε περισσότερο την αίσθηση ότι ο 

ίδιος ο εαυτός του πορευόταν στην εξορία, όταν αυτός χωρίς εκείνον θα επέστρεφε, παρά 

ότι εκείνον εγκατέλειπε στην εξορία».488 Το παράδειγμα του Μάρκελλου είναι παρόμοιο 

με τα όσα λέει ο Σενέκας για τον εαυτό του. Ως ενάρετος και ο ίδιος ο Μάρκελλος ζούσε 

ευτυχισμένος μέσα στο πλαίσιο της στωικής φύσης του ανθρώπου, η οποία ορίζει ως 

σεβαστό τρόπο ζωής αυτόν ο οποίος δεν ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια, δηλαδή τη 

μετριοπάθεια. Επίσης, όπως και ο Σενέκας, και αυτός ο ίδιος ασχολείται κατά την περίοδο 

της εξορίας του με τις ελευθέριες σπουδές. Θα μπορούσαμε έτσι να υποθέσουμε ότι ο 

Σενέκας επιλέγει το παράδειγμα του Μάρκελλου ως πλησιέστερο στη δική του 

προσωπικότητα και περίπτωση και επομένως αντιλαμβανόμαστε την επιμέλεια που έχει ο 

λόγος του, αφού κανένα επιχείρημα δεν τίθεται τυχαία.  

Στην παράγραφο 9.5 ο Σενέκας τονίζει περισσότερο την ευοίωνη τύχη του 

Μάρκελλου κατά την εξορία του, σχήμα που σύμφωνα με την κοινή γνώμη θα λέγαμε ότι 

είναι οξύμωρο. Ο λόγος για τον οποίο διατυπώνει αυτήν την άποψη είναι το γεγονός ότι ο 

Μάρκελλος ήταν πιο ευτυχισμένος, όταν ήταν στην εξορία του, καθώς τότε 

                                           
486 Για το δίδαγμα αυτό βλ. πιο αναλυτικά Williams 2006. 
487 Ο Μάρκελλος ήταν αντίπαλος του Γάιου Ιούλιου Καίσαρα. Μετά την ήττα του Πομπήιου στα Φάρσαλα 

εξορίστηκε στη Μυτιλήνη.  
488 Sen. Ad Helv. 9.4: Brutus in eo libro quem de virtute composuit ait se Marcellum vidisse Mytilenis 

exulantem et, quantum modo natura hominis pateretur, beatissime viventem neque umquam cupidiorem 

bonarum artium quam illo tempore. Itaque adicit visum sibi se magis in exilium ire, qui sine illo rediturus 

esset, quam illum in exilio relinqui. 
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επιδοκιμάστηκε από τον Βρούτο, παρά κατά τη διάρκεια της υπατείας του στην πολιτεία! 

Έτσι ο φιλόσοφος αναφωνεί: «Τι άνδρας υπήρξε εκείνος, ο οποίος πέτυχε κάποιος να 

θεωρεί τον εαυτό του εξόριστο, επειδή επέστρεφε από την εξορία! Τι άνδρας υπήρξε, ο 

οποίος στον θαυμασμό του εαυτού του παρακίνησε άνθρωπο που ακόμα και ο Κάτωνας, ο 

συγγενής του, έπρεπε να θαυμάζει!».489 Η σκέψη που προκύπτει μέσα από αυτό το 

παράδειγμα είναι η γνωστή ρήση ότι στις δυσκολίες της ζωής δοκιμάζεται ο χαρακτήρας 

του ανθρώπου. Ο Μάρκελλος απέδειξε την αξία του στη δύσκολη αυτή στιγμή της ζωής 

του, κάτι το οποίο, όπως υπονοείται, δεν είχε αποδείξει κατά την πολιτική του 

δραστηριότητα. Εδώ ίσως υπάρχει και ένας έμμεσος υπαινιγμός προς την περίπτωση του 

Σενέκα, η αξία του οποίου δεν εκτιμήθηκε κατά την πολιτική του δράση, αφού 

εξορίστηκε, αλλά θα εκτιμηθεί τώρα που δοκιμάζεται μακριά από την πολιτεία. Ήδη, όπως 

διαφαίνεται, επιδεικνύει στην εξορία την αρετή και την αξιοπρέπειά του, χωρίς να πτοηθεί 

το πνεύμα του, και μάλιστα προσαρμόζει τον εαυτό του στις νέες συνθήκες εστιάζοντας 

στα θετικά τους. Αυτή επομένως η τεχνική, όπως είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις στον 

λόγο και κυρίως στο προοίμιο, ενισχύει την προσπάθεια του συγγραφέα να εξασφαλίσει 

την εύνοια του άμεσου αποδέκτη και του αναγνώστη του. Ο έμμεσος έπαινος προς τον 

συγγραφέα ενισχύει την αξιοπιστία του λόγου και καθιστά τον αποδέκτη ευμενέστερα 

διακείμενο ως προς τα επιχειρήματα που του απευθύνει, ώστε να πειστεί ευκολότερα.  

Συνεχίζοντας στο ίδιο παράδειγμα, στην παράγραφο 9.6, ο Σενέκας το ενισχύει, 

λέγοντας ότι ακόμη και ο Γάιος Καίσαρας, ο αντίπαλος του Μάρκελλου, προσπέρασε τη 

Μυτιλήνη, χωρίς να σταματήσει, επειδή δεν άντεχε να βλέπει να ατιμάζεται ο άνδρας.490 Η 

φράση αυτή είναι πολύ σημαντική. Ο Μάρκελλος κέρδισε με τον χαρακτήρα του ακόμα 

και τον θαυμασμό και την εκτίμηση του εχθρού του. Το ίδιο ίσως καλείται και επιθυμεί να 

κάνει και ο Σενέκας ευρισκόμενος στην εξορία. Και πάλι έχουμε έναν έμμεσο αυτοέπαινο, 

καθώς ο χαρακτήρας του συγγραφέα εμφανίζεται εξίσου σπουδαίος και άξιος θαυμασμού. 

Επιπλέον ακόμα και «η Σύγκλητος την επάνοδό του με δημόσιες ικεσίες πέτυχε, και ήταν 

τόσο ταραγμένη και περίλυπη, ώστε όλοι εκείνη τη μέρα φαίνονταν να είχαν τη διάθεση 

του Βρούτου, και ήταν σαν να ικέτευαν όχι για τον Μάρκελλο αλλά για τους εαυτούς τους, 

να μην ήταν εξόριστοι, αν υπάρξουν χωρίς εκείνον. Αλλά πιο πολλά πέτυχε σε αυτή τη 

μέρα, κατά την οποία ο Βρούτος δεν μπόρεσε να εγκαταλείψει εκείνον ως εξόριστο και ο 

Καίσαρας να τον δει ως εξόριστο! Διότι συνέβη κάτι ευτυχές σε εκείνον με τη μαρτυρία 

                                           
489 Sen. Ad Helv. 9.5: O fortunatiorem Marcellum eo tempore quo exilium suum Bruto adprobavit quam quo 

rei publicae consulatum! Quantus ille vir fuit qui effecit ut aliquis exul sibi videretur quod ab exule 

recederet! Quantus vir fuit qui in admirationem sui adduxit hominem etiam Catoni suo mirandum! 
490 Sen. Ad Helv. 9.6: Idem Brutus ait C. Caesarem Mytilenas praetervectum, quia non sustineret videre 

deformatum virum. 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



140 
 

και των δύο: ο Βρούτος λυπήθηκε να επιστρέψει χωρίς τον Μάρκελλο, αλλά ο Καίσαρας 

κοκκίνισε».491 Ένιωθαν όλοι τον Μάρκελλο σαν δικό τους άνθρωπο. Με άλλα λόγια ο 

Μάρκελλος κατάφερε να τους κερδίσει όλους, ώστε να υποστηρίζουν το δίκαιό του και να 

εκτιμούν την προσωπικότητά του. Ακόμα και το ύψιστο σώμα της πολιτείας, η Σύγκλητος, 

ικέτευσε για την επιστροφή του από την εξορία. Ένας τέτοιος υποδειγματικός άνθρωπος 

δεν θα μπορούσε να επιδείξει διαφορετική συμπεριφορά, ενόσω ήταν στην εξορία του. 

Παρόμοια συμπεριφέρεται και ο Σενέκας, προσαρμοζόμενος με ευκολία στα νέα δεδομένα 

της ζωής του. Συνεπώς, δηλώνεται στην Ελβία η αδικαιολόγητη θλίψη της για την εξορία 

του υιού της. Αυτός ο ίδιος ο υιός της έχει το σθένος να αντεπεξέλθει σε κάθε δύσκολη 

συνθήκη.  

Για τον λόγο αυτό, στην παράγραφο 9.7 ο Σενέκας με ευθεία ερώτηση, που εντείνει 

τον λόγο του, απευθύνεται στην Ελβία προσωπικά και της λέει: «Άραγε αμφιβάλλεις ότι ο 

Μάρκελλος, τόσο σπουδαίος άνδρας, έτσι συχνά προέτρεπε τον εαυτό του, για να υπομένει 

με πράο πνεύμα την εξορία;».492 Για τον ίδιο τον Σενέκα δεν πρέπει να τίθεται καν το 

ερώτημα αυτό σε έναν σπουδαίο άνδρα. Η πραότητά του πηγάζει φυσικά από τον ίδιο και 

για αυτό υποστηρίζει ότι «το ότι λείπεις από την πατρίδα δεν είναι το δυστυχές γεγονός. 

Έτσι εκπαίδευσες τον εαυτό σου με τις σπουδές, ώστε να γνωρίζεις ότι για τον σοφό 

άνθρωπο κάθε τόπος είναι η πατρίδα του».493 Τόσο ο Μάρκελλος όσο και ο ίδιος έχουν, 

όπως δηλώνεται για τον Μάρκελλο ευθέως και για τον ίδιο εμμέσως, χαρακτηριστικά του 

στωικού σοφού ανθρώπου. Οι σπουδές εκπαιδεύουν την ορθή σκέψη του ανθρώπου. 

Έμμεσος έπαινος και πάλι προς τον Σενέκα, με στόχο να κερδίσει την εκτίμηση του 

αποδέκτη του λόγου του. Στη συνέχεια ο Σενέκας παρουσιάζει τον Μάρκελλο να 

απευθύνεται στον εαυτό του ερωτώντας τον: «Αυτός ο οποίος σε εξόρισε, δεν απείχε ο 

ίδιος από την πατρίδα για δέκα συνεχόμενα χρόνια; Για να επεκτείνει χωρίς αμφιβολία την 

αυτοκρατορία. Αλλά είναι αλήθεια ότι τη στερήθηκε».494 Η επανάληψη του ρήματος 

caruit, απείχε, υπογραμμίζει περίτεχνα την έννοια της απουσίας από την πατρίδα. 

Συνεχίζει στην παράγραφο 9.8 λέγοντας: «Τώρα ιδού! Τον σέρνει κοντά της η Αφρική, η 

οποία είναι γεμάτη από τις απειλές του πολέμου που αναζωπυρώνεται, τον σέρνει η 

                                           
491 Sen. Ad Helv. 9.6: Illi quidem reditum inpetravit senatus publicis precibus, tam sollicitus ac maestus ut 

omnes illo die Bruti habere animum viderentur et non pro Marcello sed pro se deprecari, ne exules essent si 

sine illo fuissent; sed plus multo consecutus est quo die illum exulem Brutus relinquere non potuit, Caesar 

videre. Contigit enim illi testimonium utriusque: Brutus sine Marcello reverti se doluit, Caesar erubuit. 
492 Sen. Ad Helv. 9.7: Num dubitas quin se ille [Marcellus] tantus vir sic ad tolerandum aequo animo exilium 

saepe adhortatus sit. 
493 Sen. Ad Helv. 9.7: quod patria cares, non est miserum: ita te disciplinis inbuisti ut scires omnem locum 

sapienti viro patriam esse. 
494 Sen. Ad Helv. 9.7: hic qui te expulit, non ipse per annos decem continuos patria caruit? propagandi sine 

dubio imperii causa; sed nempe caruit. 
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Ισπανία, η οποία τις συντετριμμένες και συγκλονισμένες παρατάξεις αναζωπυρώνει, τον 

σέρνει η άπιστη Αίγυπτος, έπειτα ολόκληρος ο κόσμος, ο οποίος στοχεύει στην ευκαιρία 

της συγκλονισμένης εξουσίας μας. Με ποιο θέμα θα ασχοληθεί πρώτα; Σε ποιο μέρος θα 

αντιτάξει τον εαυτό του; Θα οδηγήσει εκείνον σε όλες τις χώρες η νίκη του. Εκείνον θα 

θαυμάζουν και θα λατρεύουν τα έθνη. Εσύ ζήσε ικανοποιημένος με τον θαυμασμό του 

Βρούτου!».495 Αυτός στον οποίο αναφέρεται ο Σενέκας είναι προφανώς ο Γάιος Ιούλιος 

Καίσαρας, ο οποίος εξόρισε τον Μάρκελλο, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν παρόμοιες 

σκέψεις και για κάθε ανάλογη περίπτωση. Μιλά με λόγια που περιέχουν κάποια ειρωνεία 

για την επεκτατική πολιτική του Καίσαρα και τη φιλοδοξία του να διευρύνει τα όρια της 

ρωμαϊκής εξουσίας. Η επανάληψη του ρήματος trahit, σέρνει, τρεις φορές, τονίζει την 

ειρωνική διάθεση των λόγων του Μάρκελλου. Όμως ο ίδιος ο Καίσαρας δεν επηρεάζεται 

από τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί τα φιλόδοξά του σχέδια και δεν σκέφτεται τον αντίκτυπο 

της άδικης ποινής του στον Μάρκελλο. Για τον Καίσαρα, αυτό το είδος της δόξας έχει 

σημασία, σε αντίθεση με τον Μάρκελλο, ο οποίος με τον χαρακτήρα του κέρδισε ένα 

διαφορετικό είδος θαυμασμού, πιο ουσιώδες, πιο αγνό. Τον θαυμασμό των ανθρώπων για 

τον χαρακτήρα του. Αυτό θα πρέπει να τον κάνει πιο ικανοποιημένο, έχοντας μάλιστα 

κερδίσει τον θαυμασμό και του ίδιου του Βρούτου. Η ίδια η προστακτική έγκλιση του 

ρήματος vivo, εδώ vive, ζήσε, αλλά ακόμα και η επιλογή αυτού του ίδιου του ρήματος, 

εντείνει το νόημα του λόγου του και προκαλεί αισθήματα εντυπωσιασμού.  

Ο επίλογος αυτού του παραδείγματος δίνεται στην παράγραφο 10.1. Ο Σενέκας 

συνοψίζει λέγοντας ότι «καλά λοιπόν υπέμεινε την εξορία ο Μάρκελλος, και ούτε 

μετέβαλε κάτι στην ψυχή του η μεταβολή του τόπου, αν και η φτώχεια αυτόν 

ακολουθούσε· ξέρει ότι δεν υπάρχει κανένα κακό σε αυτήν, μόνο όποιος ακόμη δεν 

έφτασε στην παραφροσύνη της απληστίας και της ακολασίας, οι οποίες ανατρέπουν τα 

πάντα. Διότι πόσο λίγο είναι αυτό το οποίο είναι αναγκαίο για τη φροντίδα του ανθρώπου! 

Και από ποιον μπορεί να ελλείπει αυτό, αν σε αυτόν υπάρχει οποιαδήποτε αρετή;».496 Στον 

επίλογο αυτό ο Σενέκας επαναδιατυπώνει την αρχική του πρόταση ότι ο Μάρκελλος έζησε 

στην εξορία με αξιοπρέπεια, χωρίς να πτοηθεί το πνεύμα του. Μέσα όμως από αυτόν τον 

επίλογο εισάγει το νέο του θέμα προς ανάλυση και παρέχει την αφορμή για το επόμενό του 

                                           
495 Sen. Ad Helv. 9.8: Nunc ecce trahit illum ad se Africa resurgentis belli minis plena, trahit Hispania, quae 

fractas et adflictas partes refovet, trahit Aegyptus infida, totus denique orbis, qui ad occasionem concussi 

imperii intentus est: cui primum rei occurret? cui parti se opponet? Aget illum per omnes terras victoria sua. 

Illum suspiciant et colant gentes: tu vive Bruto miratore contentus. 
496 Sen. Ad Helv. 10.1: Bene ergo exilium tulit Marcellus nec quicquam in animo eius mutavit loci mutatio, 

quamvis eam paupertas sequeretur; in qua nihil mali esse, quisquis modo nondum pervenit in insaniam 

omnia subvertentis avaritiae atque luxuriae intellegit. Quantulum enim est quod in tutelam hominis 

necessarium est! et cui deesse hoc potest ullam modo virtutem habenti? 
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παράδειγμα.497 Αυτό είναι η άποψή του ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά υλικά αγαθά 

για τη διαβίωσή του και ιδιαίτερα όταν ζει σύμφωνα με την αρετή που του δίνει την ορθή 

κρίση για τη σωστή αντίληψη της ουσίας των πραγμάτων. Τόσο ο Μάρκελλος όσο και ο 

Σενέκας εμφανίζονται να διαθέτουν την αρετή, η οποία είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του 

στωικού σοφού.498  

Το έναυσμα αυτό οδηγεί στο παράδειγμα του Καλιγούλα (Gaius Caesar) στην 

παράγραφο 10.4. Το παράδειγμά του κατά τον Σενέκα δεν πρέπει να το μιμείται κανείς. Ο 

Σενέκας μιλά με απέχθεια για τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του. Πιο συγκεκριμένα λέει 

ότι «ο Γάιος Καίσαρας, τον οποίο φαίνεται σε εμένα ότι γέννησε η φύση των πραγμάτων 

για να προβάλει τι δύνανται τα ύψιστα ελαττώματα στην ύψιστη Τύχη, με δέκα 

εκατομμύρια σηστέρτιους δείπνησε μία μέρα. Και ως προς αυτό, ενώ όλοι έσπαζαν το 

κεφάλι τους να τον βοηθήσουν, εκείνος όμως μόλις και μετά βίας μπορούσε να επινοήσει 

με ποιο τρόπο θα γινόταν ένα δείπνο με τον φόρο τριών επαρχιών!».499 Η απληστία του 

Καλιγούλα έρχεται σε αντίθεση με τα προτερήματα του στωικού σοφού που επαινούσε 

μέχρι τώρα ο Σενέκας. Τα υπερβολικά υλικά αγαθά δεν τιμούν τον άνθρωπο, αλλά τον 

φθείρουν. Επομένως, στην εξορία, όπου ο άνθρωπος ζει με τα απολύτως απαραίτητα για 

τη διαβίωσή του, αυτή η ίδια η φτώχεια καλλιεργεί τον χαρακτήρα του.  

Το επόμενο παράδειγμα στην παράγραφο 10.8 είναι αντίθετο από αυτό του 

Καλιγούλα. Με την τεχνική του φανταστικού συνομιλητή ο Σενέκας εντάσσει στον λόγο 

του τα λόγια κάποιου άλλου. Με τη φράση «κάποιος θα έλεγε» αποδεικνύει για ακόμη μία 

φορά την προσπάθειά του να απαντήσει το κάθε ερώτημα ή αντεπιχείρημα που θα 

μπορούσε να γεννηθεί στο μυαλό κάποιου. Είναι όμως και μία μέθοδος προστασίας για 

τον ίδιο να διατυπώνει κάποια λόγια μέσα από προσωπεία, ώστε να μην κατηγορηθεί εκ 

των υστέρων για αυτά. Στο παράδειγμα αυτό ο Σενέκας υποστηρίζει ότι κάποιος θα έλεγε 

ότι «μάλιστα, ο δικτάτοράς μας500 ζούσε λιγότερο ευτυχισμένος, ο οποίος άκουσε τους 

απεσταλμένους των Σαμνιτών, ενώ το πιο φτηνό έδεσμα στην εστία του οίκου του με το 

ίδιο το χέρι του ανακάτευε, με εκείνο με το οποίο ήδη συχνά είχε κτυπήσει τον εχθρό και 

το δάφνινο στεφάνι στα γόνατα του Καπιτωλίνου Διός είχε αποθέσει, από όσο έζησε ο 

                                           
497 Για την πρακτική αυτή πβ. Von Albrecht 2002, 1355.  
498 Για τη virtus ως το summum bonum στη στωική φιλοσοφία, με έμφαση στις Επιστολές του Σενέκα βλ. 

Σιδέρη-Τόλια 2001. 
499 Sen. Ad Helv. 10.4: C. Caesar [Augustus], quem mihi videtur rerum natura edidisse ut ostenderet quid 

summa vitia in summa fortuna possent, centiens sestertio cenavit uno die; et in hoc omnium adiutus ingenio 

vix tamen invenit quomodo trium provinciarum tributum una cena fieret. 
500 Αναφέρεται στον Μάνιο Κούριο Δεντάτο (Manius Curius Dentatus), ο οποίος ήταν γνωστός για τις νίκες 

του έναντι των Σαμνιτών, των Σαβίνων και του Πύρρου. 
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Απίκιος501 σύμφωνα με την ανάμνησή μας, ο οποίος σε αυτήν την πόλη, από την οποία 

κάποτε οι φιλόσοφοι ως διαφθορείς της νεολαίας προστάχτηκαν να φύγουν, ως 

διδάσκαλος της επιστήμης της μαγειρικής με τη διδασκαλία του δηλητηρίασε τη γενιά του 

αιώνα του».502 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται και πάλι δύο αντίθετα 

παραδείγματα. Το πρώτο είναι αυτό του Μάνιου Κούριου Δεντάτου, ο οποίος ήταν ύπατος 

και γνωστός για τον θρίαμβό του στον πόλεμο εναντίον των Σαμνιτών. Αυτός ζούσε 

ταπεινά, μαγειρεύονται ο ίδιος για τον εαυτό του φτηνά φαγητά, αν και με το ίδιο χέρι που 

μαγείρευε είχε κάνει ηρωικές πράξεις. Αντιθέτως, στο δεύτερο παράδειγμα ο Απίκιος, ο 

οποίος ήταν ένας επικούρειος φιλόσοφος, ζούσε μέσα στην πολυτέλεια και με τη 

διδασκαλία του στις γαστριμαργικές απολαύσεις, σύμφωνα με τον Σενέκα, διέφθειρε τους 

νέους, παρασύροντάς τους σε έναν πιο πολυτελή τρόπο ζωής. Με τη λειτουργία της 

αντίθεσης ο Σενέκας κατορθώνει πιο αποτελεσματικά να ενισχύσει το επιχείρημά του 

προβληματίζοντας τον αποδέκτη του λόγου του.  

Όμως ο Σενέκας δεν τελειώνει εκεί το παράδειγμά του. Επιθυμεί να κάνει 

εντονότερη την αντίθεση ανάμεσα στα δύο αυτά ιστορικά παραδείγματα. Ολοκληρώνει 

την παράγραφο 10.8 δηλώνοντας ότι αξίζει τον κόπο να μάθουμε το τέλος του Απίκιου503 

και στην επόμενη παράγραφο, στη 10.9, αρχίζει να το ιστορεί. Σύμφωνα με τον Σενέκα, «ο 

Απίκιος αφού εκατό εκατομμύρια σηστέρτιους έριξε στην κουζίνα, αφού είχε πιεί με τον 

καθένα από τους συμπότες του τόσο όσο είναι οι αυτοκρατορικές παροχές και τα τεράστια 

έσοδα του Καπιτωλίου, από το χρέος του καταπιεσμένος, τους απολογισμούς του τότε για 

πρώτη φορά εξ ανάγκης εξέτασε. Το υπόλοιπο από τους σηστέρτιούς του υπολόγισε ότι 

ήταν δέκα εκατομμύρια και σαν να επρόκειτο να ζει στην έσχατη πείνα, αν ζούσε με δέκα 

εκατομμύρια σηστέρτιους, με δηλητήριο τερμάτισε τη ζωή του».504 Ο Σενέκας δεν μπορεί 

να το πιστέψει. Εκφράζεται με εκνευρισμό και ειρωνεία για τον τρόπο ζωής και τις 

αντιλήψεις του Απίκιου.  

Στην παράγραφο 10.10, σε μια σειρά επιφωνηματικών προτάσεων, ο Σενέκας 

δηλώνει την απορία του: «Πόση ήταν η φιληδονία του, αν για αυτόν δέκα εκατομμύρια 

                                           
501 Marcus Gavius Apicius. Γνωστός επικούρειος, ο οποίος έζησε επί Τιβερίου γύρω στον πρώτο αιώνα μ.Χ. 

Ήταν φημισμένος για τη λατρεία του στο φαγητό και στην πολυτέλεια. 
502 Sen. Ad Helv. 10.8: Scilicet minus beate vivebat dictator noster qui Samnitium legatos audit cum 

vilissimum cibum in foco ipse manu sua versaret — illa qua iam saepe hostem percusserat laureamque in 

Capitolini Iovis gremio reposuerat — quam Apicius nostra memoria vixit, qui in ea urbe ex qua aliquando 

philosophi velut corruptores iuventutis abire iussi sunt scientiam popinae professus disciplina sua saeculum 

infecit. 
503 Sen. Ad Helv. 10.8: Cuius exitum nosse operae pretium est. 
504 Sen. Ad Helv. 10.9: Cum sestertium milliens in culinam coniecisset, cum tot congiaria principum et ingens 

Capitolii vectigal singulis comisationibus exsorpsisset, aere alieno oppressus rationes suas tunc primum 

coactus inspexit: superfuturum sibi sestertium centiens computavit et velut in ultima fame victurus si in 

sestertio centiens vixisset, veneno vitam finivit. 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



144 
 

σηστέρτιοι ήταν ένδεια! Τώρα συλλογίσου να νομίζει κανείς ότι η ποσότητα των 

χρημάτων έχει σημασία για κάποιο πράγμα και όχι η κατάσταση του πνεύματος! Κάποιον 

τρόμαξαν δέκα εκατομμύρια σηστέρτιοι και αυτό που άλλοι ζητούν με προσευχή, αυτός 

απέφυγε με το δηλητήριο!».505 Ο Απίκιος ξεπέρασε το όριο του μέτρου, το οποίο οι 

στωικοί φιλόσοφοι και ο Σενέκας υποστηρίζουν καταδικάζοντας την πολυτέλεια. Για 

αυτούς η ουσία των πραγμάτων δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά, αλλά στην αρετή και στο 

πνεύμα του ανθρώπου. Επομένως, και ο Σενέκας στην εξορία δεν έχει ανάγκη από πλούτη. 

Η φιλοσοφική του μελέτη στον στωικισμό τον ωθεί φυσικά στην καλλιέργεια του 

πνεύματός του και στην επιβίωσή του με λίγα αγαθά. Οι επιφωνηματικές προτάσεις ως 

ρητορική τεχνική ζωντανεύουν τον λόγο του. Από τη μία ενισχύουν την άποψή του και 

από την άλλη προσδίδουν έναν πιο οικείο τόνο στα λόγια του. Επιστέγασμα του 

παραδείγματός του για τον Απίκιο είναι τα σκληρά λόγια του για τον ίδιο, σύμφωνα με τα 

οποία «στον Απίκιο, έναν τόσο διεστραμμένης διάνοιας άνθρωπο, το τελευταίο του ποτό 

υπήρξε το πιο ωφέλιμο».506 Με άλλα λόγια, του άξιζε να πεθάνει. Όπως ισχυρίζεται ο 

Σενέκας, «τότε δηλητήρια έτρωγε και έπινε, όταν από τα υπερμεγέθη δείπνα όχι μόνο 

ευφραινόταν, αλλά και καυχιόταν, όταν επεδείκνυε τις αμαρτίες του, όταν έστρεφε την 

πολιτεία στη φιληδονία του, όταν τους νέους στη μίμησή του παρότρυνε, οι οποίοι ακόμη 

και χωρίς κακά παραδείγματα ήταν ευμαθείς από μόνοι τους».507 Ο Σενέκας δεν μπορεί να 

αποδεχτεί το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να αφήσει τόσο εύκολα τον εαυτό του να 

παρασυρθεί από τα πάθη και να ξεπεράσει τα όρια τα οποία ορίζει η φύση των πραγμάτων 

για τον άνθρωπο. Και όχι μόνο αυτό, να ωθεί και τους νέους, την καρδιά και το αίμα της 

πολιτείας, να ακολουθήσουν το έκλυτο παράδειγμά του. Μιλά με κάποιον δυναμισμό και 

υπερβολή. Με αυτόν τον τρόπο εδραιώνει την άποψή του και γίνεται πειστικότερος στον 

ισχυρισμό του ότι τα υλικά αγαθά φθείρουν την ανθρώπινη ύπαρξη και η φιληδονία δεν 

είναι επιτρεπτή στον άνθρωπο.  

Κατά τον φιλόσοφο, το μόνο μέσο σωστής διαχείρισης του πλούτου είναι η λογική. 

Πολύ φυσικά ο Σενέκας, μέσα από το παράδειγμά του, στρέφει τώρα το θέμα στην 

ανώτατη αρχή των στωικών, τη λογική (ratio). Στην παράγραφο 10.11 υποστηρίζει ότι 

«αυτά συμβαίνουν σε όσους δεν υπολογίζουν τα χρήματα σύμφωνα με τη λογική, της 

οποίας τα όρια είναι βέβαια, αλλά σύμφωνα με τη φαύλη συνήθεια οδηγούνται, της οποίας 

                                           
505 Sen. Ad Helv. 10.10: Quanta luxuria erat cui centiens sestertium egestas fuit! i nunc et puta pecuniae 

modum ad rem pertinere, non animi. Sestertium centiens aliquis extimuit et quod alii voto petunt veneno 

fugit. 
506 Sen. Ad Helv. 10.10: Illi vero tam pravae mentis homini ultima potio saluberrima fuit. 
507 Sen. Ad Helv. 10.10: tunc venena edebat bibebatque cum inmensis epulis non delectaretur tantum sed 

gloriaretur, cum vitia sua ostentaret, cum civitatem in luxuriam suam converteret, cum iuventutem ad 

imitationem sui sollicitaret etiam sine malis exemplis per se docilem. 
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η θέληση είναι άμετρη και ακατανόητη. Για την πλεονεξία τίποτα δεν είναι αρκετό, αλλά 

για τη φύση του ανθρώπου ακόμη και το λίγο είναι αρκετό».508 Οι λέξεις που χρησιμοποιεί 

(immensum, incomprensibile, cupiditati) ενδυναμώνουν τον λόγο του και υποδεικνύουν 

για ακόμη μία φορά τη ρητορική του δεινότητα, η οποία διανθίζεται από τη λεκτική 

ποικιλία (varietas).  

Το θέμα της αξίας των υλικών αγαθών, το οποίο προέβαλε ο Σενέκας μέσα από την 

τεχνική της εξιστόρησης δύο αντίθετων ιστορικών παραδειγμάτων, οδηγεί στο επιθυμητό 

και αναμενόμενο συμπέρασμα ότι «η φτώχεια της εξορίας δεν έχει κανένα κακό· γιατί 

καμιά εξορία δεν είναι τόσο ενδεής, η οποία να μην είναι ικανώς εύφορη για να θρέψει τον 

άνθρωπο».509 Εδώ ο Σενέκας ολοκληρώνει το θέμα του, ώστε να προχωρήσει στο επόμενο. 

Βλέπουμε και πάλι την επιμέλεια του λόγου του. Ένας καλά δομημένος ρητορικός λόγος 

γίνεται ακόμη πιο εύκολα αντιληπτός για την ανθρώπινη διάνοια και ως εκ τούτου ακόμη 

πιο εύκολα πειστικός.  

Η παράγραφος 13.4 ασχολείται με το θέμα της ατίμωσης (ignominia). Με ευθεία 

ερώτηση και πάλι προς την Ελβία ο Σενέκας την ερωτά: «Νομίζεις εσύ ότι μπορεί η 

ατίμωση να επηρεάσει οποιονδήποτε σοφό, ο οποίος για όλα στρέφεται στον εαυτό του και 

ο οποίος απέχει από τις γνώμες του όχλου;».510 Επιθυμεί να την προβληματίσει και πάλι. 

Διακρίνεται πάλι ένας έμμεσος αυτοέπαινος του ίδιου του Σενέκα, ο οποίος διαθέτει τις 

αρετές του στωικού σοφού. Ο ίδιος απαντά στο ερώτημα δηλώνοντας ότι «ακόμα 

χειρότερος από την ατίμωση είναι ένας επονείδιστος θάνατος».511 Φέρει ως παράδειγμα 

τον Σωκράτη, ο οποίος «με το ίδιο όμως εκείνο βλέμμα του, με το οποίο κάποτε έβαλε 

τους Τριάκοντα Τυράννους στη θέση τους, εισήλθε στη φυλακή, για να αφαιρέσει την 

ατίμωση από τον ίδιο τον τόπο· γιατί κανένας τόπος δεν θα μπορούσε να φαίνεται ως 

φυλακή, στον οποίο βρισκόταν ο Σωκράτης».512 Παρατηρείται ξανά μία έμμεση 

αντιστοιχία με τον ίδιο τον Σενέκα. Ο λαμπρός χαρακτήρας του Σωκράτη φώτισε το 

σκοτάδι και ακύρωσε την ατίμωση της φυλακής. Το ίδιο και ο Σενέκας, ο οποίος μέσω του 

καλλιεργημένου πνεύματός του και της ικανότητάς του να ξεπερνά το κάθε υλικό εμπόδιο 

                                           
508 Sen. Ad Helv. 10.11: Haec accidunt divitias non ad rationem revocantibus, cuius certi fines sunt, sed ad 

vitiosam consuetudinem, cuius inmensum et incomprensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est, naturae 

satis est etiam parum. 
509 Sen. Ad Helv. 10.11: Nullum ergo paupertas exulis incommodum habet; nullum enim tam inops exilium 

est quod non alendo homini abunde fertile sit. 
510 Sen. Ad Helv. 13.4: Ignominia tu putas quemquam sapientem moveri posse, qui omnia in se reposuit, qui 

ab opinionibus vulgi secessit? 
511 Sen. Ad Helv. 13.4: Plus etiam quam ignominia est mors ignominiosa. 
512 Sen. Ad Helv. 13.4: Socrates tamen eodem illo vultu quo triginta tyrannos solus aliquando in ordinem 

redegerat carcerem intravit, ignominiam ipsi loco detracturus; neque enim poterat carcer videri in quo 

Socrates erat. 
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με τις αρετές του αφαιρεί από το δεινό της εξορίας του την ίδια την έννοια της ατίμωσης, 

που προβάλλει ως ποινή.  

Κινούμενος στο ίδιο μοτίβο του θέματος της ατίμωσης ο Σενέκας παρουσιάζει 

ακόμη ένα παράδειγμα στην παράγραφο 13.5. Αυτό το παράδειγμα είναι και πάλι ιστορικό 

και αναφέρεται στον Μάρκο Κάτωνα. Σε ευθεία ερώτηση καλεί σε προβληματισμό: «ποιος 

ως αυτό το σημείο έχει τυφλωθεί στη θέαση της αλήθειας, ώστε να θεωρεί ατίμωση τη 

διπλή αποτυχία του Μάρκου Κάτωνα κατά την υποψηφιότητά του για τη στρατηγία και 

την υπατεία;»513 και απαντά ότι «η ατίμωση βρισκόταν στη στρατηγία και στην υπατεία, οι 

οποίες θα αποκτούσαν τιμή με την υποψηφιότητα του Μάρκου Κάτωνα».514 Εννοείται, 

όπως και στην περίπτωση του Σωκράτη, αλλά και του ίδιου του Σενέκα, ότι το λαμπρό 

πνεύμα τους αναιρεί την ατίμωση που βρίσκεται είτε στην ποινή της φυλάκισης, είτε στην 

ποινή της εξορίας, είτε στην αποτυχία εκλογής στις πολιτικές θέσεις της στρατηγίας και 

της υπατείας. Ένα αγνό, καθαρό πνεύμα εξαγιάζει τα πάντα γύρω του.  

Αυτή η άποψη τονίζεται από τον Σενέκα στην παράγραφο 13.6. Κατά τον ίδιο, 

«κανείς δεν καταφρονείται από άλλον, χωρίς να καταφρονηθεί προηγουμένως από τον 

εαυτό του. Ένα ταπεινό και χαμηλού επιπέδου πνεύμα μπορεί να είναι εκτεθειμένο σε 

αυτήν την προσβολή· όμως όποιος ανορθώνει τον εαυτό του από την πτώση ενάντια στις 

πιο δεινές αντιξοότητες, αυτά τα κακά, από τα οποία οι άλλοι καταθλίβονται, αυτός 

ανατρέπει. Τις ίδιες τις ταλαιπωρίες έχει ως ιερές, εφόσον έτσι λειτουργούμε, ώστε τίποτα 

να μην προκαλεί σε εμάς εξίσου μεγάλο θαυμασμό, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 

γενναίος στην ταλαιπωρία».515 Η ύψιστη μάχη του ανθρώπου είναι να βγαίνει αλώβητος 

και αξιοπρεπής από τη δίνη της θλίψης και της καταστροφής. Για αυτόν θα πρέπει να έχει 

σημασία μόνο η ενδυνάμωση του πνεύματός του με τις σωστές αρχές και βάσεις, ώστε να 

εξυψωθεί.  

Το παράδειγμα του Αριστείδη στην παράγραφο 13.7 παρουσιάζει την αξία της 

ταπεινότητας και της αξιοπρέπειας στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον Σενέκα, «ο Αριστείδης 

οδηγούνταν στην Αθήνα σε θανατική καταδίκη. Αυτόν όποιος τον συναντούσε, κατέβαζε 

τα μάτια και αναστέναζε, σαν να παρατηρούσε όχι μόνο έναν δίκαιο άνθρωπο, αλλά την 

ίδια τη δικαιοσύνη· όμως βρέθηκε κάποιος ο οποίος στο πρόσωπό του έφτυσε. Θα 

μπορούσε να δυσανασχετήσει με αυτό, διότι γνώριζε ότι κανείς με αγνό στόμα δεν θα 

                                           
513 Sen. Ad Helv. 13.5: Quis usque eo ad conspiciendam veritatem excaecatus est ut ignominiam putet Marci 

Catonis fuisse duplicem in petitione praeturae et consulatus repulsam? 
514 Sen. Ad Helv. 13.5: ignominia illa praeturae et consulatus fuit, quibus ex Catone honor habebatur. 
515 Sen. Ad Helv. 13.6: Nemo ab alio contemnitur, nisi a se ante contemptus est. Humilis et proiectus animus 

est isti contumeliae opportunus; qui vero adversus saevissimos casus se extollit et ea mala quibus alii 

opprimuntur evertit, ipsas miserias infularum loco habet, quando ita adfecti sumus ut nihil aeque magnam 

apud nos admirationem occupet quam homo fortiter miser. 
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μπορούσε να το τολμήσει· αλλά εκείνος καθάρισε το πρόσωπο και χαμογελώντας είπε 

στον αξιωματούχο που τον συνόδευε: «Συμβούλευσε αυτόν, να μη χασμουρηθεί ξανά τόσο 

αναιδώς». Αυτό ήταν το να αποδίδει προσβολή στην ίδια την προσβολή».516 Ο Σενέκας 

καλεί την Ελβία να συλλογιστεί τη σημασία της διατήρησης της αξιοπρέπειας μπροστά σε 

μια αισχρή και άδικη πράξη που πρέπει κάποιος να υποστεί. Έχουμε ξανά μια έμμεση 

παραπομπή στην περίπτωση του Σενέκα. Και ο ίδιος εξορίστηκε άδικα, αλλά αυτό που 

προέχει για τον ίδιο είναι να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του μπροστά στην αδικία που 

πρέπει να υποστεί. Το ίδιο καλεί και την Ελβία να κάνει. Το σπουδαίο πνεύμα τους δεν 

πρέπει να λυγίσει μπροστά σε αυτήν την αντιξοότητα. Καλούνται τώρα να αποδείξουν την 

αξία και τη δύναμή τους.  

Με όμορφο λόγο, που ρέει εύστοχα στα αφτιά του παραλήπτη του, ολοκληρώνει το 

επιχείρημά του στην παράγραφο 13.8. Μιλά σε πρώτο πρόσωπο, παρουσιάζοντας 

ξεκάθαρα τη δική του προσωπική κρίση ως συμπέρασμα των όσων δήλωσε προηγουμένως 

μέσα από την τεχνική της εξιστόρησης παραδειγμάτων και της περιρρέουσας φιλοσοφικής 

συλλογιστικής του, που εδραιώνει το θέμα του παραδείγματός του. Λέει ότι ο ίδιος 

γνωρίζει πως κάποιοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν την καταφρόνηση και προτιμούν 

τον θάνατο. Σε αυτούς εκείνος απαντά ότι και η εξορία συχνά στερείται κάθε 

καταφρόνησης. Αν ένας σπουδαίος άνδρας πέθανε, σπουδαίος πέθανε. Δεν τον 

καταφρονούν εκείνον περισσότερο, από όσο καταφρονούν τα ερείπια των ιερών ναών, 

τους οποίους οι θρήσκοι εξίσου λατρεύουν, όπως όταν είναι όρθιοι.517 Επομένως, κατά τον 

Σενέκα, για έναν σπουδαίο άνδρα η εξορία στην οποία βρέθηκε ο ίδιος δεν μπορεί να 

συνδεθεί ούτε με την ατίμωση, όπως απέδειξε στα προηγούμενα παραδείγματά του, αλλά 

ούτε και με την καταφρόνηση, όπως απέδειξε σε αυτό το σημείο του λόγου του. Γιατί ένας 

σπουδαίος άνθρωπος είναι σπουδαίος, ακόμη και όταν υποπέσει σε αντίξοες συνθήκες. Η 

ρητορική τεχνική της παρομοίωσης του σπουδαίου άνδρα με έναν ιερό ναό παραπέμπει 

και πάλι στην έννοια του στωικού σοφού518 και χρωματίζει τον λόγο του με πιο βαθιά 

θρησκευτικά μηνύματα, καθιστώντας τον πιο ουσιώδη και σημαντικό. Στο σημείο αυτό ο 

φιλόσοφος ολοκλήρωσε τα ιστορικά παραδείγματα ανδρών που βρέθηκαν σε ανάλογη 

θέση.  

                                           
516 Sen. Ad Helv. 13.7: Ducebatur Athenis ad supplicium Aristides, cui quisquis occurrerat deiciebat oculos 

et ingemescebat, non tamquam in hominem iustum sed tamquam in ipsam iustitiam animadverteretur; 

inventus est tamen qui in faciem eius inspueret. Poterat ob hoc moleste ferre quod sciebat neminem id 

ausurum puri oris; at ille abstersit faciem et subridens ait comitanti se magistratui: ‘admone istum ne postea 

tam inprobe oscitet.’ Hoc fuit contumeliam ipsi contumeliae facere. 
517 Sen. Ad Helv. 13.8: Scio quosdam dicere contemptu nihil esse gravius, mortem ipsis potiorem videri. His 

ego respondebo et exilium saepe contemptione omni carere: si magnus vir cecidit, magnus iacuit, non magis 

illum contemni quam aedium sacrarum ruinae calcantur, quas religiosi aeque ac stantis adorant. 
518 Πβ. Τζούνακα 2014, 195 με υποσ. 18.  
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Στην παράγραφο 16.5 ο Σενέκας αλλάζει θέμα για τα παραδείγματά του. 

Απευθυνόμενος στην Ελβία, της δηλώνει σε δεύτερο πρόσωπο ότι «αν θέλεις μόνο σε 

εκείνες τις γυναίκες να προσβλέπεις, τις οποίες η εμφανής ανδρεία τους τις έθεσε μεταξύ 

των σπουδαίων ανδρών»,519 εκείνες θα της παρουσιάσει. Για τον λόγο αυτό έπειτα 

παρουσιάζει τα ιστορικά παραδείγματα δύο γυναικών, της Κορνηλίας και της Ρουτιλίας. Ο 

P. Cid Luna εντόπισε πολύ σωστά τη χρήση εκ μέρους του Σενέκα παραδειγμάτων 

γυναικών οι οποίες διακρίνονται από ανδρεία. Υποστηρίζει πολύ σωστά ότι με αυτόν τον 

τρόπο ο φιλόσοφος αποκαλύπτει και αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκαταλήψεις εναντίον 

των γυναικών.520 

Σύμφωνα με τον Σενέκα στην παράγραφο 16.6, «η Τύχη ελάττωσε τον αριθμό των 

παιδιών της Κορνηλίας από δώδεκα σε δύο. Αν θα ήθελες να μετρήσεις τις κηδείες της 

Κορνηλίας, έχασε δέκα, αν θα ήθελες να τις εκτιμήσεις, έχασε τους Γράκχους. Όμως σε 

όσους δάκρυζαν γύρω από αυτήν και τη μοίρα της καταριόνταν, απαγόρευσε να 

κατηγορούν την Τύχη, η οποία της είχε δώσει τους Γράκχους. Από αυτήν τη γυναίκα 

προορίστηκε να γεννηθεί αυτός ο οποίος θα έλεγε στη συνέλευση του λαού: «Εσύ θα 

μιλήσεις κακώς για τη μητέρα η οποία με γέννησε;» Σε μένα η φωνή της μητέρας φαίνεται 

ότι είναι πολύ πιο δυναμική. Ο υιός εκτιμά πολύ τη γέννηση των Γράκχων, η μητέρα όμως 

και τις κηδείες τους».521 Μέσα από το παράδειγμα της Κορνηλίας ο Σενέκας αποδεικνύει 

τη στωική άποψη ότι και οι γυναίκες μπορούν να είναι εξίσου κάτοχοι της ανδρείας και 

της αξιοπρέπειας όπως οι άνδρες. Η Κορνηλία στάθηκε στα πόδια της και εμπόδισε τις 

μεμψιμοιρίες όλων για την τύχη της. Προωθείται η ιδέα ότι η τύχη δίνει στον άνθρωπο και 

καλά και κακά, αλλά βρίσκει τον τρόπο να τα ισορροπεί. Ο υιός της Γάιος ήταν αυτός ο 

οποίος την υπερασπίστηκε στη συνέλευση του λαού, όταν κάποιος πολιτικός του 

αντίπαλος την κατηγόρησε. Υπογραμμίζει την αξία της προβάλλοντας το γεγονός ότι 

γέννησε σπουδαία παιδιά. Όμως εκείνη ως μητέρα, όπως είναι φυσικό, λαμβάνει επίσης 

υπόψη της και επηρεάζεται από τους θανάτους των παιδιών της, όχι μόνο από τη 

σπουδαιότητα της γέννησής τους. Υπονοείται ότι η Ελβία θα έπρεπε και αυτή να 

σκέφτεται όπως η Κορνηλία, εκτιμώντας το γεγονός ότι η τύχη την ευνόησε δίνοντάς της 

έναν τόσο σπουδαίο υιό, όπως ο Σενέκας, και να μη θρηνεί για την αντιξοότητα της 

εξορίας του.  

                                           
519 Sen. Ad Helv. 16.5: si modo illas intueri voles feminas quas conspecta virtus inter magnos viros posuit. 
520 Cid Luna 1999, 130-131.  
521 Sen. Ad Helv. 16.6: Corneliam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat: si numerare funera 

Corneliae velles, amiserat decem, si aestimare, amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se et fatum eius 

execrantibus interdixit ne fortunam accusarent, quae sibi filios Gracchos dedisset. Ex hac femina debuit 

nasci qui diceret in contione, ‘tu matri meae male dicas quae me peperit?’ Multo mihi vox matris videtur 

animosior: filius magno aestimavit Gracchorum natales, mater et funera. 
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Το τελευταίο παράδειγμα του λόγου είναι αυτό της Ρουτιλίας στην παράγραφο 

16.7. Η Ρουτιλία είναι επίσης μία γυναίκα με ανδρεία, όμως με πιο πολλά γυναικεία 

χαρακτηριστικά σε σχέση με την Κορνηλία. Ο Σενέκας ισχυρίζεται ότι «η Ρουτιλία τον υιό 

της Κόττα ακολούθησε στην εξορία, και σε τόσο βαθμό ήταν δεμένη με αυτόν με μητρική 

στοργή, ώστε προτιμούσε την εξορία παρά την απώλειά του, και πίσω στην πατρίδα 

επέστρεψε μόνο με τον υιό της. Όταν είχε πλέον επιστρέψει και είχε διαπρέψει στην 

πολιτεία, με τόση γενναιότητα τον έχασε, με όση τον ακολούθησε, και ούτε κανείς 

παρατήρησε τα δάκρυά της μετά την κηδεία του υιού της. Στην εξορία του επέδειξε 

ανδρεία, στην απώλειά του σύνεση· γιατί τίποτα δεν απέτρεψε εκείνη από την αφοσίωσή 

της σε αυτόν και τίποτα δεν τη δέσμευσε σε ανώφελη και ανόητη θλίψη».522 Γενναιότητα, 

αρετή, σύνεση. Οι έννοιες αυτές που χαρακτηρίζουν τη Ρουτιλία είναι καθόλα στωικές. Η 

αξιοπρέπεια που τη διακατέχει δεν της επιτρέπει να λυγίσει και να κλάψει δημόσια για τον 

υιό της. Πέρα από τα χαρακτηριστικά του στωικού σοφού, η Ρουτιλία έχει επίσης και 

ανθρώπινα, γυναικεία χαρακτηριστικά, μια σύζευξη δύναμης και ευαισθησίας. Αν και 

ήταν στενά συνδεδεμένη με τον υιό της, δεν έδειξε την ίδια αδυναμία στον θάνατό του, 

γιατί έθεσε σε λειτουργία τη λογική της.  

Στο τέλος των παραδειγμάτων αυτών ο Σενέκας δηλώνει ξεκάθαρα στη μητέρα του 

ότι με αυτές τις γυναίκες θέλει να συγκαταλεχθεί. Όπως της λέει, «αυτών τη ζωή πάντα 

μιμήθηκες, δαμάζοντας και συστέλλοντας τη λύπη ακολουθείς άριστα το παράδειγμα 

αυτών των γυναικών».523 Υποδεικνύει σε αυτήν τα παραδείγματα που ο ίδιος θέλει να 

ακολουθεί. Στα μάτια του η Ελβία διαθέτει όλες τις δυνατότητες να αντεπεξέλθει με 

αξιοπρέπεια στις αντιξοότητες. Είναι περήφανος για αυτήν, γιατί μέχρι τώρα ήταν δυνατή 

και αξιοπρεπής, όπως η Κορνηλία και η Ρουτιλία, και συνεπώς έχει τη δυνατότητα να είναι 

και πάλι. Επανέρχεται συνεπώς ο Σενέκας στη γνωστή ρητορική τεχνική της υπόδειξης 

ανάλογων προγενέστερων περιπτώσεων που προδικάζουν την έκβαση και της παρούσας 

υπόθεσης (res iudicata) και με τον συλλογισμό αυτό οι παραινέσεις του γίνονται 

πειστικότερες. 

Τα διδάγματα (praecepta) του Σενέκα στο έργο αυτό ξεκινούν ήδη από την 

παράγραφο 2.1. Σε αυτήν ο Σενέκας προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια του λόγου του και να 

εδραιώσει τα παραμυθητικά μοτίβα και επιχειρήματα που θα ακολουθήσουν. Στην 

                                           
522 Sen. Ad Helv. 16.7: Rutilia Cottam filium secuta est in exilium et usque eo fuit indulgentia constricta ut 

mallet exilium pati quam desiderium, nec ante in patriam quam cum filio rediit. Eundem iam reducem et in re 

publica florentem tam fortiter amisit quam secuta est, nec quisquam lacrimas eius post elatum filium notavit. 

In expulso virtutem ostendit, in amisso prudentiam; nam et nihil illam a pietate deterruit et nihil in tristitia 

supervacua stultaque detinuit. 
523 Sen. Ad Helv. 16.7: Cum his te numerari feminis volo; quarum vitam semper imitata es, earum in 

coercenda comprimendaque aegritudine optime sequeris exemplum. 
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παράγραφο αυτή, όπως υποστηρίζει, η συναίνεση της Ελβίας τον ώθησε να υποσχεθεί 

στον εαυτό του αυτό το σημαντικό έργο και είναι σίγουρος ότι ο λόγος του θα είναι πιο 

ισχυρός από την ίδια τη θλίψη της. Όπως λέει, «δεν αμφιβάλλω ότι θα είμαι ισχυρότερος 

εγώ από τον πόνο σου, από τον οποίο τίποτα δεν είναι ισχυρότερο στους ταλαίπωρους».524 

Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δύναμη των επιχειρημάτων του και την ικανότητά του 

στον λόγο. Ο δυναμισμός των επιχειρημάτων του αναδεικνύεται με την πρόθεσή του να 

επιτεθεί σε όσα προκαλούν τη θλίψη της μητέρας του. Μάλιστα δηλώνει ότι θα τα 

εξετάσει όλα, ακόμα και εκείνες τις πληγές που έχουν ήδη κλείσει: «Όλα [τα τραύματα] θα 

προβάλω και θα ανοίξω όσα ήδη έχουν καλυφτεί».525 Το ιατρικό λεξιλόγιο ως ρητορική 

τεχνική526 έχει ως αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αποδέκτη του λόγου527 

και συντελεί ώστε ο λόγος του Σενέκα να γίνει πιο δυναμικός και αισιόδοξος. Το γεγονός 

αυτό δημιουργεί εμπιστοσύνη στον αποδέκτη του. Εκείνος ο ίδιος, ο οποίος ήταν η αιτία 

της θλίψης της Ελβίας τη δεδομένη στιγμή, θα δώσει τέλος σε κάθε θλίψη που η μητέρα 

του έζησε μέχρι τώρα.  

Ο Σενέκας στη συνέχεια προσθέτει ότι, όταν κάτι δεν λύνεται με ήπιο τρόπο, τότε 

πρέπει να λυθεί με σκληρό τρόπο. Ως εκ τούτου, όπως δηλώνει, «έτσι λοιπόν στον νου σου 

όλα εκείνα τα πένθη του, όλες τις λύπες του θα παρουσιάσω: αυτό δεν θα μπορεί να 

θεραπευθεί με ήπιες μεθόδους, αλλά να καεί και να κοπεί. Τι θα επιδιώξω; Μια ψυχή που 

σε τόσες από τις ταλαιπωρίες ήταν νικήτρια να ντραπεί να ανεχτεί με δυσκολία μια πληγή 

στο σώμα το τόσο γεμάτο ουλές».528 Ο Σενέκας προειδοποιεί ότι θα κάψει και θα κόψει. 

Πάλι χρησιμοποιεί δυναμικό ιατρικό λεξιλόγιο. Σαν ιατρός θα αναλάβει άμεση δράση, για 

να κλείσει την πληγή και να επέλθει η θεραπεία. Ο ρόλος του συνεπώς είναι πολύ 

σημαντικός για τη ζωή της μητέρας του, γιατί μόνο έτσι θα τη σώσει. Έτσι μόνο θα 

ξεπεράσει τη θλίψη της, όπως έκανε και με τις άλλες στο παρελθόν, και θα 

συνειδητοποιήσει πόσο υποτιμητικό είναι για την ίδια να εμμένει σε αυτήν τη θλίψη, ενώ 

έχει περάσει τόσα στη ζωή της. Η δικανική τεχνική της res iudicata ή praeiudicatum, που 

είδαμε και σε προηγούμενους παραμυθητικούς λόγους, επανέρχεται, με τη διαφορά ότι 

προστίθεται σε αυτήν και η πρόκληση του συναισθήματος της ντροπής ως συνέπεια μιας 

                                           
524 Sen. Ad Helv. 2.1: potentiorem me futurum apud te non dubito quam dolorem tuum, quo nihil est apud 

miseros potentius. 
525 Sen. Ad Helv. 2.1: omnia proferam et rescindam quae iam obducta sunt. 
526 Πβ. π.χ. τη χρήση ιατρικής εικονοποιίας στον Pro Milone λόγο του Κικέρωνα, για την οποία βλ. 

Tzounakas 2007, 72 και Tzounakas 2008, 184-185.  
527 Πβ. Von Albrecht 2002, 1355. 
528 Sen. Ad Helv. 2.2: Omnis itaque luctus illi suos, omnia lugubria admovebo: hoc erit non molli via mederi, 

sed urere ac secare. Quid consequar? ut pudeat animum tot miseriarum victorem aegre ferre unum vulnus in 

corpore tam cicatricoso. 
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συμπεριφοράς που δεν τιμά την Ελβία. Ο Σενέκας εστιάζει στην ανάγκη διατήρησης της 

αξιοπρέπειάς της και γι’ αυτό προσπαθεί να τη θίξει, για να καταλάβει το λάθος της.  

Άλλωστε μέχρι τώρα, όσα δεινά και αν υπέστη η μητέρα του, δεν λύγισε και 

συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να το κάνει στην παρούσα περίπτωση. Δεν πρέπει να αφήσει 

τον εαυτό της να πτοηθεί. Στην παράγραφο 2.4 ο Σενέκας απαριθμεί στη μητέρα του τα 

δεινά που εκείνη υπέστη εξαιτίας της Τύχης από τότε που γεννήθηκε, για να της δείξει 

πόσα κατάφερε να ξεπεράσει και ότι μπορεί και τώρα να βγει νικήτρια μέσα από αυτή τη 

δοκιμασία. Η Τύχη παρουσιάζεται αδίστακτη μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Ιδιαίτερα για 

τη μητέρα του ο Σενέκας λέει χαρακτηριστικά: «Καμία σ’ εσένα η Τύχη δεν έδωσε 

απαλλαγή από τα πιο σφοδρά πένθη, ούτε εξαίρεσε τη γενέθλια μέρα σου».529 Εκείνη 

έχασε τη μητέρα της μόλις γεννήθηκε. Τότε στη ζωή με αυτόν τον τρόπο εκτέθηκε «εις 

θάνατον». Μεγάλωσε με μητριά, όχι τόσο καλή, αν και η ίδια είχε τις χάρες της ιδανικής 

κόρης. Έχασε τον αδελφό της, καθώς περίμενε την επιστροφή του. Μετά από τριάντα 

ημέρες έθαψε τον αγαπημένο της σύζυγο, που την έκανε μητέρα τριών παιδιών. Έχασε τον 

εγγονό της, τον υιό του Σενέκα, που πέθανε στα χέρια της. Είκοσι ημέρες μετά άκουσε ότι 

ο Σενέκας εξορίστηκε.530 Η Τύχη παρουσιάζεται και πάλι αδίστακτη μπροστά στον 

ανθρώπινο πόνο. Ορίζει διαδοχικά κακά στη μητέρα του Σενέκα, χωρίς να λαμβάνει 

υπόψη της την ανθρώπινη ταλαιπωρία και τον πόνο που της προκαλεί. Μπορεί λοιπόν η 

ίδια εύλογα να νιώθει για αυτήν μίσος, αν και είναι κατανοητό ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να 

τη μεταβάλει ή να την επηρεάσει, και για αυτό η λογική αντίδραση θα ήταν να 

προχωρήσει μπροστά και να μη λυγίσει. Επομένως, αποτελεί ντροπή για την Ελβία, μετά 

από όσα πέρασε, να λυγίσει τώρα. Πρέπει να φανεί αξιοπρεπής και δυνατή, όπως της 

αρμόζει και όπως απέδειξε ότι ήταν μέχρι τώρα. 

Ωστόσο ο Σενέκας μας ξαφνιάζει. Της λέει ότι από όσα πέρασε μέχρι τώρα, η 

εξορία του τώρα είναι το πιο σφοδρό δεινό που έπαθε: «Το ομολογώ, η πιο πρόσφατη 

πληγή σου είναι η πιο βαριά από όλες όσες έπεσαν ποτέ στο σώμα σου· δεν κατέσχισε 

μόνο όλο το δέρμα, αλλά το στήθος και τα σπλάχνα τα ίδια χώρισε».531 Αυτό συμβαίνει, 

                                           
529 Sen. Ad Helv. 2.4: Nullam tibi fortuna vacationem dedit a gravissimis luctibus, ne natalem quidem tuum 

excepit. 
530 Sen. Ad Helv. 2.4: amisisti matrem statim nata, immo dum nasceris, et ad vitam quodam modo exposita 

es. Crevisti sub noverca, quam tu quidem omni obsequio et pietate, quanta vel in filia conspici potest, 

matrem fieri coegisti; nulli tamen non magno constitit etiam bona noverca. Avunculum indulgentissimum, 

optimum ac fortissimum virum, cum adventum eius expectares, amisisti; et ne saevitiam suam fortuna 

leviorem diducendo faceret, intra tricesimum diem carissimum virum, ex quo mater trium liberorum eras, 

extulisti. 
531 Sen. Ad Helv. 3.1: Gravissimum est ex omnibus quae umquam in corpus tuum descenderunt recens vulnus, 

fateor; non summam cutem rupit, pectus et viscera ipsa divisit. 
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διότι τώρα υποφέρει ως μητέρα για το παιδί της, το κομμάτι του εαυτού της. Θέλει να της 

δείξει ότι καταλαβαίνει τον πόνο της, γι’ αυτόν και συμμερίζεται τη θλίψη της. 

Η Ελβία, όπως προσθέτει ο Σενέκας, τώρα οφείλει να τον φροντίσει με ανδρεία.532 

Πρέπει να φανεί δυνατή και να αφήσει τον εαυτό της στα χέρια των ειδικών, για να τη 

θεραπεύσουν. Η δύναμη αυτή που θα καταβάλει θα είναι η απόδειξη της ανδρείας της, του 

θάρρους με το οποίο αντιμετωπίζει την τόσο δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται.  

Δεν πρέπει όμως ως γυναίκα να είναι υπερβολική ως προς την έκφραση της θλίψης 

της. Ο Σενέκας την παροτρύνει με διδακτικό τρόπο: «Τους θρήνους βέβαια και τους 

οδυρμούς και τα άλλα, με τα οποία ως επί το πλείστον ο γυναικείος πόνος θορυβεί, 

απόβαλε».533 Ο Σενέκας ασκεί κριτική προς τις γυναίκες για τη θορυβώδη έκφραση της 

θλίψης τους. Αυτή δεν συνάδει με την τήρηση του μέτρου που ο ίδιος συχνά εισηγείται. 

Σύμφωνα με το δίδαγμά του, από τις τόσες δυσάρεστες εμπειρίες της η Ελβία πρέπει να 

πάρει μόνο αυτό που αξίζει, την ικανότητα της αυτοσυγκράτησης. Συγκεκριμένα, όπως 

ισχυρίζεται, αυτή πρέπει να δείξει ότι μέσα από όλα τα κακά που έπαθε, έμαθε πια πώς να 

χειρίζεται τον πόνο της.534 Με ρητορική δεινότητα δηλώνει σε αυτήν ότι οι μεταφορικές 

της πληγές, όπως σε έναν στρατιώτη ο οποίος πληγώνεται στη μάχη, πρέπει να ανοιχτούν 

και να αναδειχθούν μέσω της συγγραφής, ώστε να φανερωθεί η αρετή της.535 Τον ρόλο 

αυτό θα αναλάβει ο Σενέκας. Ο λόγος του με αυτό τον τρόπο αποκτά μεγαλύτερη 

σημασία, αφού σκοπό έχει όχι μόνο να θεραπεύσει, αλλά και να αναδείξει την αρετή της 

μητέρας του, με άλλα λόγια να αποκαταστήσει το όνομά της ως ατόμου δυνατού και 

ενάρετου μέσα από τη συγγραφή του λόγου για την παρηγόρησή της.536  

Αυτός θα νικήσει τη θλίψη της με όπλο του τον λόγο και σαν άξιος μαχητής θα την 

εξοντώσει: «Με μεγαλοψυχία έκανα αυτό· διότι αποφάσισα να νικήσω τη θλίψη σου, όχι 

να την περιγράψω. Θα τη νικήσω όμως, νομίζω, αν πρώτα προβάλω ότι τίποτα εγώ δεν 

υπομένω, εξαιτίας του οποίου ο ίδιος θα μπορούσα να αποκαλούμαι ταλαίπωρος, ούτε ότι 

εξαιτίας αυτού κάνω ταλαίπωρους ακόμη και αυτούς που αγγίζω».537 Πρώτιστο 

                                           
532 Sen. Ad Helv. 3.1: ita tu nunc debes fortiter praebere te curationi. 
533 Sen. Ad Helv. 3.2: Lamentationes quidem et heiulatus et alia, per quae fere muliebris dolor tumultuatur 

amove. 
534 Sen. Ad Helv. 3.2: perdidisti enim tot mala, si nondum misera esse didicisti. 
535 Wilcox 2006, 88. 
536 Οι Ρωμαίοι άνδρες και γυναίκες εξαρτιόνταν για την υστεροφημία τους από τις αναφορές αρρένων 

συγγραφέων στα συγγράμματά τους, οι οποίοι αναγνώριζαν και μνημόνευαν τις αρετές τους. Για να 

κερδίσουν την αθανασία, θα έπρεπε να μετατραπούν από κοινοί θνητοί σε παραδείγματα αρετής (exempla 

virtutis). Βλ. Wilcox 2006, 88. 
537 Sen. Ad Helv. 4.1: Magno id animo feci; constitui enim vincere dolorem tuum, non circumscribere. 

Vincam autem, puto, primum si ostendero nihil me pati propter quod ipse dici possim miser, nedum propter 

quod miseros etiam quos contingo faciam. 
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επιχείρημα του Σενέκα θα είναι η αξιοπρέπεια, η οποία πρέπει με κάθε τρόπο να 

διατηρείται. Δεν θα ανεχτεί κανέναν να τον χαρακτηρίσει ταλαίπωρο, αλλά ούτε και να 

θεωρηθεί ο ίδιος υπαίτιος της δυστυχίας άλλων. Θα αποδείξει στην Ελβία ότι μόνο ένα 

δυστυχές γεγονός δεν ορίζει ως νοσηρή όλη την Τύχη της μέχρι τώρα. Οπότε η 

υπερβολική θλίψη της δεν δικαιολογείται.  

Αναφερόμενος στη θλίψη της Ελβίας ο Σενέκας ισχυρίζεται ότι ένας λόγος για τον 

οποίο η θλίψη της είναι αδικαιολόγητη είναι το γεγονός ότι θεωρεί ότι χρειάζονται πολλά 

πράγματα για να είναι κανείς ευτυχισμένος, ενώ η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας. Για τον 

λόγο αυτό ο Σενέκας δηλώνει στο παρόν δίδαγμα ότι «υπό ευνοϊκή συνθήκη γεννηθήκαμε, 

εάν αυτήν δεν εγκαταλείψουμε. Αυτό όρισε η φύση των πραγμάτων, ώστε κανείς, για να 

ζει καλά, δεν χρειάζεται μεγάλο εξοπλισμό∙ ο καθένας μπορεί να κάνει τον εαυτό του 

ευτυχισμένο. Ευτελής σπουδαιότητα υπάρχει στα ξένα πράγματα και τέτοια που δεν 

μπορεί να έχει μεγάλες δυνάμεις σε καμιά κατεύθυνση. Ούτε η ευτυχία τον σοφό επαίρει, 

ούτε οι συμφορές τον καταβιβάζουν. Γιατί φρόντισε πάντα να στηρίζεται απόλυτα στον 

εαυτό του, να λαμβάνει από τον εαυτό του κάθε χαρά».538 Ο Σενέκας προσπαθεί να την 

πείσει ότι ο ίδιος ως φιλοσοφημένος άνθρωπος δεν πτοείται από την τωρινή ατυχία του, 

γιατί ικανοποιείται με τα λίγα. Ο ίδιος καθορίζει την ευτυχία του σε κάθε κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση ο σοφός άνθρωπος επιδιώκει και υιοθετεί τη 

μετριοπάθεια και την ταπεινότητα. Γι’ αυτό δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές της Τύχης. 

Θέτει όρια στον εαυτό του. Ξέρει ότι τίποτα δεν ισχύει για πάντα και ως εκ τούτου ο 

Σενέκας στηρίζεται για τα πάντα στον εαυτό του, αφού γνωρίζει ότι από αυτόν προέρχεται 

κάθε χαρά, από τον τρόπο δηλαδή που ο ίδιος αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις.  

Παρόλα αυτά, η έμπρακτη εφαρμογή της θεωρίας είναι πολύ δύσκολη, γιατί και ο 

Σενέκας είναι άνθρωπος με αδυναμίες. Ο φιλόσοφος σπεύδει να προλάβει τη σκέψη του 

άμεσου αποδέκτη του, αλλά και του αναγνώστη του, ότι με όσα λέγει εννοείται ότι 

θεωρείται και ο ίδιος σοφός άνθρωπος: «Τι λοιπόν; Λέω ότι εγώ είμαι σοφός; Με κανένα 

τρόπο∙ διότι αυτό βέβαια αν μπορούσα να ομολογήσω, όχι μόνο θα αρνιόμουν ότι εγώ 

είμαι δυστυχισμένος, αλλά θα δήλωνα ο πιο ευτυχισμένος από όλους και ότι 

προβιβάστηκα κοντά στον θεό».539 Όπως δηλώνει, δεν είναι με κανένα τρόπο σοφός. Ο 

λόγος είναι ότι νιώθει ακόμη τη δυστυχία και τη λύπη λόγω της δυσχερούς του 

κατάστασης. Δυσκολεύεται να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι πρέπει να βρει τη χαρά σε κάθε 

                                           
538 Sen. Ad Helv. 5.1: Bona condicione geniti sumus, si eam non deseruerimus. Id egit rerum natura ut ad 

bene vivendum non magno apparatu opus esset: unusquisque facere se beatum potest. Leve momentum in 

adventiciis rebus est et quod in neutram partem magnas vires habeat: nec secunda sapientem evehunt nec 

adversa demittunt; laboravit enim semper ut in se plurimum poneret, ut a se omne gaudium petered. 
539 Sen. Ad Helv. 5.2: Quid ergo? sapientem esse me dico? Minime; nam id quidem si profiteri possem, non 

tantum negarem miserum esse me, sed omnium fortunatissimum et in vicinum deo perductum praedicarem. 
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συνθήκη που αντιμετωπίζει και να την εκμεταλλευτεί προς όφελός του. Εδώ ο Σενέκας 

χρησιμοποιεί τη ρητορική τεχνική της μετριοπάθειας. Προσπαθεί με τη μετριοπαθή του 

στάση να δείξει στην Ελβία ότι το ενδιαφέρον του προς αυτήν είναι γνήσιο και 

απευθύνεται σε αυτήν ως το παιδί της και όχι ως κάποιος ανώτερος από τους άλλους. Δίνει 

έμφαση στο ήθος και στο συναίσθημα και πάλι για να την πείσει. Ο τρόπος αυτός είναι 

λογικά ο βέλτιστος για να προσεγγίσει κανείς ένα αγαπημένο πρόσωπο.  

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, παρηγοριά του Σενέκα είναι και πάλι η στωική 

φιλοσοφία. Δηλώνει ξεκάθαρα την αποδοχή των διδαγμάτων της στωικής θεώρησης των 

πραγμάτων. Ομολογεί ότι οι σοφοί άνδρες (5.2), εννοώντας τους στωικούς φιλοσόφους, 

συνέβαλαν καθοριστικά στην καταπράυνση του πόνου του, θέτοντας σε αυτόν τις σωστές 

βάσεις ως προς τον ορθό χειρισμό των συναισθημάτων του και των συλλογισμών του: 

«τώρα αυτό είναι αρκετό για να καταπραϋνθούν όλες οι ταλαιπωρίες, στους σοφούς 

άνδρες τον εαυτό μου παρέδωσα και, καθώς δεν ήμουν ακόμη ικανός να βοηθήσω τον 

εαυτό μου, σε ξένο στρατόπεδο κατέφυγα, αυτών μάλιστα οι οποίοι εύκολα τον εαυτό τους 

και τους δικούς τους προστατεύουν».540 Σκοπός του είναι να τον διδάξουν τον τρόπο 

άμυνάς του ενάντια στην Τύχη, και όπως συμπεραίνεται, η καλύτερη άμυνα είναι η 

πρόβλεψη, η προετοιμασία του εαυτού μας, ώστε να είναι πάντα σε αναμονή των 

επιθέσεων της Τύχης προς εμάς, για να μην μας πλήξει εξ απροόπτου. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά για την Τύχη: «Εύκολα την υφίσταται όποιος πάντα την προσδοκά».541 Η 

συνειδητοποίηση του απρόβλεπτου χαρακτήρα της Τύχης οδηγεί σε ανάλογα μέτρα 

προστασίας από αυτήν.  

Κεντρικό δίδαγμα της consolatio είναι η εναρμόνιση της ανθρώπινης βούλησης με 

τη βούληση του Σύμπαντος.542 Για τον λόγο αυτό, ο Σενέκας διατείνεται: «Ποτέ εγώ στην 

Τύχη δεν πίστεψα, ακόμη και όταν φαινόταν ότι έφερνε την ειρήνη… Κανέναν η αντίξοη 

Τύχη δεν συντρίβει, αν δεν τον έχει εξαπατήσει με την ευτυχία».543 Φανερώνει έτσι τη 

δυσπιστία του προς τις ενέργειες της Τύχης. Ακόμα και αν του προσέφερε ευεργεσίες, 

εκείνος δεν άφηνε τον εαυτό του να παρασυρθεί από την ευτυχία, έχοντας πάντα στο 

μυαλό του ότι, ό,τι του έδωσε η Τύχη, θα το πάρει πίσω.  

Ο Σενέκας προβάλλει το δίδαγμα ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο και δικό μας για 

πάντα: «Όλα περιστρέφονται πάντα και βρίσκονται σε πορεία· όπως ο νόμος και η ανάγκη 

                                           
540 Sen. Ad Helv. 5.2: nunc, quod satis est ad omnis miserias leniendas, sapientibus me viris dedi et nondum 

in auxilium mei validus in aliena castra confugi, eorum scilicet qui facile se ac suos tuentur. 
541 Sen. Ad Helv. 5.3: facile eam sustinet qui semper expectat. 
542 Manning 1981, 19. 
543 Sen. Ad Helv. 5.4: Numquam ego fortunae credidi, etiam cum videretur pacem agere… Neminem adversa 

fortuna comminuit nisi quem secunda decepit. 
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της Φύσης διέταξε, από άλλο τόπο σε άλλο φέρονται».544 Ο ρόλος της Φύσης ως προς την 

οργάνωση και λειτουργία του κόσμου παρουσιάζεται καθοριστικός. Αυτή ορίζει την 

πορεία του κάθε όντος σε αδιάλειπτη και συνεχή κίνηση. Ο νόμος και η ανάγκη την οποία 

θέτει η Φύση σύμφωνα με την ύψιστη εξουσία της καθορίζουν κάθε τι ουσιώδες για τη 

ρύθμιση και σύσταση της ροής των πάντων, τα οποία εξαιτίας αυτής δεν σταματούν ποτέ 

να κινούνται. Προβληματίζεται όμως ο Σενέκας με τον συλλογισμό: «όταν τα ουράνια 

σώματα σε τακτά χρονικά διαστήματα ολοκληρώσουν τις τροχιές τους, πάλι βαδίζουν σε 

αυτά που είχαν περάσει: πήγαινε τώρα και θεώρησε ότι η ανθρώπινη ψυχή, που είναι 

συντεθειμένη από τα ίδια τα σπέρματα, από τα οποία συνίστανται τα θεϊκά, με δυσκολία 

υπομένει τη μετάβαση και την αλλαγή του τόπου, όταν η φύση του θεού είτε τέρπεται είτε 

διατηρείται από τη διαρκή και ταχύτατη μεταβολή».545  

Λίγο αργότερα προσθέτει: «Έτσι στη Μοίρα άρεσε, η Τύχη κανενός πράγματος να 

μην μένει στον ίδιο πάντα τόπο».546 Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτος στο δίδαγμα αυτό ο 

διαχωρισμός ανάμεσα στη Μοίρα και την Τύχη, ενώ προηγουμένως ταυτίζονταν 

νοηματικά. Η Μοίρα εδώ συνάδει περισσότερο με τη Φύση, η οποία ορίζει τα πάντα. 

Επομένως, εξουσιάζοντας την Τύχη, προτιμά η τελευταία να λειτουργεί σε κάθε ον και σε 

κάθε περίπτωση διαφορετικά και να μεταβάλλει συνεχώς τη ροή των γεγονότων για κάθε 

άνθρωπο. 

Ο νόμος της Φύσης, όπως υποστηρίζει ο Σενέκας, ισχύει για όλους τους 

ανθρώπους: «…οπουδήποτε ερχόμαστε, πρέπει να χρησιμοποιούμε την ίδια φύση των 

πραγμάτων».547 Η Φύση δεν κάνει διακρίσεις σε κανένα ον ως προς την εφαρμογή των 

νόμων της. Ο ρόλος της είναι δίκαιος για όλους τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Σενέκα 

στην παράγραφο 8.2, «δύο πράγματα, που είναι ωραιότατα, η κοινή μας Φύση και η αρετή 

μας, είναι τα μόνα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν σ’ εμάς, όπου και να πάμε».548 Αυτή, 

όπως λέει στην επόμενη παράγραφο, είναι η πρόθεση του δημιουργού του σύμπαντος 

όποιος και αν είναι, είτε ένας παντοδύναμος θεός, είτε μια εσωτερική λογική είτε ένα θεϊκό 

πνεύμα το οποίο διαχέεται σε όλα τα πράγματα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο με 

                                           
544 Sen. Ad Helv. 6.8: Omnia volvuntur semper et in transitu sunt; ut lex et naturae necessitas ordinavit, 

aliunde alio deferuntur. 
545 Sen. Ad Helv. 6.8: cum per certa annorum spatia orbes suos explicuerint, iterum ibunt per quae venerant: 

i nunc et humanum animum, ex isdem quibus divina constant seminibus compositum, moleste ferre transitum 

ac migrationem puta, cum dei natura adsidua et citatissima commutatione vel delectet se vel conservet. 
546 Sen. Ad Helv. 7.10: Ita fato placuit, nullius rei eodem semper loco stare fortunam. 
547 Sen. Ad Helv. 8.1: quod quocumque venimus eadem rerum natura utendum est. 
548 Sen. Ad Helv. 8.2: duo quae pulcherrima sunt quocumque nos moverimus sequentur, natura communis et 

propria virtus. 
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ομοιόμορφη ενέργεια,549 είτε η Μοίρα και μια αμετάβλητη σειρά από αιτίες συνδεδεμένες 

μεταξύ τους.550 Ο Σενέκας προβληματίζεται για τη σύνθεση και τη δημιουργία του 

σύμπαντος. Η πολλαπλή επανάληψη της λέξης sive δηλώνει τον συλλογισμό του ως προς 

τις πιθανές εξηγήσεις του φαινομένου. Φανερώνει τις βαθιές επιστημονικές και 

φιλοσοφικές του γνώσεις. Εμπλουτίζει τον λόγο του συνδυάζοντας την παραμυθία με τη 

φιλοσοφία και την επιστήμη. Ο λόγος του γίνεται πιο ενδιαφέρων, αποσπώντας για λίγο το 

μυαλό μας από το θέμα της παρηγόρησης, ώστε να επανέλθει δριμύτερος με νέα 

επιχειρήματα.  

Συνεχίζοντας στο ίδιο φιλοσοφικό μοτίβο, υποστηρίζει το δίδαγμα ότι, όπως ορίζει 

η ίδια η φύση του ανθρώπου, ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει και με τα λίγα551 και η 

λογική για τον Σενέκα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο του ανθρώπου 

ενάντια στις συνέπειες των επιλογών της Τύχης για τον ίδιο. Γιατί το πνεύμα είναι αυτό το 

οποίο κάνει κάποιον πλούσιο552 και επομένως, όπου και αν βρίσκεται, σε εξορία ή όχι, 

αυτό τον ακολουθεί παντού και τον οδηγεί στην απόλαυση των ίδιων αγαθών.  

Από την άλλη η λογική αποτελεί επίσης το όπλο ενάντια στις κακίες. Επομένως, 

αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην απόκτηση της αρετής και κατά συνέπεια στην 

προστασία του ανθρώπου από την επιρροή της Τύχης.553 Συνεπώς η αρετή αποτελεί ένα 

ακόμα εφόδιο του ανθρώπου σε κάθε δύσκολη στιγμή και προφυλάσσει το πνεύμα από τις 

βολές της Τύχης. Αυτή αποτελεί την ιδανική άμυνα του ατόμου σε κάθε αντίξοη 

συνθήκη.554 Ο Σενέκας λοιπόν, εφοδιασμένος και με τα δύο, λογική και αρετή, δεν πρέπει 

να φοβάται την εξορία και αυτό το γεγονός πρέπει να παρηγορεί τη μητέρα του. 

Είναι όμως σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι, αφού άντεξε τόσα κακά, άρα έχει τη 

δύναμη να υπομείνει και αυτό το κακό: «Αν εναντίον ενός οποιουδήποτε μέρους της 

Τύχης είναι αρκετή για σένα η δύναμη σου, η ίδια θα είναι στο κάθε αντίξοο γεγονός. 

Όταν μία φορά την ψυχή η αρετή ενδυνάμωσε, από παντού εγγυάται ότι θα είναι 

                                           
549 Η θεωρία για το θεϊκό πνεύμα ως τον πιθανό δημιουργό του σύμπαντος πηγάζει από τη στωική 

φιλοσοφία. Ο Χρύσιππος ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στο κοσμικό πνεύμα. Για μια πιο γενική ανάλυση για την 

ουσία του πνεύματος βλ. Solmsen 1957, 119-123· Sambursky 1959. 
550 Sen. Ad Helv. 8.3: Id actum est, mihi crede, ab illo, quisquis formator universi fuit, sive ille deus est 

potens omnium, sive incorporalis ratio ingentium operum artifex, sive divinus spiritus per omnia maxima ac 

minima aequali intentione diffusus, sive fatum et inmutabilis causarum inter se cohaerentium series. 
551 Sen. Ad Helv. 11.4: Qui continebit itaque se intra naturalem modum, paupertatem non sentiet; qui 

naturalem modum excedet, eum in summis quoque opibus paupertas sequetur. 
552 Sen. Ad Helv. 1.5: Animus est qui divites facit. 
553 Sen. Ad Helv. 11.5: Animus est qui divites facit; hic in exilia sequitur, et in solitudinibus asperrimis, cum 

quantum satis est sustinendo corpori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur: pecunia ad animum nihil 

pertinet, non magis quam ad deos inmortalis. 
554 Sen. Ad Helv. 13.2: Cum semel animum virtus induravit, undique invulnerabilem praestat. 
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άφθαρτη».555 Η αρετή προφυλάσσει το πνεύμα από τις βολές της Τύχης. Αποτελεί την 

ιδανική άμυνα του ατόμου σε κάθε αντίξοη συνθήκη. Αυτή θα την προστατέψει από την 

καταστροφή.  

Στη συνέχεια συμπληρώνει: «Αν την τελευταία ημέρα όχι ως τιμωρία αλλά ως τον 

νόμο της Φύσης βλέπεις, από όποιο στήθος εκβάλεις τον φόβο του θανάτου, σε αυτό ο 

φόβος κανενός πράγματος δεν θα τολμήσει να εισδύσει».556 Με αυτό το επιχείρημα ο 

Σενέκας ωθεί τη μητέρα του σε νέα αντίληψη των πραγμάτων. Η κάθε ημέρα και ιδιαίτερα 

η ύστατη ημέρα της ζωής θα πρέπει να θεωρείται ως καθορισμένη από τον νόμο της 

Φύσης, δηλαδή σαν κάτι αμετάβλητο, το οποίο ως τέτοιο θα πρέπει να μας απαλλάξει από 

κάθε αίσθημα φόβου για το μέλλον. Ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίζει τα πράγματα ως 

έχουν και να αφήνει τη ζωή του να πάρει τον δρόμο που έχει οριστεί γι’ αυτόν.  

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να σκεφτόμαστε με σύμβουλο τη λογική μας, γιατί, 

σύμφωνα με τον Σενέκα, «όχι την κάθε μία κακία η λογική, αλλά μαζί όλες καταρρίπτει: 

ολοσχερώς με τη μία νικώνται».557 Η λογική του ανθρώπου είναι το κλειδί της σωτηρίας 

και της αξιοπρέπειάς του. Εάν συμβουλεύεσαι αυτή, τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, 

αφού η αξία και η δύναμή της είναι ανεκτίμητη. Με όπλο τη λογική αφανίζονται όλα τα 

κακά.  

Επανερχόμενος στο προηγούμενο δίδαγμά του και ενισχύοντάς το, ο Σενέκας στην 

παράγραφο 14.1 συμπεραίνει ότι, αφού, όπως απέδειξε στην Ελβία, για τον ίδιο τον υιό 

της δεν υπάρχει λόγος να θλίβεται, τότε οι αιτίες της θλίψης της είναι πιο εγωιστικές,558 

αφορούν στον εαυτό της: Επομένως, «είτε εκείνο σε παρακινεί, το οποίο είναι ότι κάποια 

βοήθεια είδες ότι έχασες, είτε εκείνο, το ότι δεν μπορείς να υπομείνεις μόνη σου αυτό το 

ίδιο που σου λείπει».559 Η Ελβία δεν μπορεί να ησυχάσει, είτε γιατί έχασε τη βοήθεια και 

στήριξή του είτε γιατί δεν μπορεί να αντέξει το αίσθημα ότι είναι μακριά της. Ο Σενέκας 

παρέχει δύο δυνατές ερμηνείες για τη στάση της μητέρας του, για να απορρίψει και τις δύο 

και έτσι με τη μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής (reductio ad absurdum) να καταδείξει ότι 

η θλίψη της δεν έχει λογικό έρεισμα. Η μέθοδος αυτή αποτελεί συχνή επιλογή σε μια 

                                           
555 Sen. Ad Helv. 13.2: si contra unam quamlibet partem fortunae satis tibi roboris est, idem adversus omnis 

erit. Cum semel animum virtus induravit, undique invulnerabilem praestat. Για την εικόνα της μάχης μεταξύ 

του ενάρετου ανθρώπου και της Τύχης πβ. Sen. Dial. 1.2.9, όπου παρουσιάζεται η σύγκρουση του στωικού 

σοφού (sapiens) με τη Fortuna: ecce spectaculum dignum ad quod respiciat intentus operi suo deus, ecce par 

deo dignum, vir fortis cum fortuna mala compositus, utique si et provocavit («Ιδού ένα θέαμα άξιο να το 

κοιτάξει ένας θεός προσηλωμένος στο έργο του, ιδού ένα ζεύγος αντιπάλων άξιο για τον θεό, ένας γενναίος 

άνδρας που συγκρούεται με την κακή τύχη, σαν και να την προκάλεσε»). Πβ. Τζούνακα 2014, 202. 
556 Sen. Ad Helv. 13.2: si ultimum diem non quasi poenam sed quasi naturae legem aspicis, ex quo pectore 

metum mortis eieceris, in id nullius rei timor audebit intrare. 
557 Sen. Ad Helv. 13.3: Non singula vitia ratio sed pariter omnia prosternit: in universum semel vincitur. 
558 Για το παραμυθητικό αυτό επιχείρημα βλ. Γρόλλιο 1956, 81-82. 
559 Sen. Ad Helv. 14.1: nam aut illud te movet quod praesidium aliquod videris amisisse, aut illud quod 

desiderium ipsum per se pati non potes. 
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ρητορική argumentatio, ιδίως όταν ο ρήτορας στοχεύει να γελοιοποιήσει και να 

ανασκευάσει τα επιχειρήματα του αντιπάλου του.  

Ο Σενέκας απορρίπτει το ενδεχόμενο οι λόγοι του εκτενούς θρήνου της μητέρας 

του να πηγάζουν από εγωιστικά αίτια. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με τον χαρακτήρα της 

και ιδιαίτερα με την πραότητα που τη χαρακτηρίζει. Ενισχύει αυτήν την άποψή του με τα 

ίδια τα λόγια που στη συνέχεια απευθύνει άμεσα σ’ εκείνη: «Ποτέ η φροντίδα σου δεν 

απέβλεψε σε ωφέλεια∙ έτσι δεν μπορείς στον υιό σου που χάθηκε αυτά να επιθυμείς, τα 

οποία, όταν ήταν αβλαβής, ποτέ δεν θεώρησες ότι σε αφορούσαν».560 Στο δίδαγμα αυτό ο 

Σενέκας εννοεί ότι, όταν κάποιος είναι εκ φύσεως πράο άτομο και με ηθικές αρχές και 

αξίες, δεν μπορεί να μετατραπεί έτσι απλά από τη μία στιγμή στην άλλη σε ωφελιμιστή. 

Επιπλέον, εκ φύσεως αυτό θα ήταν αδύνατο να συμβεί, αφού η ίδια η ζωή του δεν του 

ανήκει και είναι προσωρινή· επομένως, δεν μπορεί να έχει κάποιος την απαίτηση της 

ύπαρξής του. Ο Σενέκας προσπαθεί να εξυψώσει τη μητέρα του. Θέλει να την κάνει να 

νιώσει αυτοπεποίθηση και να τονώσει το εγώ της, ώστε να κατανοήσει ότι δεν αρμόζει σε 

αυτήν αυτή η κατάπτωση.  

Ωστόσο, ο φιλόσοφος δεν παύει να αναγνωρίζει τον στενό δεσμό της μητέρας με 

το παιδί της και τον πόνο του χωρισμού τους. Η αληθινή δύναμη της μητρικής θλίψης, 

σύμφωνα με τον Σενέκα, θα μπορούσε να είναι η στέρηση της παρουσίας του υιού της. Με 

μία άριστη ρητορική τεχνική, δίνει υποθετικά τον λόγο στη μητέρα του και εκείνη 

εκφράζει με τον πιο γλυκό τρόπο τα συναισθήματά της για την απώλεια του υιού της. 

Προετοιμάζει ο Σενέκας το έδαφος λέγοντας ότι «σ’ εκείνο το σημείο πρέπει να στρέψω 

όλον τον παραμυθητικό μου λόγο, απ’ όπου προέρχεται η αληθινή δύναμη της μητρικής 

θλίψης» και έπειτα δίνει τον λόγο στη μητέρα του, η οποία εμφανίζεται να του λέει: 

«στερούμαι λοιπόν την αγκαλιά του πολύτιμου υιού μου∙ ούτε τη θέα του, ούτε την ομιλία 

του μπορώ να καρπούμαι. Πού είναι εκείνος, με του οποίου την όψη το περίλυπο πρόσωπό 

μου χαλαρώνει, με τον οποίο όλες τις έγνοιες μου αποβάλλω; Πού είναι οι διάλογοι, με 

τους οποίους δεν χόρταινα; Πού είναι οι σπουδές, στις οποίες με πιο πολλή ευφροσύνη 

από όσο για γυναίκα, με πιο πολλή οικειότητα από όσο για μητέρα λάμβανα μέρος; Πού 

είναι εκείνη η συνάντηση; Πού είναι η παιδική ευθυμία που συμβαίνει πάντα στην όψη της 

μητέρας;»».561 Κάθε μητέρα βρίσκει τη χαρά στο πρόσωπο και την αγκαλιά του παιδιού 

                                           
560 Sen. Ad Helv. 14.3: Numquam indulgentia ad utilitatem respexit; non potes itaque ea in erepto filio 

desiderare quae in incolumi numquam ad te pertinere duxisti. 
561 Sen. Ad Helv. 15.1: Illo omnis consolatio mihi vertenda est unde vera vis materni doloris oritur: ‘ergo 

complexu fili carissimi careo; non conspectu eius, non sermone possum frui. Ubi est ille quo viso tristem 

vultum relaxavi, in quo omnes sollicitudines meas deposui? Ubi conloquia, quorum inexplebilis eram? Ubi 

studia, quibus libentius quam femina, familiarius quam mater intereram? Ubi ille occursus? Ubi matre visa 

semper puerilis hilaritas?’. 
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της. Ζει μέσα από αυτό, αφού είναι κομμάτι του εαυτού της. Επομένως, η στέρησή του 

αποτελεί γι’ αυτήν την πιο βαθειά πληγή και βασική αιτία της θλίψης της. Ο Σενέκας το 

αναγνωρίζει αυτό στη μητέρα του και το κατανοεί, όσο και αν προσπαθεί να την πείσει ότι 

δεν πρέπει να θλίβεται γι’ αυτόν. Θέλει τουλάχιστο από αυτήν να μετριάσει αυτή τη θλίψη 

και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως άξια μητέρα του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

τεχνική του να δίνει λόγο στον αποδέκτη του μέσα από τον παραμυθητικό του λόγο. Η 

ζωντάνια αυτή που δίνεται στον λόγο του ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμικότητα 

των επιχειρημάτων του. Μπαίνει στο μυαλό του αποδέκτη του και μέσα από τα δικά του 

λόγια εκφράζει τις σκέψεις του, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα πιο πειστικός. Ιδιαίτερα 

στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται και πιο συναισθηματικός, μιλώντας για τα 

αισθήματα της μητέρας προς το παιδί της και κατορθώνοντας επιπλέον να συγκινήσει.  

Η Μοίρα, όπως προσθέτει ο Σενέκας, φάνηκε ως προς αυτήν σκληρή, γιατί την 

αναγκάζει να είναι μακριά από το παιδί της (15.3). Δεν ζει μαζί του αυτή τη δύσκολη 

στιγμή, ώστε να τον στηρίζει και να μπορεί να προσφέρει σε αυτόν την αγάπη της, ενώ 

πρέπει και η ίδια να συνηθίσει την ιδέα της απουσίας του. Πρέπει να πολεμήσει με τον 

εαυτό της, για να σταθεί στα πόδια της.  

Για τον λόγο αυτό ο Σενέκας θέλει να την πείσει να φανεί θαρραλέα, γιατί όσο πιο 

δύσκολες οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, τόσο πιο πολύ θάρρος θα πρέπει να επιδείξει: 

«Αλλά όσο αυτές οι συνθήκες γίνονται πιο σκληρές, τόση περισσότερη ανδρεία εσύ πρέπει 

να επικαλεστείς, και, όπως ακριβώς με τον γνωστό εχθρό και ήδη συχνά νικημένο, 

σφοδρότερα πρέπει να μάχεσαι. Το αίμα αυτό δεν έρρευσε από το ανέπαφο σώμα σου: 

στις ίδιες τις ουλές επλήγης».562 Ως εκ τούτου, έχοντας η ίδια τόσες φορές παλέψει και 

νικήσει τη θλίψη που έφερε στον δρόμο της η Τύχη, πρέπει και πάλι να το κάνει και να 

βγει και πάλι νικήτρια. Χτυπήθηκε ξανά στις ίδιες τις πληγές της. Η ίδια δεν έχει άγνοια 

από πόνο, οπότε θα πρέπει να κλείσει ξανά με τον ίδιο τρόπο τις πληγές της μαθημένη από 

τα κτυπήματα της ζωής. Ο συνδυασμός στρατιωτικής και ιατρικής εικονοποιίας καθιστούν 

πιο παραστατική τη σκέψη του φιλοσόφου και ενισχύουν τη ρητορικότητα του λόγου του.  

Η αδυναμία της γυναικείας φύσης δεν είναι δικαιολογία για τα αδιάκοπα δάκρυα 

και τον θρήνο. Η Ελβία πρέπει να φανεί αξιοπρεπής και κυρία του εαυτού της. Ο Σενέκας 

με πιο αυστηρό τρόπο θέλει να τη συνετίσει και της επισημαίνει: «Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείς τη δικαιολογία του γυναικείου φύλου, στο οποίο σχεδόν παραχωρήθηκε το 

άμετρο δικαίωμα για δάκρυα, όχι όμως άπειρο∙ και έτσι οι πρόγονοί μας παρείχαν δέκα 

                                           
562 Sen. Ad Helv. 15.4: Sed quanto ista duriora sunt, tanto maior tibi virtus advocanda est, et velut cum hoste 

noto ac saepe iam victo acrius congrediendum. Non ex intacto corpore tuo sanguis hic fluxit: per ipsas 

cicatrices percussa es.  
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μήνες διάστημα σε όσες θρηνούσαν τους άνδρες τους, για να περικόψουν με δημόσιο 

διάταγμα την επιμονή του γυναικείου θρήνου. Δεν εμπόδισαν το πένθος αλλά το 

περιόρισαν∙ γιατί, όταν κάποιον από τους πιο αγαπημένους σου χάσεις, είναι ανόητη 

πολυτέλεια να θρηνείς ατελείωτα, αλλά και το να μην έχεις καμία θλίψη είναι απάνθρωπη 

σκληρότητα∙ άριστο είναι το μέσο μεταξύ ευσέβειας και λογικής, και να αισθάνεσαι την 

απώλεια κάποιου και να την καταπνίγεις».563 Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να 

τηρείται είναι το μέτρο. Να ξέρεις πότε να θρηνήσεις, αλλά να ξέρεις και πότε να 

σταματήσεις. Πρέπει να επιλέγεις για τον εαυτό σου το αρμόζον όριο σε κάθε ενδεχόμενη 

κατάσταση θλίψης ή χαράς. Το ρωμαϊκό έθιμο ενέκρινε τη δημόσια επίδειξη του θρήνου, 

ιδιαίτερα για τις γυναίκες, αλλά αναμενόταν η τήρηση των ορίων και της 

αυτοσυγκράτησης.564 Για τον λόγο αυτό, όπως δηλώνει και ο Σενέκας στην παράγραφο 

αυτή, οι Ρωμαίοι έδιναν στις θλιμμένες γυναίκες διάστημα δέκα μηνών ως περιθώριο 

πένθους.565  

Όταν κάποια γυναίκα μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι δεν ίσχυαν σε αυτήν οι 

γυναικείες αδυναμίες,566 δεν μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα της 

αβάσταχτης θλίψης της το γεγονός ότι είναι γυναίκα (16.2). Για τον Σενέκα η μητέρα του 

δεν πρέπει να πέσει από το επίπεδο που ήταν μέχρι τώρα εξαιτίας της δικής του δυστυχίας. 

Ο μοναδικός της χαρακτήρας την ανέβασε ψηλά και εκεί πρέπει να παραμείνει, όπως τη 

γνώρισε, δυνατή και αξιοπρεπής.  

Ο Σενέκας υπερηφανεύεται για τον ξεχωριστό χαρακτήρα της μητέρας του. Η 

ταπεινότητα και η μετριοπάθεια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της, αφού ποτέ δεν 

δελεάστηκε από τα πλούτη και τα κοσμήματα: «Το μέγιστο κακό του αιώνα, η 

αναισχυντία, δεν σε προσέθεσε στον αριθμό των περισσοτέρων∙ ούτε οι πολύτιμοι λίθοι, 

ούτε τα μαργαριτάρια σε λύγισαν».567 Παρατηρούμε ότι εκτός του λόγου, στην προκειμένη 

                                           
563 Sen. Ad Helv. 16.1: Non est quod utaris excusatione muliebris nominis, cui paene concessum est 

inmoderatum in lacrimis ius, non inmensum tamen; et ideo maiores decem mensum spatium lugentibus viros 

dederunt ut cum pertinacia muliebris maeroris publica constitutione deciderent. Non prohibuerunt luctus sed 

finierunt; nam et infinito dolore, cum aliquem ex carissimis amiseris, adfici stulta indulgentia est, et nullo 

inhumana duritia: optimum inter pietatem et rationem temperamentum est et sentire desiderium et 

opprimere. 
564 Shelton 1995, 174. 
565 Ο Σενέκας στην επιστολή 63.13 προς τον Λουκίλιο επισημαίνει ότι στην περίπτωση των γυναικών ένας 

χρόνος πρέπει να είναι το όριο για το πένθος, ενώ για τους άνδρες δεν υπάρχουν κανόνες, δεδομένης της 

άποψης ότι δεν είναι αξιοπρεπές να θρηνείς (Sen. Ep. 63.13: Annum feminis ad lugendum constituere 

maiores, non ut tam diu lugerent, sedne diutius; viris nullum legitimum tempus est, quia nullum honestum). 
566 Όπως είδαμε, παρόμοια σκέψη χρησιμοποίησε ο Σενέκας και στην περίπτωση του παραμυθητικού του 

λόγου προς τη Μαρκία, όταν ήδη από την πρώτη περίοδο ανέφερε ότι η Μαρκία απέχει από την αδυναμία 

του γυναικείου φύλου (Ad Marc. 1.1: Nisi te, Marcia, scirem tam longe ab infirmitate muliebris animi quam 

a ceteris vitiis recessisse et mores tuos velut aliquod antiquum exemplar aspici, non auderem obviam ire 

dolori tuo). 
567 Sen. Ad Helv. 16.3: Non te maximum saeculi malum, inpudicitia, in numerum plurium adduxit; non 

gemmae te, non margaritae flexerunt. 
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περίπτωση έντεχνα χρησιμοποιείται ως μέθοδος πειθούς και η έμφαση στο ἦθος. Η Anna 

Lydia Motto υποστηρίζει ότι η ικανότητα του Σενέκα να περιγράφει το ανθρώπινο πάθος 

τόσο ζωντανά πηγάζει από την ίδια την καλή του τύχη ότι βίωσε αυτό το συναίσθημα στο 

μέγιστο κατά τη διάρκεια της ζωής του.568 

Στο ίδιο πλαίσιο ο φιλόσοφος συνεχίζει λέγοντας: «Σ’ εσένα εξαίρετο κόσμημα, 

μία ωραιότατη ομορφιά η οποία δεν βλάπτεται από κανέναν χρόνο, φάνηκε ότι είναι η 

αγνότητα».569 Επίσης, η αγνότητα της μητέρας του είναι αυτή που την έκανε να ξεχωρίζει 

από τις υπόλοιπες γυναίκες. Ως εκ τούτου είναι αδιανόητο γι’ αυτόν μία τέτοια γυναίκα να 

χάνει το θάρρος και την αξιοπρέπειά της μπροστά στη θλίψη και να ταπεινώνεται. 

Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ο Σενέκας να την κάνει να ντραπεί για την κατάσταση 

στην οποία οδήγησε τον εαυτό της εξαιτίας της θλίψης της και να την κάνει να καταλάβει 

ότι πρέπει να βρει ξανά τον εαυτό της.  

Είναι υποτιμητικό για τη μητέρα του να χρησιμοποιεί ως δικαιολογία της διαρκούς 

θλίψης της το γεγονός ότι είναι γυναίκα: «Δεν μπορείς έτσι, για να διαφυλάξεις τον πόνο 

σου, να επικαλείσαι το γυναικείο φύλο σου, από το οποίο οι αρετές σου σε έχουν 

απομακρύνει∙ τόσο από τα δάκρυα των γυναικών οφείλεις να απέχεις, όσο από τις 

κακίες».570 Με την προσκόλληση στη θλίψη, όποιες αρετές έχει εκ φύσεως η Ελβία, 

κινδυνεύουν να εκμηδενιστούν. Για τον Σενέκα αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει και η ίδια 

να έχει ως πρότυπο τις γυναίκες που στα δύσκολα απέδειξαν πόσο ανδρείες ήταν και για 

τον λόγο αυτό συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγάλων ανδρών: «Ούτε οι γυναίκες βέβαια 

σου επιτρέπουν να φθίνεις από την πληγή σου, αλλά θα σε προστάζουν να δώσεις ένα 

γρήγορο τέλος στον αναγκαίο θρήνο, προτού ανυψωθείς ελαφρότερη, αρκεί μόνο να 

θέλεις να βλέπεις εκείνες τις γυναίκες, τις οποίες η περίβλεπτη ανδρεία έθεσε ανάμεσα 

στους μεγάλους άνδρες».571  

Για κάθε δυσμενή περίσταση στη ζωή του ανθρώπου εξαιτίας της Τύχης, σύμφωνα 

με τον Σενέκα, θα πρέπει να βλέπουμε και τη θετική συμβολή της σε αυτήν. Για τον λόγο 

αυτό, όπως ήδη παρατηρήσαμε, θέτει ο ίδιος ως παράδειγμα την Κορνηλία, η οποία, όπως 

υποστηρίζει, έχασε τα δέκα από τα δώδεκα παιδιά της, αλλά η ίδια απαγόρευσε να 

                                           
568 Motto 2007, 80. 
569 Sen. Ad Helv. 16.4: pulcherrima et nulli obnoxia aetati forma, maximum decus visa est pudicitia. 
570 Sen. Ad Helv. 16.5: Non potes itaque ad optinendum dolorem muliebre nomen praetendere, ex quo te 

virtutes tuae seduxerunt; tantum debes a feminarum lacrimis abesse quantum <a> vitiis. 
571 Sen. Ad Helv. 16.5: Ne feminae quidem te sinent intabescere vulneri tuo, sed leviorem necessario maerore 

cito defunctam iubebunt exsurgere, si modo illas intueri voles feminas quas conspecta virtus inter magnos 

viros posuit. 
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κατηγορούν την Τύχη, η οποία έδωσε σε αυτήν ως υιούς τους Γράκχους.572 Δηλώνει 

ξεκάθαρα ο Σενέκας με το δίδαγμα αυτό τον διπολικό χαρακτήρα της Τύχης. Η μητέρα του 

λοιπόν θα πρέπει να συμπεριφερθεί ανάλογα με τέτοια πρότυπα γυναικών, τα οποία 

πιστοποιούν ότι μπορεί η ίδια η Τύχη να είναι η αιτία πολλών αβάσταχτων δεινών για τον 

άνθρωπο, αλλά είναι επίσης η αιτία για την πρόκληση απίστευτων καλών σε αυτόν.573 Η 

δράση της δεν είναι μονόπλευρη και έχει ως αποτέλεσμα αντίθετα κάθε φορά γεγονότα για 

τον άνθρωπο, τα οποία βρίσκει τον τρόπο να εξισορροπεί. Η ευσεβής συμπεριφορά 

κατέχει τον κύριο ρόλο σε έναν αξιοπρεπή βίο, ο οποίος αρμόζει σε μια γυναίκα του ίδιου 

επιπέδου, όπως στη μητέρα του Σενέκα. 

Ο Σενέκας εμμέσως δικαιολογεί, ωστόσο, τη μητέρα του ως προς το γεγονός ότι η 

αιτία της κατάστασής της είναι ο πόνος και η θλίψη: «Γνωρίζω ότι το θέμα δεν είναι στη 

δική μας εξουσία και ότι κανένα πάθος δεν μας υπακούει, όμως ελάχιστα υπακούει αυτό 

το οποίο από τον πόνο γεννιέται∙ διότι είναι άγριο και επίμονα αντιτίθεται σε κάθε 

θεραπεία. Θέλουμε εν τω μεταξύ να συντρίψουμε αυτό και να καταπνίξουμε τους 

στεναγμούς μας∙ μέσω όμως του ίδιου του πλαστού και προσποιητού προσώπου τα δάκρυα 

εκχέονται».574 Δικαίως προβάλλει ο Σενέκας την άποψη ότι, όποιος πονά, νιώθει αδύναμος 

και γι’ αυτό αντιστέκεται σε κάθε θεραπεία. Έτσι, όσο και να προσπαθεί να καλύψει τα 

συναισθήματά του, ουσιαστικά, πίσω από το προσωπείο του κρύβονται ο πόνος και τα 

δάκρυά του, τα οποία δύσκολα συγκρατεί.  

Η χρήση του ρήματος «θέλουμε» (volumus) παραπέμπει στη φιλοσοφική διατριβή 

του Σενέκα στη σημασία της βούλησης (voluntas) για τον άνθρωπο. Οι μελετητές έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάλυση της έννοιας της βούλησης κατά τον Σενέκα. Σε 

γενικές γραμμές ο όρος voluntas εννοεί την πνευματική διεργασία η οποία προηγείται και 

προκαλεί ορισμένες ανθρώπινες πράξεις.575 O Σενέκας ο ίδιος, σε μία από τις πιο 

προφανείς περιπτώσεις αναφοράς του στη βούληση, θέτει το ερώτημα: «Τι χρειάζεσαι για 

να γίνεις καλός; Να θέλεις».576 Ο Brad Inwood τονίζει ότι τη σημαντική συμβολή του 

Σενέκα στην ιστορία της συγκεκριμένης έννοιας, διότι η παραδοσιακή έννοια της 

βούλησης ομολογουμένως απουσιάζει από τον Αριστοτέλη, όμως είναι παρούσα στον 

                                           
572 Sen. Ad Helv. 16.6: Flentibus tamen circa se et fatum eius execrantibus interdixit ne fortunam accusarent, 

quae sibi filios Gracchos dedisset. 
573 Wilcox 2006, 75: Οι άλλοι παραμυθητικοί λόγοι παρουσιάζουν τις γυναίκες ως αρνητικά παραδείγματα, 

αλλά ο Σενέκας υποδεικνύει θετικά γυναικεία παραδείγματα στους παραμυθητικούς του λόγους στη Μαρκία 

και την Ελβία.  
574 Sen. Ad Helv. 17.1: Scio rem non esse in nostra potestate nec ullum adfectum servire, minime vero eum 

qui ex dolore nascitur; ferox enim et adversus omne remedium contumax est. Volumus interim illum obruere 

et devorare gemitus; per ipsum tamen compositum fictumque vultum lacrimae profunduntur. 
575 Inwood 2008, 115.  
576 Sen. Ep. 80.4: Quid tibi opus est ut sis bonus? Velle. Για την ανάλυση της βούλησης στον Σενέκα βλ. 

Hadot 1969, 162-163. 
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Αυγουστίνο και στη μεσαιωνική φιλοσοφία.577 Επομένως, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 

ότι ο Σενέκας πολύ ρητορικά μέσα στο επιχείρημά του χρησιμοποιεί το ρήμα volumus, 

θέλοντας, όπως φαίνεται, να υπονοήσει ότι, αν θέλουμε να συντρίψουμε το πάθος και να 

καταπνίξουμε τους στεναγμούς μας, όπως συνεχίζει η πρότασή του, πρέπει πραγματικά να 

έχουμε ισχυρή βούληση. Είναι επίσης ρητορική επιδεξιότητα να χρησιμοποιεί πρώτο 

πρόσωπο πληθυντικού αριθμού για το ρήμα «θέλω», ώστε να δείξει ότι συμμερίζεται τον 

αγώνα του αποδέκτη του να καταπραΰνει τη θλίψη του.  

Για τον ίδιο, πολύ λογικά, η υποκρισία ότι είσαι καλά, ενώ μέσα σου πονάς, αφού 

ακόμη δεν έχεις προσπαθήσει να καταπολεμήσεις τη θλίψη σου, δεν είναι ο καλύτερος 

τρόπος να τη χειριστείς. Ισχυρίζεται ότι «εξαιτίας αυτού είναι καλύτερο να νικάς εκείνον 

[τον θρήνο] παρά να ψεύδεσαι».578 Εξαπατάς τον εαυτό σου και κάποια στιγμή γεμίζεις 

μέσα σου οργή. Όμως, όποιος έχει ως οδηγό του τη λογική, θα θέτει αυτή σε ισχύ για τα 

πάντα: «Αλλά όποιο πάθος υποχωρεί στη λογική, για πάντα συντρίβεται.579 Οι πρόσκαιρες 

απολαύσεις και οι πράξεις οι οποίες απλά απασχολούν για λίγο το μυαλό, όπως τα ταξίδια, 

το να εξετάζεις τους λογαριασμούς με επιμέλεια, το να ασχολείσαι με τη διοίκηση της 

πατρώας περιουσίας για πολύ από τον χρόνο σου, πάντα εσύ να εμπλέκεσαι σε κάποια 

καινούρια ασχολία, δεν αποτελούν θεραπείες της θλίψης, απλά την επιβραδύνουν. Όπως 

λέει, «όλα αυτά για βραχύ χρονικό διάστημα ωφελούν και δεν είναι οι θεραπείες της 

θλίψης αλλά τα εμπόδια∙ εγώ όμως προτιμώ εκείνη να παύσω παρά να εξαπατώ».580 Ο 

Σενέκας δηλώνει ότι προτιμότερο είναι και για τον ίδιο να παύσει τη θλίψη δια παντός, 

παρά να την αφήσει να τον δυναστεύει και απλά να την καλύπτει. Το ίδιο οφείλει να κάνει 

και η μητέρα του. Να την καταπολεμήσει όσο πιο πολύ μπορεί, για να απελευθερωθεί από 

αυτήν. Αυτό είναι το πραγματικό θάρρος που πρέπει να επιδείξει ως μία γυναίκα του 

κύρους και της θέσης της.  

Ο Σενέκας προτείνει στη μητέρα του να καταφύγει στις ελευθέριες σπουδές, για να 

καταπολεμήσει τη θλίψη της, κάτι που αποτελεί ένα ακόμα τυπικό παραμυθητικό 

μοτίβο.581 Αυτές θα καλλιεργήσουν το πνεύμα της και θα επιφέρουν τη θεραπεία της: 

«Έτσι λοιπόν σε οδηγώ σε αυτό όπου όλοι όσοι τρέπονται σε φυγή από την Τύχη πρέπει 

να καταφεύγουν, στις ελευθέριες σπουδές: εκείνες θα θεραπεύσουν την πληγή σου, εκείνες 

θα εξαλείψουν από εσένα όλη τη λύπη. Ακόμη και αν ουδέποτε δεν εξοικειώθηκες με 

                                           
577 Inwood 2000, 45-46. 
578 Sen. Ad Helv. 17.2: Ideo melius est vincere illum quam fallere. 
579 Sen. Ad Helv. 17.2: at quisquis rationi cessit, in perpetuum componitur. 
580 Sen. Ad Helv. 17.2: omnia ista ad exiguum momentum prosunt nec remedia doloris sed inpedimenta sunt; 

ego autem malo illum desinere quam decipi. 
581 Το μοτίβο αυτό το είδαμε και στην περίπτωση του παραμυθητικού λόγου στον Πολύβιο. Πβ. π.χ. Ad Pol. 

6.2, 18.1.  
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αυτές, τώρα θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσεις».582 Ο σύζυγός της, όπως διατείνεται στη 

συνέχεια ο Σενέκας ως άνδρας που κατανοεί τις παραδόσεις των προγόνων, δεν της έδωσε 

το περιθώριο ενασχόλησης με αυτές όσο θα έπρεπε, αν και η ίδια το επιζητούσε, 

προφανώς γιατί ήταν γυναίκα: «αλλά όσο επέτρεψε σ’ εσένα η αρχαία αυστηρότητα του 

πατέρα μου, δεν κατανόησες όλες τις καλές τέχνες εντελώς, όμως ασχολήθηκες».583 Η 

σκέψη του Σενέκα είναι πολύ πρωτοποριακή για την εποχή του. Αυτός ως πιο 

ανοιχτόμυαλος θα ωθούσε τη μητέρα του και οποιαδήποτε γυναίκα σε αυτή τη 

δραστηριότητα. Είναι όμως τώρα ελεύθερη να ασχοληθεί με τις μελέτες και έχοντας τη 

διάνοια που τη χαρακτηρίζει θα αποκομίσει πάρα πολλά από αυτές, ώστε να νικήσει το 

αίσθημα της θλίψης που τη διακατέχει. Ο Σενέκας πήρε τώρα τη θέση του δασκάλου, ο 

οποίος συμβουλεύει τους μαθητές του να στραφούν στη μόρφωση και την καλλιέργεια του 

πνεύματος μέσω των σπουδών τους. Οι ρόλοι του στον παραμυθητικό λόγο ποικίλουν 

ανάλογα με το είδος των επιχειρημάτων που προβάλλει. Με αυτόν τον τρόπο η 

ρητορικότητα των επιχειρημάτων του γίνεται πιο αποτελεσματική. 

Μέχρι όμως να φτάσει η Ελβία στο σημείο που να την καθοδηγεί η καλλιέργεια 

του πνεύματός της μέσω των σπουδών, ο ίδιος ο Σενέκας θα της υποδείξει ποια είναι τα 

απτά, προφανή στηρίγματα και οι παρηγοριές της μέσα από ακόμα ένα παραμυθητικό 

επιχείρημα (18.1). Αυτά είναι οι υιοί της, τα εγγόνια της, η ανιψιά της, η αδελφή της. Σε 

αυτούς πρέπει να βρει την παρηγοριά, γιατί την αγαπούν και θα τη στηρίξουν με όλη τους 

την καρδιά, μιας και ενδιαφέρονται γι’ αυτήν. Πρέπει να είναι χαρούμενη που τους έχει 

στη ζωή της και να επιζητεί τη συντροφιά και την παρηγοριά τους σε μία τέτοια στιγμή. 

Πρέπει να αναγνωρίσει και τα καλά που έχει στη ζωή της και να μην κλείνεται στον εαυτό 

της βλέποντας μόνο τα αρνητικά και να βυθίζεται όλο και πιο πολύ στη θλίψη της.  

Όσον αφορά τον ίδιο, ο Σενέκας μιλά μέσα από την καρδιά του για τον τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνεται την κατάστασή του στην εξορία: «Καθόλου για τη στέρηση των 

παιδιών μου, καθόλου για την κατάστασή μου δεν μεμψιμοιρώ, αρκεί μόνο να είμαι το 

εξιλαστήριο θύμα, χωρίς να πονέσει περισσότερο ο οίκος μου».584 Ο Σενέκας μιλά εδώ με 

συγκινητικά ανθρώπινα λόγια. Με αυτήν την τεχνική επιχειρεί να συγκινήσει τη μητέρα 

του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πρόθυμο να θυσιαστεί για χάρη της οικογένειάς 

του. Προτιμά να υποφέρει αυτός για κάθε πόνο που θα έπρεπε να λάβει η οικογένειά του. 

                                           
582 Sen. Ad Helv. 17.3: Itaque illo te duco quo omnibus qui fortunam fugiunt confugiendum est, ad liberalia 

studia: illa sanabunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi evellent. His etiam si numquam adsuesses, nunc 

utendum erat. 
583 Sen. Ad Helv. 17.3: sed quantum tibi patris mei antiquus rigor permisit, omnes bonas artes non quidem 

comprendisti, attigisti tamen. 
584 Sen. Ad Helv. 18.6: nihil de orbitate, nihil de condicione mea querar, fuerim tantum nihil amplius 

doliturae domus piamentum. 
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Γι’ αυτό δεν μεμψιμοιρεί για ό,τι του συνέβη και του συμβαίνει, δεχόμενος τα πράγματα 

ως έχουν. Παράλληλα όμως παροτρύνει και την Ελβία να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, 

λαμβάνοντας τον ίδιο ως πρότυπο προς μίμηση. Αφού ο ίδιος είναι καλά, γιατί έχει 

αποδεχτεί την κατάσταση ως έχει, το ίδιο θα πρέπει να πράξει και η ίδια. Στο σημείο αυτό 

ο Σενέκας, ακολουθώντας ρητορικές στρατηγικές, στοχεύει στο ἦθος και το πάθος. 

Προβάλλοντας την αυτοθυσία του, εμφανίζεται ως vir bonus που θέτει του άλλους πάνω 

από τον εαυτό του, ενώ παράλληλα δημιουργεί συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Επιπλέον, 

αξίζει να σημειωθεί ότι με τη σκέψη του αυτή ο Σενέκας παραπέμπει στην έννοια της 

devotio, η οποία αποτελεί μία συχνή στρατηγική στους ρητορικούς λόγους του 

Κικέρωνα,585 ιδίως στους λόγους του μετά την εξορία.586  

Για να τη βοηθήσει ακόμη περισσότερο, ο Σενέκας παραινεί τη μητέρα του να 

στρέψει την προσοχή της στα παιδιά και τα εγγόνια της. Από αυτά αναφέρεται ονομαστικά 

στον ανιψιό του Μάρκο587 (18.4-6) και στην ανιψιά του Νοβατίλλα, την οποία πιθανώς 

είχε υιοθετήσει ο ίδιος, η οποία με την απουσία του θα μείνει τώρα μόνη. Κάνει στην 

Ελβία έκκληση να της προσφέρει την αγάπη που δεν μπορεί ο ίδιος πια να της προσφέρει. 

Προσπαθεί να δώσει κίνητρα ζωής στη μητέρα του. Ένα κίνητρο θα μπορούσε έτσι να 

είναι το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή και για τη Νοβατίλλαθα μπορεί να 

διαπλάσει οσίως και τον χαρακτήρα της, θέτοντας πρώτα απ’ όλα τον εαυτό της ως 

παράδειγμα σε αυτήν και συμβουλεύοντάς την (18.7-8). Αυτή η έντιμη ενασχόληση, όπως 

και η φιλοσοφία, θα θεραπεύσει και την ίδια από τον πόνο της, γιατί θα διοχετεύσει όλη 

την ενέργειά της σε κάτι άλλο και θα της δώσει τον χρόνο να επουλώσει τις πληγές της.  

Συνεχίζοντας με παραινετικό ύφος, ο Σενέκας μιλά για τον πατέρα της, του οποίου 

πρέπει να φανεί αντάξια εκπρόσωπος του επιπέδου και του αξιοπρεπούς βίου του (18.9), 

ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στην αδελφή της, η οποία θα είναι για αυτήν ένα ακόμα 

στήριγμα (19.1-3). Είναι τυχερή που έζησε με βάση το πρότυπο του πατέρα της και που 

έχει μία τόσο καλή αδελφή. Η Τύχη φάνηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή προς αυτήν και επομένως 

δεν θα πρέπει να παραπονιέται.  

 

 

  

                                           
585 Για την έννοια αυτή και τη χρήση της από τον Κικέρωνα στον Pro Milone βλ. Tzounakas 2009, 133-134, 

με σχετική βιβλιογραφία.  
586 Οφείλω την παρατήρηση αυτή στον επόπτη μου Αναπλ. Καθηγητή Σ. Τζούνακα.  
587 Πρόκειται για τον γνωστό ποιητή Λουκανό (Marcus Annaeus Lucanus).  
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Συμπεράσματα περί της διήγησης / απόδειξης (narratio / argumentatio) στους 

παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα 

 

Μετά την εξέταση της διήγησης / απόδειξης (narratio / argumentatio) στους τρεις 

παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα παρατηρείται ότι από τα τρία είδη των αποδείξεων 

κατά τον Αριστοτέλη αυτά που χρησιμοποιούνται λιγότερο είναι το ἦθος και το πάθος, 

ενώ πολύ περισσότερο επιλέγεται ο λόγος. Η εμφανής και συντριπτική προτίμηση στον 

λόγον μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, γιατί στις consolationes είναι 

σύνηθες να επικρατεί η έντονη επίκληση στη λογική και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,588 

καθώς η ίδια η φύση του συγκεκριμένου είδους απαιτεί τη νίκη της λογικής επί του 

συναισθήματος. Δεύτερον, κατά πάση πιθανότητα λόγω της υιοθέτησης εκ μέρους του 

Σενέκα των πλείστων αρχών της στωικής φιλοσοφίας. Η στωική φιλοσοφία προωθεί και 

υποστηρίζει σε όλα τη λογική (ratio).589 Για αυτούς η παρουσία της λογικής στον άνθρωπο 

είναι αυτή η οποία τον διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα όντα και αυτή η οποία καθορίζει την 

ανθρώπινη φύση και τις ανθρώπινες αξίες.590 Επομένως, ο κόσμος οφείλει να πορεύεται 

σύμφωνα με τη λογική και ως εκ τούτου και ο ίδιος ο ανθρώπινος λόγος οφείλει να 

δομείται σύμφωνα με τις αρχές της. Ιδιαίτερα ο ρητορικός λόγος, που σκοπό έχει την 

πειθώ, οφείλει να κυριαρχείται από έλλογα στοιχεία και μοτίβα.  

Σύμφωνα και με τον Σενέκα, η λογική η οποία ενυπάρχει μόνο στον άνθρωπο και 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαχωρισμού του από τα ζώα αποτελεί για αυτόν «την 

αιτία των αιτιών» στη ζωή του591 και το μέσο πρόσβασής του στην ευδαιμονία. Παρέχει σε 

αυτόν τα εχέγγυα για άσκηση της υπομονής και επιμονής του μπροστά στις ταλαιπωρίες 

που υφίσταται και για τις οποίες ευθύνεται η Τύχη. Αυτό η λογική το επιτυγχάνει μέσω 

της ενίσχυσης των ικανοτήτων του ανθρώπου για διαχωρισμό των πραγματικών ηθικών 

αξιών στη ζωή σύμφωνα με τον νόμο της Φύσης, όπως επίσης μέσω της καλλιέργειας του 

πνεύματός του μέσα από τη συνεχή άσκησή του.592 Η Φύση υπάρχει μέσα στη λογική, την 

αλήθεια, την ενότητα, τη συνέχεια και τον ορθολογισμό του σύμπαντος.593 

Δεδομένης αυτής της λειτουργίας της λογικής στον άνθρωπο, αναμενόμενο 

επακόλουθό της κατά την ορθή πρακτική της αποτελεί η απόκτηση των χαρακτηριστικών 

εκείνων που ανάγονται μόνο στον σοφό άνθρωπο. Εκείνος διακατέχεται από εσωτερική 

                                           
588 Hadot και Lazam 1992, 9.  
589 Πβ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη 2005, 14. 
590 Πβ. Inwood 1985, 215.  
591 Sen. QNat. 2.45. Πβ. Bobzien 1998, 52-53. 
592 Grimal 1981, 67. 
593 Koutlouka 1985, 117. Πβ. Inwood 1985, 211. 
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γαλήνη και αρμονία λόγω της εναρμόνισής του με τον νόμο της Φύσης και του σύμπαντος, 

έννοιες που θέτουν για τους ανθρώπους τους κανόνες επιβίωσής τους ως προς τις σταθερές 

αξίες της ζωής και του θανάτου και αναθέτουν σε κάθε ον τη θέση του στον κόσμο.594  

Η στόχευση του Σενέκα προς τη λογική φαίνεται ακόμη και στην επιλογή των 

παραδειγμάτων που χρησιμοποιεί στους λόγους του. Αυτά είναι ιστορικά παραδείγματα 

προς μίμηση και προς αποφυγή ανδρών και γυναικών που βρέθηκαν σε ανάλογες 

καταστάσεις. Τα παραδείγματα αυτά επιλέγονται προσεκτικά, ώστε να είναι αντίστοιχα με 

την κοινωνική θέση, τον χαρακτήρα, τις συνήθειες και τις απόψεις του εκάστοτε 

αποδέκτη. Ο Σενέκας με τα ιστορικά παραδείγματα βαδίζει πάνω σε ρεαλιστικά πρότυπα, 

ώστε τα παραδείγματα αυτά να οδηγήσουν σε πιο βέβαιους λογικούς συλλογισμούς. Τα 

παραδείγματα αυτά επιλέγονται γιατί είναι ήδη γνωστά και δεν μπορεί να τα διαψεύσει 

κανείς. Θέτει έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Σενέκας τα επιχειρήματά του μέσω των 

παραδειγμάτων αυτών σε γερές βάσεις, που θα στηρίξουν τους λογικούς συλλογισμούς 

που θέλει να προκαλέσει. Ωστόσο, τα παραδείγματα που παραθέτει ο φιλόσοφος, αν και 

στοχεύουν στη μίμηση ή στην αποφυγή μιας συμπεριφοράς εκ μέρους του αποδέκτη, 

παρουσιάζονται πάντα με υπερβολή των περιγραφόμενων περιπτώσεων ενισχύοντας τη 

ρητορική στόχευση της πειθούς, η οποία είναι και η κύρια συγγραφική του σκοπιμότητα.  

Παρατηρείται επίσης η παρείσφρηση στωικών συλλογισμών και στερεότυπων 

εκφράσεων, όπως ακόμα και λογοτεχνικών προτύπων για τον χαρακτήρα του σοφού 

ανθρώπου σύμφωνα με τη στωική κοσμοθεωρία, τα οποία προσαρμόζονται άλλοτε στον 

ίδιο τον Σενέκα και άλλοτε στον αποδέκτη του. Με τον τρόπο αυτό, η φιλοσοφική βάση 

ενός επιχειρήματος προωθεί την πειθώ και οδηγεί και πάλι σε περαιτέρω λογικούς 

συλλογισμούς. Ειδικότερα, η στωική φιλοσοφική θεώρηση, την οποία ο Σενέκας ως επί το 

πλείστον υιοθετεί και η οποία είναι το κυρίαρχο φιλοσοφικό δόγμα στην εποχή του, 

επικροτεί τη δύναμη της λογικής στον άνθρωπο. Συνεπώς τα επιχειρήματά του στοχεύουν 

στον λογικό συλλογισμό του αποδέκτη του και δομούνται πάνω σε πιο γερές βάσεις, ώστε 

να μην τύχουν μεγάλης αμφισβήτησης. ο Σενέκας. Ωστόσο αυτή είναι και μία ιδιότυπη 

ρητορική τεχνική του Σενέκα, ώστε να ενισχύσει τα ρητορικά του επιχειρήματα.  

Η άποψη του Σενέκα για τη θλίψη, η οποία δηλώνεται σε πολλές περιπτώσεις μέσα 

στον λόγο του και κυρίως στα διδάγματά του, ως ρητορικό επιχείρημα ανάγεται στη 

στωική αντίληψη για τη θλίψη ως πάθος που θα πρέπει να νικηθεί. Όπως δηλώνεται, αυτή 

η ίδια δεν είναι κάτι φυσικό, ούτε ακολουθεί τους νόμους της Φύσης. Αυτό είναι ένα πολύ 

δυναμικό ρητορικό επιχείρημα βασισμένο σε πολύ λογικούς φιλοσοφικούς συλλογισμούς. 

Η φιλοσοφία στη διάθεση της ρητορικής αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο πειθούς, 

                                           
594 Sen. Constant. 19.3: adsignatum a natura locum tuere. Πβ. Koutlouka 1985, 123. 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



168 
 

όπως έχει ήδη αποδείξει η περίπτωση των ρητορικών λόγων του Κικέρωνα, ιδίως της 

ύστερης περιόδου.595 Η ιδέα του ανθρώπου ως όντος που οφείλει να κινείται στα όρια που 

θέτει ο νόμος της Φύσης και να μην τα ξεπερνά είναι απαράβατος στωικός κανόνας. 

Ωστόσο, ενώ οι στωικοί υποστηρίζουν την ἀπάθεια, ο Σενέκας εστιάζει στη μετριοπάθεια 

των συναισθημάτων, την οποία δηλώνει η αρετή της αυτοσυγκράτησης, που εκφράζουν 

κυρίως οι περιπατητικοί. Άλλωστε, ο Σενέκας δεν είναι καθόλα στωικός, αλλά επιλέγει ο 

ίδιος τους συλλογισμούς με τους οποίους συμφωνεί και σε πολλές περιπτώσεις διατυπώνει 

ο ίδιος τη δική του φιλοσοφική σκοπιά των πραγμάτων.  

Η Μοίρα, κατά τους στωικούς, ορίζει τη ζωή του ανθρώπου και αυτό 

υποστηρίζεται και από τον Σενέκα προς τον κάθε αποδέκτη του λόγου του. Αυτό αποτελεί 

ένα ακόμη ρητορικό και κοινό παραμυθητικό επιχείρημα. Ως επιχείρημα προκαλεί και 

πάλι τον λογικό συλλογισμό του ατόμου, γιατί εμφανίζεται ως μία βέβαιη αλήθεια που 

ενισχύει την αξιοπιστία των λεγομένων. Άλλωστε, για τους στωικούς η Μοίρα είναι η 

Ειμαρμένη, η οποία πηγάζει από την έλλογη τάξη και ερμηνεία του κόσμου.  

Όπως είδαμε, ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα από τον συλλογισμό της Μοίρας του 

ανθρώπου είναι η εικόνα ολόκληρης της ζωής ως ενός ταξιδιού προς τον θάνατο, η οποία 

είναι μια κοινή εικόνα στη ρωμαϊκή λογοτεχνία και χαρακτηριστική στωική σκέψη. Ο 

Σενέκας στα διδάγματά του (praecepta) αναλύει εκτενώς την ιδέα του θανάτου. 

Παρουσιάζει τους προβληματισμούς του τόσο για την ίδια την έννοια του θανάτου όσο και 

για τη μεταθανάτια ζωή. Είναι βέβαιος όμως ότι ο σίγουρος δρόμος του θανάτου οδηγεί σε 

μία καλύτερη ζωή κοντά στα ουράνια, με ευτυχία και γαλήνη. Η ρητορική δίνει την 

αφορμή για φιλοσοφικές εντρυφήσεις. Μέσα από το ρητορικό του επιχείρημα ο Σενέκας 

εκφράζεται φιλοσοφικά και επιστημονικά. Με αυτόν τον τρόπο διδάσκει τον αποδέκτη του 

για το θέμα που τον απασχολεί προκαλώντας του ταυτόχρονα την ασφάλεια που μεταδίδει 

ο δάσκαλος στον μαθητή του, ότι του προσφέρει σωστές πληροφορίες και τις κατάλληλες 

βάσεις για να κτίσει το μέλλον του. Ο δάσκαλος θέτει σε λειτουργία την κρίση του μαθητή 

του. Το ίδιο κάνει και ο Σενέκας, ο οποίος για ακόμη μία φορά στοχεύει στον λογικό 

συλλογισμό του αποδέκτη του. 

Ένα παρόμοιο δίδαγμα, το οποίο πηγάζει επίσης από το στωικό δίδαγμα της 

Μοίρας, είναι η σχέση του ανθρώπου με το κακό. Ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος ποτέ να 

δεχτεί το κακό. Όμως όλοι οι άνθρωποι κάποτε θα τύχουν κάποιας κακής τύχης. Αυτή 

είναι η κοινή μοίρα των ανθρώπων και αποτελεί ένα ακόμη παραμυθητικό και ρητορικό 

επιχείρημα, το οποίο έχει στωική αναγωγή. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται και η ειρωνεία 

                                           
595 Πβ. Ochs 1993, 113, που επικαλείται Cic. De or. 3.30.123. 
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του Σενέκα προς τον άνθρωπο, ο οποίος δεν περιμένει ποτέ ότι θα πάθει κάτι κακό, αν και 

η Μοίρα του ανθρώπου προβλέπει ότι αυτό θα γίνει. Η ειρωνεία αποτελεί επίσης 

χαρακτηριστικό στοιχείο της argumentatio.  

Με την προβολή πτυχών του χαρακτήρα του στωικού σοφού τόσο στους αποδέκτες 

του όσο και στον ίδιο καθώς και με τη χρήση χαρακτηριστικών στη στωική ορολογία 

λέξεων, όπως μεγαλοψυχία, γενναιότητα, αρετή, ο Σενέκας στοχεύει στον έπαινο και τον 

αυτοέπαινο, μία ρητορική τεχνική που ενισχύει την αξιοπιστία του ομιλούντος και την 

ευμενή διάθεση του ακροατηρίου και προωθεί την πειθώ. Σε κάποιες περιπτώσεις ο 

φιλόσοφος εκμεταλλεύεται ακόμα και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τη νομική έννοια 

του δεδικασμένου (res iudicata ή praeiudicatum), προβάλλοντας στους αποδέκτες του την 

αναγκαιότητα επιστροφής στον προηγούμενο εαυτό τους, δεδομένων των προϋπαρχουσών 

ικανοτήτων τους, όπως αυτές αποδείχθηκαν παλαιότερα. Αυτός ο νομικός συλλογισμός 

ενισχύει την αντίθεση στην εικόνα του πριν και του μετά, σκιαγραφώντας την καθοδική 

πορεία του πνεύματος στα άτομα που παρηγορεί. Με αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε λογικούς 

και πάλι συλλογισμούς, που διευκολύνουν τις στοχεύσεις του.  

Ο Σενέκας αναλαμβάνει τον ρόλο του παρηγορητή, του ιατρού, του στρατιωτικού, 

του δικαστή και του δασκάλου. Παρηγορεί τον αποδέκτη του με λόγια συμπονετικά, αλλά 

ενίοτε και πιο επιθετικά, υπόσχεται να καυτηριάσει και να θεραπεύσει τις πληγές του, 

δεσμεύεται να νικήσει τη θλίψη του, εκδικάζει την Τύχη του που τον έφερε σε δυσμένεια 

και προσπαθεί να τον διδάξει τον ορθό τρόπο συμπεριφοράς σύμφωνα πάντα με τα στωικά 

και ρωμαϊκά πρότυπα. Η εναλλαγή αυτών των ρόλων του μέσα στον λόγο δίνει στον 

Σενέκα τη δυνατότητα χρήσης ποικίλων επιχειρημάτων και προώθησης των λογικών 

συλλογισμών του μέσα από τις ρητορικές τεχνικές του. 

Επιπλέον, στις αποδείξεις των παραμυθητικών του λόγων ο Σενέκας χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά τη ρητορική τεχνική της προσωποποιίας, η οποία ενισχύει ακόμη 

περισσότερη την αξιοπιστία των επιχειρημάτων του και την επιδιωκόμενη πειθώ μέσα από 

το στόμα φιλοσόφων, όπως π.χ. ο Areus στον λόγο De Consolatione ad Marciam (5.1), της 

ίδιας της Τύχης σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και αγαπημένων προς τον αποδέκτη 

προσώπων, όπως π.χ. Κρεμούτιος Κόρδος ή ο Κλαύδιος.  

Στις αποδείξεις των παραμυθητικών λόγων συχνά προβάλλεται ακόμη ως 

επιχείρημα προς τις γυναίκες η άποψη του Σενέκα για το γυναικείο φύλο, η οποία συνάδει 

με τη στωική θεώρηση για αυτό. Σύμφωνα με αυτήν, οι γυναίκες έχουν τις ίδιες ικανότητες 

με τους άνδρες ως προς τη virtus, αλλά οι κοινωνικές συνθήκες οδήγησαν τις γυναίκες σε 

διαφορετικές συνήθειες, αντίθετες με τις ικανότητες αυτές. Επομένως, αν και μπορούν να 

ενεργήσουν με αξιοπρέπεια απέναντι στη θλίψη, όπως οι άνδρες, ωστόσο καταφεύγουν σε 
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επιδεικτικούς και μακροχρόνιους τρόπους έκφρασης της θλίψης τους. Το επιχείρημα αυτό, 

λαμβάνοντας κανείς υπόψη και τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, αναμένεται να 

λειτουργήσει κολακευτικά για τις γυναίκες παραλήπτριες των παραμυθητικών λόγων, να 

ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους και να τις ωθήσει να αποκτήσουν μια πιο ενεργητική 

στάση έναντι της ζωής.  

Ακόμα ένα παραμυθητικό επιχείρημα με ρητορική χροιά το οποίο χρησιμοποιεί σε 

πολλές περιπτώσεις ο Σενέκας είναι η παρουσίαση της Τύχης μέσα από μία στρατιωτική 

μεταφορά, στην οποία παρουσιάζεται να στοχεύει με τα βέλη της κάθε άξιο άνθρωπο. Το 

επιτυγχάνει αυτό μέσα από τις δικές του εκρηκτικές αποστροφές προς αυτήν και τα σχόλιά 

του για το κακό που προκαλεί, μέσα από τα λόγια του φανταστικού συνομιλητή του ή 

άλλων αγαπημένων στον αποδέκτη του λόγου προσώπων ή μέσα και από την 

προσωποποιία της ίδιας τη Τύχης, η οποία στον λόγο της αποδεικνύει την αρνητική 

πλευρά της. Με αυτόν τον τρόπο το κοινό παραμυθητικό μοτίβο χρωματίζεται με 

ποικιλομορφία και προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον του αποδέκτη. Τα αναλυτικά 

επιχειρήματά του εναντίον της Τύχης προκαλούν τον προβληματισμό και τον λογικό 

συλλογισμό του αποδέκτη του για ένα γεγονός το οποίο, όπως δηλώνεται, αποτελεί 

αναλλοίωτο δεδομένο της ανθρώπινης ζωής. 

Η ρητορική δεινότητα του Σενέκα στον λόγο ενισχύεται με την εναλλαγή των 

προσώπων του ρήματος που χρησιμοποιεί. Από το α΄ και β΄ πρόσωπο ενικού μεταβαίνει 

συχνά στο α΄ πρόσωπο πληθυντικού. Ο λόγος του κερδίζει την προσοχή του αποδέκτη του 

και τον κρατά σε εγρήγορση. Η δυναμική του αυτή δεν αφήνει το πνεύμα και τη λογική 

του αποδέκτη του να καμφθεί. Όταν όμως του δίνει κάποιο χρόνο να αναλογιστεί αυτά που 

άκουσε από αυτόν ή μετά από ένα αδύναμο επιχείρημα, έπειτα σπεύδει να προλάβει τα 

λόγια του παρουσιάζοντας τι θα πίστευε ο ίδιος ότι θα απαντούσε ο αποδέκτης του, ώστε 

να του ανταπαντήσει με αντεπιχείρημα. Η ρητορική του δεινότητα κατακλύζει τον λόγο 

του, ώστε να μην μείνει τίποτα ανείπωτο ή αναπάντητο. 

 Το ύφος της argumentatio των λόγων αυτών του Σενέκα είναι ισχνό, όπως και σε 

έναν ρητορικό λόγο, γιατί η απλότητα ενισχύει την αξιοπιστία. Παρατηρείται ότι ο 

Σενέκας χρησιμοποιεί ως εκ τούτου απλό λεξιλόγιο. Όμως μέσω των παρηχήσεων, των 

επαναλήψεων, της ειρωνείας και των συναισθηματικών εκφράσεων ενισχύει την πειθώ και 

τη ρητορικότητα των επιχειρημάτων του. Επίσης παρατηρείται ότι τα ισχυρά επιχειρήματα 

μπαίνουν στην αρχή και στο τέλος, ενώ τα αδύναμα στο μέσο, όπως ακριβώς και σε έναν 

δικανικό λόγο.  

Ομολογουμένως, η argumentatio των παραμυθητικών λόγων του Σενέκα ομοιάζει 

δομικά αλλά και στο περιεχόμενο με αυτή ενός ρητορικού λόγου. Παρατηρείται ότι σε 
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αυτό το μέρος του λόγου δίνεται ώθηση στη λογική εκμαίευση συλλογισμών και 

συμπερασμάτων από τον αποδέκτη. Όλα τα επιχειρήματα του μέρους αυτού του λόγου, 

μέσα από τα ιστορικά παραδείγματα και τα διδάγματα κατά κύριο λόγο, αποσκοπούν στο 

να θέσουν σε λειτουργία την κρίση του αποδέκτη. Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος 

ο Σενέκας υποστήριξε το γεγονός αυτό, δηλώνοντας ότι αυτός θα είναι ο σκοπός του 

λόγου του. Συνεπώς, ο Σενέκας επιτυγχάνει μια συνάθροιση ρητορικών, παραμυθητικών 

και φιλοσοφικών τεχνικών και επιχειρημάτων, με απώτερο σκοπό τον λογικό συλλογισμό, 

ο οποίος επικυρώνει και κάνει τον λόγο του διαχρονικό, θεμελιώνοντάς τον σε γερές 

βάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ (PERORATIO) 

 

Ο επίλογος (peroratio) στις ρητορικές θεωρίες 

 

Σε έναν ρητορικό λόγο η peroratio κατέχει σημαντική θέση και δεν νοείται 

ολοκληρωμένος λόγος χωρίς επίλογο.596 Αυτό ακριβώς ισχύει και για έναν παραμυθητικό 

λόγο. Ως ξεχωριστό μέρος του λόγου η peroratio διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Κύριες στοχεύσεις του επιλόγου ενός ρητορικού λόγου είναι η ανακεφαλαίωση 

(recapitulatio)597 και η πρόκληση συναισθήματος (miseratio), το πάθος.598 Ο Αριστοτέλης 

υποστηρίζει ότι ο επίλογος συνίσταται από τέσσερα μέρη «α) ἐκ τε τοῦ πρὸς ἑαυτὸν 

κατασκευάσαι εὖ τὸν ἀκροατὴν καὶ τὸν ἐναντίον φαύλως, καὶ β) ἐκ τοῦ αὐξῆσαι καὶ 

ταπεινῶσαι, καὶ γ) ἐκ τοῦ εἰς τὰ πάθη τὸν ἀκροατὴν καταστῆσαι, καὶ δ) ἐξ 

ἀναμνήσεως».599 Ο Κικέρωνας διαφοροποιείται ελαφρώς και αναφέρει ότι ο επίλογος 

περιλαμβάνει τρία μέρη, την ανακεφαλαίωση, την αγανάκτηση και τον οίκτο.600 Σύμφωνα 

με τον Κοΐντιλιανό (Quint. Inst. 6.1.1), eius duplex ratio est, posita aut in rebus aut in 

adfectibus. Rerum repetitio et congregatio, quae Graece dicitur anakephalaiosis, a 

quibusdam Latinorum enumeratio, et memoriam iudicis reficit et totam simul causam ponit 

ante oculos, et, etiam si per singula minus moverat, turba valet. Ο Κοϊντιλιανός παρατηρεί 

επίσης ότι στην peroratio όλες οι πηγές της ευγλωττίας μπορούν να ανοιχτούν.601 Για τον 

λόγο αυτό, συνήθως σε αυτήν κυριαρχεί μια πιο συγκινησιακή ατμόσφαιρα.  

Μία πολύ σημαντική στόχευση του επιλόγου είναι η προσπάθεια του ομιλητή να 

προκαλέσει με τα λόγια του είτε συγκίνηση, είτε οίκτο είτε ακόμη και οργή. Ο οίκτος 

εξασφαλίζεται με την προσπάθεια του ομιλητή να κερδίσει τη συμπάθεια του ακροατή 

αναφερόμενος στην αδικία ή την ατυχία στην οποία έχει υποπέσει.602 Η συμπάθεια των 

ακροατών συχνά κερδίζεται μέσω κοινών τόπων (loci communes) για τη γενική αδυναμία 

των ανθρώπων μπροστά στην τύχη (fortuna).603  

                                           
596 Quint. Inst. 6.1.1: Peroratio sequebatur, quam cumulum quidam, conclusionem alii vocant. Εκτός του 

όρου peroratio σε Λατίνους συγγραφείς απαντούν επίσης και οι όροι cumulus, conclusio και epilogus. Για 

την peroratio ενός ρητορικού λόγου και τα κύρια χαρακτηριστικά της βλ. Winterbottom 2004.  
597 Ο Winterbottom 2004, 219 υποστηρίζει ότι ο ελληνικός όρος ἀνάμνησις είναι πιο κατάλληλος από τον 

λατινικό όρο recapitulatio.  
598 Lausberg 1998, 204. Πβ. Θεοδωρακόπουλο 1989, 117. 
599 Aριστ. Ῥητ. 3.19.1 
600 Cic. Inv. 1.98: …habet partes tres: enumerationem, indignationem, conquestionem. 
601 Quint. Inst. 6.1.51: at hic, si usquam, totos eloquentiae aperire fonts licet. 
602 Cic. Inv. 1.106: conquestio est oratio auditorium misericordiam captans. 
603 Cic. Inv. 1.106: id locis communibus efficere oportebit, per quos fortunae vis in omnes et hominum 

infirmitas ostenditur; qua oration habita graviter et sententiose maxime demittitur animus hominum et ad 

misericordiam comparator, cum in alieno malo suam infirmitatem considerabit. 
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Χαρακτηριστικό της ανακεφαλαίωσης είναι η συντομία στην έκφραση.604 Ο 

συνδυασμός αυτών των δύο λειτουργιών της peroratio, της τεχνικής της πρόκλησης 

συναισθήματος και της βραχύτητας στην έκφραση στην ανακεφαλαίωση με μικρές και 

σύντομες προτάσεις, ενισχύει την πρόκληση συγκινησιακής ατμόσφαιρας.605  

Το ύφος του επιλόγου ενός ρητορικού λόγου είναι κατά κανόνα «υψηλό». Σε αυτόν 

παρατηρούμε πλούσια σε πάθος και σε εικόνες γλώσσα, ζωηρή και κάποτε εντελώς 

ανακόλουθη σύνταξη, προσωποποιήσεις, λέξεις θρησκευτικού περιεχομένου και 

στερεότυπες εκφράσεις.606  

 Τα χαρακτηριστικά του επιλόγου ενός ρητορικού λόγου ομοιάζουν απόλυτα με τα 

χαρακτηριστικά του επιλόγου στους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα, γεγονός το οποίο 

υποδεικνύει τη ρητορικότητα και αυτού του μέρους του λόγου.   

                                           
604 Quint. Inst. 6.1.2: quae autem enumeranda videntur, cum pondere aliquo dicenda sunt et aptis excitanda 

sententiis et figuris utique varianda; alioqui nihil est odiosius recta illa repetitione velut memoriae iudicum 

diffidentis. 
605 Lausberg 1998, 206. 
606 Von Albrecht 1999, 617-618. 
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Ο επίλογος (peroratio) στο De Consolatione ad Marciam 

 

Προς το τέλος του λόγου του ο Σενέκας απευθύνεται και πάλι στη Μαρκία, αλλά 

μέσα από τα λόγια του νεκρού πατέρα της Κρεμούτιου Κόρδου αυτήν τη φορά. 

Διαπιστώνεται συνεπώς ότι ο λόγος ολοκληρώνεται με το ίδιο πρόσωπο που 

πρωταγωνίστησε στο exordium, γεγονός που παρέχει στο κείμενο κυκλική σύνθεση.607 

Παρατηρούμε επίσης την άριστη τεχνική του Σενέκα με την επιδέξια χρήση του ρητορικού 

σχήματος της προσωποποιίας. Έτσι προσδίδει και πάλι στον λόγο του διδακτικό 

χαρακτήρα με τη συμμετοχή του νεκρού πατέρα της Μαρκίας στον παραμυθητικό του 

λόγο. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να τη συγκινήσει, αφού τα λόγια του πατέρα της, που 

τόσο αγαπούσε, θα μπορούσαν να είναι σαφώς πιο βαρυσήμαντα και πειστικά, ώστε να 

την κάνουν να τηρήσει την ορθή στάση απέναντι στη θλίψη για τον χαμό του υιού της. Ο 

Σενέκας μέσω της προσωποποιίας, χαρακτηριστική ρητορική τεχνική, με ιδιαίτερη 

συχνότητα στην peroratio ενός ρητορικού λόγου,608 ενισχύει τα λόγια που έχει ήδη πει και 

προσδίδει ένα αίσθημα ανανέωσης και ποικιλίας στον λόγο του. Επίσης, με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί ο ίδιος να παρουσιάσει επιχειρήματα με τα οποία δεν είναι απαραίτητα 

προσωπικά σύμφωνος, να διατυπώσει απόψεις που δεν είναι δικές του, αλλά απλά είναι 

πιο πειστικές προς τον αποδέκτη του.609 Μέσω της παρέμβασης του Κρεμούτιου Κόρδου 

δίδεται η δυνατότητα στον Σενέκα αφενός να ανακεφαλαιώσει κεντρικούς άξονες της 

επιχειρηματολογίας του που προηγήθηκε και αφετέρου να δημιουργήσει συγκινησιακή 

ατμόσφαιρα, με άλλα λόγια να ικανοποιήσει τις δύο κύριες λειτουργίες μιας ρητορικής 

peroratio.  

Από την αρχή o Σενέκας υπενθυμίζει στη Μαρκία ότι εκείνη έχει την ίδια εξουσία 

πάνω στον υιό της, όπως ο πατέρας της σε αυτήν (26.1). Επομένως, τώρα θα πρέπει να 

ακούσει τα λόγια του και να τον υπακούσει, όπως έκανε πάντα. Όπως αγαπά εκείνη τον 

υιό της, αγαπούσε και ο πατέρας της εκείνη. Επομένως, ο πατέρας της θέλει το καλύτερο 

για αυτήν και ως γονιός μπορεί να κατανοήσει τη θέση και τα συναισθήματά της για το 

παιδί της. Συνεπώς, όσα θα πει μπορούν πιο εύκολα να υιοθετηθούν από αυτήν. Με αυτόν 

τον τρόπο προσπαθεί ο Σενέκας να προετοιμάσει το έδαφος, ώστε η Μαρκία ενθυμούμενη 

με συγκίνηση τον πατέρα της να ακούσει με προσοχή τα λόγια του, τα οποία βγαίνουν από 

                                           
607 Για την κυκλική σύνθεση του λόγου μέσω της παρουσίας του Κρεμούτιου Κόρδου στο exordium και την 

peroratio του λόγου βλ. πρόσφατα Tzounakas 2017, 81. 
608 Πβ. π.χ. την προσωποποιία/ηθοποιία του Μίλωνα στην peroratio του Pro Milone του Κικέρωνα, για την 

οποία βλ. Tzounakas 2009. 
609 Wilson 2013, 96. 
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το στόμα του Σενέκα. Στο πλαίσιο αυτό, ο τελευταίος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής 

ανάμεσα στα ουράνια και στα επίγεια και εξυψώνεται.  

«Γιατί κόρη μου σε κατέχει τόσο μακροχρόνια θλίψη;»,610 την ερωτά ο πατέρας 

της. Αυτό το θέμα προβλημάτισε και τον Σενέκα προηγουμένως, αλλά η επανάληψή του 

στην peroratio μέσα από το στόμα του πατέρα της Μαρκίας σαφώς θα έχει μεγαλύτερη 

επίδραση στην ίδια. Την αποκαλεί «κόρη μου», όπως θα έκανε κάθε πατέρας, και αμέσως 

προκαλεί συγκίνηση, αφού επιπλέον τώρα δεν βρίσκεται κοντά της. Η συγκινησιακή 

γλώσσα για την πρόκληση του πάθους αποτελούν παγιωμένες πρακτικές στην peroratio.  

Σύμφωνα με τον πατέρα της Μαρκίας, εκείνη θλίβεται, αλλά ο υιός της είναι τώρα 

με τους προγόνους του στα επουράνια, σε μια καλύτερη κατάσταση, ασφαλής και 

ευτυχισμένος.611 Τονίζει και εκείνος πόσο ανώφελη είναι η θλίψη της Μαρκίας, 

επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τις σκέψεις του ίδιου του Σενέκα προηγουμένως. Με αυτά 

τα λόγια θέλει να την κάνει να νιώσει ότι η σκέψη της είναι εγωιστική και την καλεί να 

την εγκαταλείψει.  

Της επισημαίνει επιπροσθέτως, όπως και ο Σενέκας στην argumentatio του λόγου 

του, ότι η Τύχη είναι αυτή η οποία ευθύνεται για όσα κακά κατακλύζουν τον άνθρωπο: 

«Δεν γνωρίζεις με πόσο ισχυρές θύελλες η Τύχη διαταράσσει τα πάντα;».612 

Επαναλαμβάνει και πάλι το παραμυθητικό επιχείρημα για τη δυναμική της Τύχης, η οποία 

μπορεί να ανατρέψει τη ζωή του ανθρώπου από τη μία στιγμή στην άλλη. Όμως η Τύχη 

δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο, αν αυτός διαθέτει την αρετή (virtus). Ως ρητορικό 

επιχείρημα η σκέψη αυτή είναι αποτελεσματική, γιατί επιβεβαιώνει στην ίδια κάτι που ήδη 

γνωρίζει, αλλά κατά κάποιο τρόπο η υπερβολή στην παρουσίαση της δεινότητας της Τύχης 

κάνει το επιχείρημα ακόμη πιο πειστικό. 

Ο Σενέκας κορυφώνει το επιχείρημά του αναφερόμενος ακόμη και σε βασιλιάδες, 

οι οποίοι, εξαιτίας των όσων υπέφεραν, θα προτιμούσαν να πέθαιναν νωρίτερα, όσο ήταν 

ευτυχισμένοι. Επομένως, το επιχείρημα αυτό κινείται στον άξονα του honestum613 και 

αποτελεί έναν έμμεσο έπαινο στον υιό της Μαρκίας, αφού ευνοήθηκε από την Τύχη, ώστε 

να πεθάνει πριν να δυστυχήσει και να χάσει την αξιοπρέπειά του. Αυτό το επιχείρημα 

εντάσσεται στο μοτίβο της εὐκαιρίας θανάτου/opportunitas mortis και χρησιμοποιείται 

πολύ συχνά στην παραμυθητική λογοτεχνία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει.614  

                                           
610 Sen. Ad Helv. 26.2: Cur te, filia, tam longa tenet aegritudo? 
611 Sen. Ad Helv. 26.2: Cur in tanta veri ignoratione versaris ut inique actum cum filio tuo iudices quod 

integro domus statu integer ipse <se> ad maiores recepit suos? 
612 Sen. Ad Helv. 26.2: Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia? 
613 Πβ. Τζούνακα 2014, 202. 
614 Βλ. παραπάνω σελ. 31, υποσ. 142.  
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Ως πατέρας της ανατρέχει και σε παραδείγματα αγαπημένων της προσώπων, ώστε 

να τη συγκινήσει και να την επηρεάσει περισσότερο. Αυτά είναι του ίδιου του πατέρα της, 

με τον οποίο τώρα ομιλεί, και του παππού της. Με τον τρόπο αυτό ο φανταστικός λόγος 

του πατέρα της μοιάζει πιο ρεαλιστικός και συνεπώς γίνεται πιο πειστικός. Ο παππούς της 

έπεσε στην εξουσία ενός ξένου δολοφόνου, ενώ ο ίδιος, για να μην βρίσκεται υπό την 

εξουσία κανενός, απείχε από το φαγητό, για να αποδείξει πόσο θαρραλέος είναι, όπως 

φαινόταν και στα γραπτά του (26.3). Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να θρηνεί τον υιό της, 

ο οποίος, όπως ισχυρίζεται ο πατέρας της, είχε τον πιο ευτυχισμένο θάνατο,615 αφού 

πέθανε πριν προλάβει να υποφέρει. Όμως όταν λέει «τον πιο ευτυχισμένο θάνατο», 

λεκτικά τουλάχιστον, παρουσιάζει ένα σχήμα οξύμωρο, γιατί δεν είναι δυνατόν ο θάνατος 

να προκαλεί τόσο μεγάλη ευτυχία. Ο Σενέκας στοχεύει στη συμφιλίωση της Μαρκίας με 

την ιδέα του θανάτου. Έτσι θα προσπαθήσει να την πείσει ότι ο θάνατος του υιού της 

προσέφερε ευτυχία σε αυτόν, επομένως είναι εγωιστικό εκ μέρους της να θλίβεται για την 

απώλειά του. Για τον λόγο αυτό προσθέτει ότι η επίγεια ζωή χαρακτηρίζεται από 

πολέμους, καχυποψία, απάτη και απόκρυψη της αλήθειας, αλλά η μεταθανάτια ζωή από 

αγνότητα και καθαρότητα.616 Με ένα κοινό παραμυθητικό επιχείρημα την παρηγορεί. Η 

ιδέα του θανάτου δεν πρέπει να την τρομάζει. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός ενός 

παραμυθητικού λόγου: να κάνει τον τεθλιμμένο να νιώσει καλύτερα πείθοντάς τον ότι 

ανώφελα θρηνεί.  

Η γνώση του παρελθόντος αποτελεί εχέγγυο στην πορεία και στις επιλογές που 

κάνουμε για το μέλλον μας. Μέσα από το προσωπείο του Κρεμούτιου Κόρδου, ο Σενέκας 

ως φίλος, και μιλώντας, όπως φαίνεται, ως άτομο εμπιστοσύνης, καλεί τη Μαρκία στη 

συνέχεια να σκεφτεί ότι το παρελθόν έδειξε ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο. Πρέπει και πάλι 

να θέσει σε λειτουργία τη λογική της. Η πορεία του χρόνου μεταβάλλει τα πάντα (26.5-6). 

Όλα τα κακά έχουν το τέλος τους. Όταν έλθει η κατάλληλη στιγμή, η ζωή θα αναγεννηθεί 

και θα ανορθωθούν όλα γύρω ξανά. Επομένως, αφού η ιστορία έδειξε ότι αυτή είναι η 

πορεία των πραγμάτων, το ίδιο θα ισχύσει και για την ίδια. Η κοινή πορεία των ανθρώπων 

ως επιχείρημα αποτελεί κοινό παραμυθητικό μοτίβο. Επιπλέον, τα θέματα και τα 

επιχειρήματα αυτά σχολιάστηκαν και προηγουμένως· επομένως, έχουμε recapitulatio, 

κύριο χαρακτηριστικό της peroratio.  

Η ρητορικότητα όμως του εν λόγω επιχειρήματος ενισχύεται από την ίδια τη 

διατύπωσή του. Η έντονη εικονοποιία του χωρίου δημιουργεί στο μυαλό της Μαρκίας 

                                           
615 Sen. Ad Helv. 26.3: Cur in domo nostra diutissime lugetur qui felicissime moritur?  
616 Sen. Ad Helv. 26.4: Quid dicam nulla hic arma mutuis furere concursibus nec classes classibus frangi nec 

parricidia aut fingi aut cogitari nec fora litibus strepere dies perpetuos, nihil in obscuro, detectas mentes et 

aperta praecordia et in publico medioque vitam et omnis aeui prospectum venientiumque?  
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εικόνες φυσικής καταστροφής, κάτι που επίσης αποτελεί ρητορικό χαρακτηριστικό της 

peroratio, όπου κυριαρχεί η πλούσια σε εικόνες γλώσσα: Η Τύχη μπορεί να συντρίψει 

ολόκληρα βουνά και αλλού να στοιβάξει καινούριες πέτρες, να στερέψει τις θάλασσες, να 

ανατρέψει την πορεία των ποταμών παραβιάζοντας την επικοινωνία των εθνών, να 

διαλύσει την ένωση και τη συνεργασία του ανθρώπινου γένους. Σε άλλα μέρη μπορεί να 

αφανίσει τις πόλεις μέσα σε ένα τρομερό χάσμα, με σεισμικές δονήσεις να τις διαταράξει, 

και από το βάθος αναθυμίαση λοιμού να στείλει. Με πλημμύρες μπορεί να καλύψει ό,τι 

κατοικείται, και να σκοτώσει κάθε ζωντανό πλάσμα, και με μια τεράστια πυρκαγιά να 

κάψει όλα τα ζωντανά πλάσματα.617  

Στη στωική φιλοσοφία εικόνες καταστροφών του κόσμου απαντούν συχνά στο 

πλαίσιο της θεωρίας περί κοσμικής διάλυσης. Το επιχείρημα αυτό έχει συνεπώς βαθιές 

στωικές ρίζες.618 Ο Χρύσιππος μιλά για το κοσμικό πνεύμα, το οποίο ενώνει μεταξύ τους 

με πνευματικό δεσμό όλα τα κοσμικά στοιχεία. Η ἐκπύρωσις με την ανάλυση των 

πνευματικών δεσμών κατά περιόδους οδηγεί στην κοσμική διάλυση.619 Πέρα από την 

κοσμολογική θεωρία του Χρύσιππου και των προγενεστέρων του, οι στωικοί δεν 

ερεύνησαν περαιτέρω το θέμα. Ο ίδιος ο Σενέκας στις αναφορές του για την κοσμική τάξη 

πραγμάτων σχεδόν ποτέ δεν διατυπώνει μία δική του άποψη.620 

Είναι ευδιάκριτος εδώ ο σκοπός του επιχειρήματος αυτού μέσω της τεχνικής της 

εικονοποιίας με εικόνες της φύσης. Ο Σενέκας θέλει να γεννήσει στη Μαρκία το αίσθημα 

του τρόμου για τις κοσμικές καταστροφές και κατ’ επέκταση της ματαιότητας για τα 

επίγεια. Στην peroratio, όπως είναι γνωστό, ο ομιλητής εστιάζεται στην πρόκληση 

συναισθήματος. Σκοπός του Σενέκα είναι να δείξει στη Μαρκία ότι τα πράγματα θα 

μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Επομένως, η Μαρκία θα έπρεπε να αισθάνεται 

χαρούμενη, γιατί ο υιός της σώθηκε από κάθε πιθανή καταστροφή στην οποία μπορεί να 

προβεί η Τύχη.  

                                           
617 Sen. Ad Helv. 26.6: Totos supprimet montes et alibi rupes in altum novas exprimet; maria sorbebit, 

flumina avertet et commercio gentium rupto societatem generis humani coetumque dissolvet; alibi hiatibus 

vastis subducet urbes, tremoribus quatiet, et ex infimo pestilentiae halitus mittet et inundationibus quidquid 

habitatur obducet necabitque omne animal orbe submerso et ignibus vastis torrebit incendetque mortalia. Et 

cum tempus advenerit quo se mundus renovaturus extinguat, viribus ista se suis caedent et sidera sideribus 

incurrent et omni flagrante materia uno igni quidquid nunc ex disposito lucet ardebit.  
618 Για την παρουσία της στωικής θεωρίας της ἐκπυρώσεως και της ἐξυδατώσεως στο παρόν χωρίο βλ. 

Manning 1981, 151-152.  
619 SVF II 596-632, 719. Για μια εκτενή ανάλυση της θεωρίας περί κοσμικής διάλυσης στη στωική παράδοση 

βλ. επίσης Lapidge 1979. Πβ. Sambursky 1959, 106. 
620 Lapidge 1979, 350. Ο Σενέκας αναφέρεται στη στωική ιδέα του πνεύματος σε αρκετά έργα του: Sen. 

QNat. 2.6.3-6, 2.9.1-4, 2.47.1, 6.18.3, Ep. 41.2, 107-7-10, 24, 26, 71, 12, Ad Marc. 24.5, Ad Helv. 8.3. Για 

την ἐκπύρωσιν του πνεύματος βλέπουμε αναφορές στα έργα του: Ad. Polyb. 1.2, Ad. Marc. 26.5, Ben. 6.22.1. 

ΣΟ
ΥΖ
ΑΝ
Α Π

ΕΠ
ΠΗ

 



178 
 

Στο τέλος του λόγου του ο Σενέκας αφήνει μια γλυκιά αίσθηση στη Μαρκία 

αναφερόμενος στον υιό της ως ευλογημένο και τυχερό, γιατί τώρα αυτός είναι μέρος της 

αθάνατης ζωής και ήδη γνωρίζει τα μυστήριά της, όπως συμβαίνει με όλους τους 

ενάρετους.621 Αυτή είναι μία φιλοσοφική προσέγγιση του θέματος, η οποία παραπέμπει 

στη διάκριση του θνητού σώματος από την αιώνια ψυχή.622  

Με τη σκέψη αυτή ο φιλόσοφος κατορθώνει να κάνει τη Μαρκία να αισθανθεί 

συγκίνηση και να νιώσει ικανοποιημένη με την ιδέα της μετάβασης του υιού της σε 

καλύτερο τόπο και σε πιο ευτυχισμένες συνθήκες διαβίωσης. Ο Σενέκας γνωρίζει ότι στην 

ψυχολογία κάθε μητέρας προέχει να γνωρίζει ότι το παιδί της είναι καλά, όπου και αν 

είναι. Για τον λόγο αυτό, στοχεύει σε αυτό ακριβώς το συναίσθημα, για να ολοκληρώσει 

τον λόγο του. Όπως έχει ήδη λεχθεί, αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό της peroratio, 

η πρόκληση συναισθήματος. Αυτό θα λειτουργήσει ενισχυτικά στα λογικά επιχειρήματά 

του στην argumentatio, αφήνοντας στο τέλος πιο έντονα συναισθήματα. Πέραν της 

πρόκλησης συναισθήματος διαπιστώνουμε ότι, αντίστοιχα με τη δομή του επιλόγου σε 

έναν ρητορικό λόγο, ο επίλογος στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία περιλαμβάνει 

επίσης ζωηρή και κάποτε ανακόλουθη σύνταξη, λέξεις θρησκευτικού περιεχομένου και 

στερεότυπες εκφράσεις.  

  

                                           
621 Sen. Ad Helv. 26.7: Felicem filium tuum, Marcia, qui ista iam novit!  
622 O Κικέρωνας στο 6ο βιβλίο του έργου του De Republica, στο μέρος όπου μιλά για το όνειρο του Σκιπίωνα 

(Somnium Scipionis), αναφέρεται σε αυτόν τον διαχωρισμό. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 6.26 ο παππούς 

του Σκιπίωνα του λέει:…et ut mundum ex quadam parte mortalem ipse deus aeternus, sic fragile corpus 

animus sempiternus movet. Ο Μακρόβιος στην ανάλυσή του για το σχετικό χωρίο σχολιάζει την ισχύ αυτής 

της πρότασης. Προβληματίζεται αν και σε ποιο βαθμό η ψυχή κινεί το σώμα. Βλ. Stahl 1990, 240-241. Πβ. 

επίσης Solmsen 1957, 122-123: «Only Soul can initiate movement, and the primacy in the physical world 

must be assigned to her».  
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Ο επίλογος (peroratio) στο De Consolatione ad Polybium 

 

Ο Σενέκας ολοκληρώνει τον παραμυθητικό του λόγο προς τον Πολύβιο 

προβάλλοντας μια μετριόφρονα στάση. Όπως ισχυρίζεται, συνέταξε τα πάντα όσο 

καλύτερα μπορούσε με πνεύμα καταπονημένο και ασθενές από τον μακροχρόνιο πλέον 

μαρασμό.623 Θέλει να εγείρει το αίσθημα του οίκτου του Πολύβιου και για τον ίδιο. Αν και 

δεν ήταν καλά λόγω της εξορίας του από τη Ρώμη, ο ίδιος όμως θέλησε να παρηγορήσει 

όσο μπορούσε εκείνον. Ένα γνωστό ρητορικό μοτίβο είναι η αμφισβήτηση των 

ικανοτήτων του ρήτορα για τον εαυτό του, ώστε να αναδείξει τη μετριοφροσύνη του και 

να πείσει περισσότερο με την απλότητά του. Επίσης θέλει έτσι να χαμηλώσει τις 

προσδοκίες του κοινού του, ώστε να εντυπωσιάσει στη συνέχεια. Αυτό το ενδεχόμενο θα 

μπορούσε να ισχύει και στην παρούσα peroratio του Σενέκα. Έτσι ο Πολύβιος πείθεται 

αποτελεσματικότερα για τη μεγαλοψυχία, τη μετριοφροσύνη και την αγνότητα των 

προθέσεων του Σενέκα με αυτόν τον λόγο, ενώ και ο αναγνώστης εκτιμά τις λογοτεχνικές 

ικανότητες του συγγραφέα, καθώς αφήνεται να εννοηθεί ότι, αν συνέθετε τον λόγο του 

υπό καλύτερες συνθήκες, αυτός θα ήταν ακόμη καλύτερος.624  

Εδώ το πάθος που χαρακτηρίζει την peroratio λειτουργεί αντίστροφα. Όχι για να 

προκαλέσει συναισθήματα στον αποδέκτη για τον ίδιο και για τον λόγο για τον οποίο 

θλίβεται, αλλά για να γεννήσει σε αυτόν τον οίκτο για τον συντάκτη του λόγου. Ως εκ 

τούτου, ο Σενέκας συνεχίζει δικαιολογούμενος στον Πολύβιο για την ποιότητα του λόγου 

του λέγοντάς του ότι «αν αυτά είτε δεν συνάδουν αρκετά με την ευφυΐα σου, είτε δεν 

φαίνονται ότι θεραπεύουν αρκετά τη θλίψη σου, σκέψου, πως δεν μπορεί να καταγίνεται 

με τις ξένες παρηγοριές αυτός, τον οποίον κρατούν απασχολημένο τα δικά του δεινά, και 

πως οι λατινικές λέξεις δεν επέρχονται εύκολα σε αυτόν τον άνθρωπο, στον οποίο περιηχεί 

ο άγριος γογγυσμός των βαρβάρων, ο οποίος είναι δεινός ακόμη και στους πιο 

πολιτισμένους βάρβαρους».625 Ο Σενέκας παρουσιάζεται σαν να δικαιολογείται για την 

αξία του λόγου του, γιατί ίσως αισθάνεται και ο ίδιος ότι θα κριθεί για αυτόν, δεδομένου 

του γεγονότος ότι απευθύνεται στον αξιωματούχο του αυτοκράτορα Κλαυδίου, που τον 

εξόρισε. Επιπλέον τα λόγια αυτά αποδίδουν εμμέσως έναν έπαινο προς τον Πολύβιο, τον 

οποίο ο Σενέκας χαρακτηρίζει ευφυέστερο από τον ίδιο. Ο έπαινος του αποδέκτη, όπως 

ελέχθη και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ενισχύει την πιθανότητα επιτυχίας της παραμυθίας.  

                                           
623 Sen. Ad Pol. 18.9: Haec, utcumque potui, longo iam situ obsoleto et hebetato animo composui.  
624 Οφείλω την παρατήρηση αυτή στον επόπτη μου Αναπλ. Καθηγητή Σ. Τζούνακα.  
625 Sen. Ad Pol. 18.9: Quae si aut parum respondere ingenio tuo aut parum mederi dolori videbuntur, cogita, 

quam non possit is alienae vacare consolationi, quem sua mala occupatum tenent, et quam non facile Latina 

ei homini verba succurrant, quem barbarorum inconditus et barbaris quoque humanioribus gravis fremitus 

circumsonat.  
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Επίσης θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι με τις σκέψεις του αυτές ο Σενέκας 

υπαινίσσεται ότι τα λόγια του και το έργο του γενικότερα θα εκτιμηθούν μόνο από άτομα 

της δικής του γνώσης και του δικού του επιπέδου. Ίσως δηλώνει την πικρία του για την 

κατάσταση στην οποία και ο ίδιος βρέθηκε με την εξορία του, αφού δεν εκτιμήθηκε όπως 

έπρεπε το άτομό του και ιδιαίτερα ο χαρακτήρας και το κύρος του ως ανθρώπου των 

γραμμάτων626.  

Σε γενικές γραμμές το συναίσθημα που προκαλείται κατά κύριο λόγο στη σύντομη 

αυτή peroratio του παραμυθητικού λόγου του Σενέκα στον Πολύβιο είναι ο οίκτος και η 

συγκίνηση για τον Σενέκα τον ίδιο. Σαφώς, είναι μια διαφορετικά στοχευμένη peroratio, η 

οποία όμως δεν χάνει την αξία της ως τέτοια. Η παρηγόρηση του Πολύβιου από τον 

Σενέκα έχει διπλή σημασία, γιατί όχι μόνο σκοπεύει την καταπράυνση του πόνου του 

Πολύβιου για τον χαμό του αδελφού του, αλλά γιατί επιπροσθέτως συντάσσεται από έναν 

άνθρωπο που ήδη βρίσκεται σε μια κατάσταση πόνου και θλίψης λόγω δυσμενών δικών 

του συνθηκών. Αυτή θα μπορούσε να στοχεύει και στην επαναφορά του Σενέκα από την 

εξορία. Όλα αυτά τα στοιχεία συνδέονται και αποσκοπούν να πείσουν μέσω της 

ρητορικότητάς τους.  

  

                                           
626 Σε παρόμοια κατάσταση βρέθηκε και ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος, ο οποίος το 8 μ.Χ. καταδικάστηκε σε 

εξορία στους Τόμους της Μαύρης Θάλασσας. Κατηγορήθηκε και ο ίδιος για προδοσία και καταδικάστηκε 

από τον αυτοκράτορα Αύγουστο. Και ο Οβίδιος, όπως και ο Σενέκας, την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν 

στην εξορία ως άνθρωπος των γραμμάτων επιδόθηκε στη συγγραφή έργων. Για τη σύνδεση των δύο 

συγγραφέων ως προς το θέμα αυτό και την επίδραση της ποίησης του Οβιδίου από την εξορία στους δύο 

παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα που συνετέθησαν στην εξορία βλ. π.χ. Griffin 1974, 35, υποσ. 44· 

Degl’Innocenti Pierini 1980· Gahan 1985· Castillo García 2001, 114.  
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Ο επίλογος (peroratio) στο De Consolatione ad Helviam Matrem 

 

Στην peroratio του παραμυθητικού του λόγου στην αγαπημένη του μητέρα ο 

Σενέκας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, αν και ο ίδιος έκανε τα πάντα, για να απαλύνει 

τον πόνο της για την απουσία του, ωστόσο αυτή δεν παύει να είναι μητέρα και να θλίβεται 

για το παιδί της (20.1). Με φυσικότητα, μας οδηγεί στο τέλος του λόγου του. Αφού της 

έχει παρουσιάσει τόσα επιχειρήματα και έχει κάνει και ο ίδιος ό,τι είναι δυνατόν για να 

την πείσει, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι η μητέρα του κατ’ ανάγκη θα τον 

σκέφτεται, γιατί αυτή είναι η φύση του ανθρώπου και δη μιας μητέρας. Σπεύδει και πάλι 

όμως να διατηρήσει τη μετριοφροσύνη του, δηλώνοντας ότι δεν θλίβεται για αυτόν, επειδή 

τον αγαπά περισσότερο από τα άλλα παιδιά της, αλλά επειδή συνήθως η σκέψη μας 

ανατρέχει σε ό,τι μας πονά.627 Ο Σενέκας προσπαθεί να μη μετατρέψει τον λόγο του σε 

έναν επαινετικό λόγο για τον ίδιο. Είναι ήδη ιδιαίτερος ως προς τη δομή του και 

πρωτότυπος, αφού αυτός ο ίδιος που παρηγορεί είναι και η αιτία της θλίψης του αποδέκτη 

του. Άλλωστε η σεμνότητα και η μετριοφροσύνη προσφέρουν περισσότερη αξιοπιστία.  

Τελευταίο εγχείρημα του Σενέκα στην peroratio του λόγου του είναι να υποδείξει 

στην Ελβία πώς να τον σκέφτεται, ώστε να παρηγορείται: «Με ποιο τρόπο εμένα να 

σκέφτεσαι άκουσε: εύθυμο και ευδιάθετο, όπως στις καλύτερες καταστάσεις».628 

Επιβεβαιώνει στη μητέρα του ότι είναι καλά. Αυτός είναι ευτυχισμένος και ήρεμος, γιατί 

τώρα μακριά από όλα το ίδιο το πνεύμα του είναι τέτοιο. Έχει την ευκαιρία να 

ακολουθήσει το πνεύμα του σε μια πορεία για γνώση από τα χαμηλά στα υψηλά με 

κορυφαία στιγμή την κατανόηση των ανώτερων νοημάτων στη ζωή, των θείων.629  

Χαρακτηριστικά, όπως συνηθίζεται και στην peroratio ενός ρητορικού λόγου, ο 

λόγος του εμπλουτίζεται με εικόνες και διεγείρει τη φαντασία του αποδέκτη του, με 

αποτέλεσμα να γίνει πιο ζωηρός. Ο Σενέκας στο κεφάλαιο 20.2 μιλά για την τάση του τη 

δεδομένη στιγμή για την αναζήτηση της αλήθειας για τη φύση του ιδίου αλλά και του 

σύμπαντος. Προβληματίζεται για το πού είναι εγκατεστημένες οι άλλες χώρες και για τη 

συνθήκη της θάλασσας που τις περικλύζει με τις επάλληλες ροές και αναδρομές της. 

Επίσης, τα φοβερά φαινόμενα που βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού παρατηρεί, τις 

βροντές, τις αστραπές, την πνοή των ανέμων και τον παγετό των θυελλών και τον 

                                           
627 Sen. Ad Helv. 20.1: Ceterum quia necesse est, cum omnia feceris, cogitationes tamen tuas subinde ad me 

recurrere nec quemquam nunc ex liberis tuis frequentius tibi obuersari, non quia illi minus cari sunt sed quia 

naturale est manum saepius ad id referre quod dolet.  
628 Sen. Ad Helv. 20.1: qualem me cogites accipe: laetum et alacrem velut optimis rebus.  
629 Sen. Ad Helv. 20.1: Sunt enim optimae, quoniam animus omnis occupationis expers operibus suis vacat et 

modo se levioribus studiis oblectat, modo ad considerandam suam universique naturam veri avidus insurgit.  
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ταραχώδη ρυθμό της ρίψης χαλαζιού. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι καθόλα ζωηρή 

και επιβλητική, αρμόζουσα στο υψηλό ύφος της peroratio. 

Εν κατακλείδι, για τον Σενέκα η ηρεμία στην οποία βρίσκεται το πνεύμα του και η 

μελέτη τον οδηγούν σε μια πνευματικότερη ζωή και ύπαρξη, αφού το μυαλό και το πνεύμα 

του έχουν πλέον έλθει πιο κοντά στον θεό.630 Αξίζει να σημειωθεί ότι άμεσες ή έμμεσες 

αναφορές στη θεότητα αποτελούν παγιωμένη πρακτική στον επίλογο ενός ρητορικού 

λόγου. Με αυτόν τον τρόπο ο Σενέκας στο τέλος του λόγου του αφήνει στη μητέρα του 

όμορφα συναισθήματα. Αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για να ολοκληρώσει τον λόγο 

του και να αφήσει τη μητέρα του να αφομοιώσει ευκολότερα όσα επιχειρήματα έχει 

ακούσει προηγουμένως. Συγκινημένη από το γεγονός ότι ο υιός της, παρά τις δύσκολες 

συνθήκες της εξορίας στην οποία βρίσκεται, είναι καλά, και μάλιστα εκμεταλλεύεται προς 

όφελός του τον χρόνο που διαθέτει, θα μπορεί να νιώσει περήφανη για αυτόν και να πάψει 

να θλίβεται για τον ίδιο, παρά μόνο για την αναπάντεχη απουσία του από το πλευρό της.  

 

  

                                           
630 Sen. Ad Helv. 20.2: Terras primum situmque earum quaerit, deinde condicionem circumfusi maris 

cursusque eius alternos et recursus; tunc quidquid inter caelum terrasque plenum formidinis interiacet 

perspicit et hoc tonitribus fulminibus ventorum flatibus ac nimborum nivisque et grandinis iactu tumultuosum 

spatium; tum peragratis humilioribus ad summa perrumpit et pulcherrimo diuinorum spectaculo fruitur, 

aeternitatis suae memor in omne quod fuit futurumque est vadit omnibus saeculis.  
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Συμπεράσματα περί του επιλόγου (peroratio) στους παραμυθητικούς λόγους του 

Σενέκα 

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η peroratio των παραμυθητικών λόγων 

του Σενέκα ομοιάζει πολύ με την αντίστοιχη ενός ρητορικού λόγου. Είναι εμφανές ότι και 

στις τρεις περιπτώσεις κυριαρχούν το πάθος, η συγκινησιακή ατμόσφαιρα και το υψηλό 

ύφος. Ανάλογα όμως με την περίπτωση, ο φιλόσοφος επιχειρεί να συγκινήσει με 

διαφορετικό τρόπο. Στον παραμυθητικό του λόγο προς τη Μαρκία παρατηρείται ότι 

χρησιμοποιεί πιο πολύ τις ρητορικές τεχνικές που βλέπουμε σε μια τυπική peroratio, όπως 

είναι η προσωποποιία του πατέρα της, η ανακεφαλαίωση, ιδιαίτερα με τη στωική ιδέα περί 

Τύχης, οι μικρές και σύντομες προτάσεις, ο δυναμικός λόγος και το υψηλό ύφος.  

Στην peroratio του παραμυθητικού λόγου προς τον Πολύβιο επίσης κυριαρχούν τα 

χαρακτηριστικά της συγκινησιακής ατμόσφαιρας και της συντομίας του λόγου. Η διαφορά 

όμως εδώ έγκειται στη διαφορετική προσέγγιση του συναισθήματος, που εστιάζεται στον 

οίκτο προς τον συντάκτη του λόγου, τον Σενέκα, ο οποίος, αν και σε δυσμένεια λόγω της 

άδικης εξορίας του, παρηγορεί τον Πολύβιο. Η ρητορικότητα του λόγου δεν λείπει ούτε 

από εδώ και επικεντρώνεται στην τεχνική της μετριοφροσύνης του Σενέκα ως προς τις 

ικανότητές του και την αποτελεσματικότητα του λόγου του. Ως ρητορική τεχνική η 

αυτοϋποτίμηση, εκτός του οίκτου που εγείρει για τον Σενέκα, ενισχύει ταυτόχρονα και τις 

πιθανότητες καλύτερης υποδοχής του λόγου του, γιατί οι χαμηλές προσδοκίες που 

δημιουργούνται εύκολα διαψεύδονται, όταν ο αποδέκτης και ο αναγνώστης διαπιστώνουν 

υψηλή λογοτεχνική αξία.  

Στον παραμυθητικό λόγο προς την Ελβία η peroratio, αποτελεί την κορύφωση ενός 

εξαρχής συναισθηματικά φορτισμένου λόγου. Τα λόγια του υιού γίνονται ακόμα πιο 

προσεγμένα, ώστε να αγγίξουν την καρδιά της θλιμμένης μητέρας. Με απόλυτη 

φυσικότητα και ανθρωπισμό ο φιλόσοφος εξαγιάζει αυτόν τον ιερό δεσμό, τονίζοντας ότι, 

παρά τα λεγόμενά του, η μητέρα πάντα θα πονεί για το παιδί της. Ομορφαίνει τον λόγο του 

με εικόνες από τη φύση και μέσω αυτών με ρητορική δεξιοτεχνία εισάγει τους 

επιστημονικούς και φιλοσοφικούς του συλλογισμούς για τη μεταθανάτια ζωή, 

ανακεφαλαιώνοντας αυτό που υποστήριξε στην argumentatio του λόγου αυτού, για να την 

πείσει ότι ο ίδιος τώρα βρίσκεται σε μια καλύτερη πνευματική κατάσταση.  

Το πάθος, το συναίσθημα, η ανακεφαλαίωση των επιχειρημάτων, το υψηλό ύφος, η 

συντομία του λόγου, το θρησκευτικό λεξιλόγιο συνδυάζονται με άψογες ρητορικές 
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τεχνικές και προσεγμένες λεκτικές επιλογές, κορυφώνουν την εξέλιξη των παραμυθητικών 

λόγων του Σενέκα και αναδεικνύουν την άριστη τεχνοτροπία του.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όπως προσπαθήσαμε να αποδείξουμε στην παρούσα διατριβή, οι παραμυθητικοί 

λόγοι του Λεύκιου Ανναίου Σενέκα De Consolatione ad Marciam, De Consolatione ad 

Polybium και De Consolatione ad Helviam Matrem φέρουν έντονη την επίδραση της 

ρητορικής, η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής στη δομή, τα μοτίβα, τα επιχειρήματα, τις 

τεχνικές και στρατηγικές που επιλέγει ο φιλόσοφος, ώστε να πείσει τον εκάστοτε 

αποδέκτη του λόγου του. Ως εκ τούτου, διαπιστώνουμε ότι ο παραμυθητικός λόγος είναι 

ένας φιλοσοφικός λόγος με ρητορικές στοχεύσεις και μετέχει σε δύο διαφορετικά 

λογοτεχνικά είδη. Το κάθε μέρος του παραμυθητικού λόγου, το οποίο αναλύσαμε 

λεπτομερώς εστιάζοντας στα σημεία εκείνα στα οποία διαφαίνεται η ρητορικότητα του 

λόγου του Σενέκα, αναδεικνύει την ικανότητα του φιλοσόφου να συνδυάζει 

αποτελεσματικά τη φιλοσοφία με τη ρητορική και να επιτυγχάνει την πρωτοτυπία του 

κυρίως μέσω αυτού του συνδυασμού, καθώς προσεγγίζει και εκμεταλλεύεται την ήδη 

παγιωμένη παραμυθητική παράδοση χρησιμοποιώντας εντέχνως τις δυνατότητες που του 

παρέχει η ρητορική. Παράλληλα, ως επιδέξιος ρήτορας και φιλόσοφος, ο Σενέκας 

κατορθώνει να συνδέει τη ρητορικότητα των επιχειρημάτων του και με τη δική του 

ιδιαίτερη φιλοσοφική συλλογιστική, η οποία πηγάζει όχι μόνο από τη στωική φιλοσοφία, 

αλλά και από την επικούρεια, ακόμα και από την κοινή αντίληψη για τον κόσμο και το 

σύμπαν. Επομένως, προσδίδει σε μια στερεότυπη παραμυθητική τεχνοτροπία το δικό του 

ξεχωριστό φιλοσοφικό και ρητορικό άγγιγμα, με αποτέλεσμα την εξέλιξη του ίδιου του 

είδους του παραμυθητικού λόγου και την ανάδειξη του ίδιου ως συγγραφέα ενός 

διαχρονικού έργου με παγκόσμια απήχηση.  

Ως προς τη ρητορικότητα των υπό εξέταση παραμυθητικών λόγων οδηγηθήκαμε 

στο συμπέρασμα ότι ο παραμυθητικός λόγος με την περισσότερη ρητορικότητα είναι ο 

παραμυθητικός λόγος προς τη Μαρκία τόσο στη δομή όσο και στην ποικίλη χρήση 

επιχειρημάτων και λεξιλογίου. Ο παραμυθητικός λόγος προς τον Πολύβιο εκτιμάται ότι 

είναι επίσης έντονα ρητορικός, με λιγότερα επιχειρήματα όμως, στοχευμένος στο να 

προκαλέσει τον οίκτο και για τον Σενέκα, ο οποίος βρισκόταν στην εξορία. Εν τέλει, ο 

παραμυθητικός λόγος προς την Ελβία συνδυάζει τα ρητορικά στοιχεία με τον φιλοσοφικό 

λόγο, ο οποίος όμως εδώ είναι εντονότερος. Είναι έμμεσα προσωποκεντρικός προς τον 

ίδιο το Σενέκα, ώστε να προκληθεί και πάλι ο οίκτος προς αυτόν, ο οποίος βρισκόταν στην 

εξορία.  

Τα συμπεράσματα ανά μέρος του λόγου δηλώνουν πιο ξεκάθαρα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε μέρους ενός παραμυθητικού λόγου καθώς και τη ρητορικότητά 
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του. Σε γενικές γραμμές, στο προοίμιο ο Σενέκας προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο στην 

captatio benevolentiae, την ευνοϊκή διάθεση του αποδέκτη και του αναγνώστη του, στη 

διήγηση / απόδειξη επικεντρώνεται στη λογική του αποδέκτη του, ενώ στον επίλογο 

επικεντρώνεται στην πρόκληση συναισθήματος. Η διαφοροποίηση που διακρίνει τον κάθε 

έναν από τους τρεις αυτούς λόγους οφείλεται στο γεγονός ότι, με βάση τους σταθερούς 

αυτούς προσανατολισμούς του για το κάθε μέρος του λόγου, ο συγγραφέας τροποποιεί τα 

επιχειρήματά του ανάλογα με τον χαρακτήρα, την κοινωνική θέση, το φύλο και τις 

εμπειρίες του αποδέκτη του. Εδώ φανερώνει όλο το ταλέντο του και την άριστη 

συγγραφική του ικανότητα. Ειδικότερα:  

Στα προοίμια των παραμυθητικών λόγων του Σενέκα παρατηρούμε επιχειρήματα 

και στρατηγικές που αποσκοπούν στην ευνοϊκή διάθεση (captatio benevolentiae), στην 

προσοχή και στην εὐμάθεια του αποδέκτη. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ακολουθείται πιστά η 

πρακτική που απαντά στο προοίμιο ενός ρητορικού λόγου.  

Στα προοίμια των υπό εξέταση παραμυθητικών λόγων παρατηρούμε μια 

εντονότερη ροπή του Σενέκα προς επιχειρήματα τα οποία αποσκοπούν στην captatio 

benevolentiae του αποδέκτη. Διαπιστώνεται ότι αυτή επιτυγχάνεται με δύο τεχνικές: μέσω 

του επαίνου και μέσω του μοτίβου του φθόνου. Ως προς την τεχνική του επαίνου, η 

διαφορά των προοιμίων των δύο παραμυθητικών λόγων που έχουμε στη διάθεσή μας 

έγκειται στο γεγονός ότι στο προοίμιο του παραμυθητικού λόγου προς τη Μαρκία ο 

Σενέκας εξασφαλίζει την εύνοια με τον έπαινο στο ήθος και στον πατέρα της Μαρκίας, 

ενώ στον παραμυθητικό λόγο προς την Ελβία η εύνοια εξασφαλίζεται κυρίως μέσω των 

τεχνικών αυτοεπαίνου και αυτοϋποτίμησης του Σενέκα. Σχετικά με το μοτίβο του φθόνου, 

παρατηρούμε ότι στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία η Τύχη φθονεί τη Μαρκία, η 

οποία διακατέχεται από μεγαλοψυχία, ενώ στον παραμυθητικό λόγο προς την Ελβία η 

Τύχη φθονεί τον Σενέκα, ο οποίος επέδειξε αξιοπρέπεια και αρετή και για αυτό τιμωρείται 

μέσω της κατάπτωσης της μητέρας του.  

Η εξασφάλιση της προσοχής του αποδέκτη επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης 

στρατιωτικών εκφράσεων, νομικών όρων και μεταφορών, ιατρικών μεταφορών, όπως 

επίσης και μέσω της τρυφερής επίκλησης και της τεχνικής των εικόνων με την επίκληση 

στη φαντασία του αποδέκτη. Στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία ο ακροατής γίνεται 

προσεκτικός μέσω των στρατιωτικών εκφράσεων, των νομικών όρων και των ιατρικών 

μεταφορών. Συμπεραίνεται ότι είναι ένας πιο έντεχνος λόγος. Με τη χρήση αυτών των 

τεχνικών εξασφαλίζεται η ψευδαίσθηση της αλλαγής του θέματος, όταν ο συγγραφέας 

ουσιαστικά συνεχίζει να ασχολείται με το ίδιο γεγονός, τη θλίψη της Μαρκίας. Η ποικιλία 

στον λόγο αποτελεί χαρακτηριστική ρητορική τεχνική. Βλέπουμε τον Σενέκα στρατηγό, 
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δικαστή και ιατρό. Τρία διαφορετικά προσωπεία και συνεπώς τρεις διαφορετικές μορφές 

μεταφορικού λόγου.  

Στον παραμυθητικό λόγο προς την Ελβία η προσοχή του αποδέκτη εξασφαλίζεται 

αρχικά μέσω της τρυφερής επίκλησης προς τη μητέρα του (mater optima). Έπειτα, μέσω 

της τεχνικής των εικόνων παρουσιάζονται δύο εικόνες, μία οπτική, με τον Σενέκα να 

σηκώνει το κεφάλι από τον τάφο, για να μιλήσει, και μία ηχητική, όπου ο Σενέκας μιλά με 

δυσκολία, διότι λόγω της θλίψης του πνίγεται. Το ιατρικό λεξιλόγιο παρουσιάζεται μόνο 

σε μία περίπτωση. Συμπεραίνουμε ότι σε αυτόν τον λόγο ο Σενέκας καταφεύγει σε πιο 

πνευματικές τεχνικές, οι οποίες δηλώνουν οικειότητα. Παρατηρούμε ότι προτιμάται η 

λογοτεχνική προσέγγιση, με τις χαρακτηριστικές τεχνικές του περίτεχνου λεξιλογίου και 

της επίκλησης της φαντασίας, οι οποίες εμπλουτίζουν τη ρητορικότητα του λόγου.  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταστήσει τον αποδέκτη του ευχερή στην 

αφομοίωση πληροφοριών (εὐμαθή), ο Σενέκας διατυπώνει φιλοσοφικές θεωρίες, κυρίως 

στωικές, οι οποίες συχνά αποτελούν επίσης κοινά παραμυθητικά μοτίβα. Αυτές είναι η 

στωική φιλοσοφική θεώρηση για τη διαμάχη μεταξύ virtus και fortuna, η κοινή 

παραμυθητική θεώρηση ότι η θλίψη προκαλείται ενάντια στη θέληση του τεθλιμμένου, 

από συνήθεια, η ιδέα της θλίψης ως πάθους/κακίας που εισχωρεί βαθιά, αν δεν τη 

σταματήσουμε εγκαίρως, όπως επίσης η κοινή και πάλι παραμυθητική θεώρηση της 

ανθρωπόμορφης πλευράς της Τύχης, η οποία φθονεί την ανθρώπινη αρετή και για αυτό 

τιμωρεί είτε τον ίδιο τον ενάρετο άνθρωπο είτε τους οικείους του. Διαπιστώνουμε επίσης 

ότι η ρητορική θέτει στην υπηρεσία της τη φιλοσοφία. Ο Σενέκας, μέσω κυρίως της 

τεχνικής της εὐμάθειας, εξελίσσει τον λόγο του και τον θεμελιώνει σε πιο στερεές βάσεις, 

οι οποίες όχι μόνο προετοιμάζουν τον αποδέκτη για την αναφορά αυτών των φιλοσοφικών 

θεωριών στο μέρος του λόγου που ακολουθεί, αλλά επίσης προσδίδουν στον λόγο τη 

λογοτεχνική βαρύτητα που χρειάζεται, ώστε να διδάξει και να πείσει τον αποδέκτη του.  

Επιπλέον, ως προς το ύφος του προοιμίου των δύο παραμυθητικών λόγων, αξίζει 

να σημειωθεί ότι, όπως επιβάλλουν τα ρητορικά πρότυπα για το ύφος στο μέρος του 

προοιμίου, ο Σενέκας κινείται στην περιοχή του «μέσου ύφους», που αποβλέπει στην 

τέρψη του ακροατή.  

Το επόμενο μέρος του παραμυθητικού λόγου είναι η διήγηση / απόδειξη (narratio / 

argumentatio), η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του λόγου. Παρατηρείται και 

εδώ η ομοιότητα του παραμυθητικού λόγου με τον ρητορικό λόγο ως προς τα 

επιχειρήματα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Στο μέρος αυτό η ανάλυσή μας 

επικεντρώθηκε στη χρήση παραδειγμάτων (exempla) και διδαγμάτων (praecepta).  
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Ως προς τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Σενέκας στην απόδειξη του λόγου 

του, διαπιστώσαμε ότι αυτά είναι όλα ιστορικά παραδείγματα, όπως συνηθίζεται στην 

απόδειξη ενός ρητορικού λόγου. Αντλούνται από ηγετικές μορφές της ρωμαϊκής πολιτείας 

και κοινωνίας και προέρχονται τόσο από την περίοδο της δημοκρατίας όσο και από την 

περίοδο της αυτοκρατορίας. Είναι παραδείγματα ατόμων που είναι ευρέως γνωστά στον 

τότε ρωμαϊκό κόσμο της εποχής του. Η επιλογή γνωστών ιστορικών παραδειγμάτων εκ 

μέρους του Σενέκα θα μπορούσε να σχετιστεί και με την έμφαση που δίνει στη λογική του 

ανθρώπου. Τα ρεαλιστικά παραδείγματα του παρελθόντος, ή ακόμα και του παρόντος, 

οδηγούν σε πιο βέβαιους λογικούς συλλογισμούς, αφού δεν μπορούν να διαψευστούν. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι εμπεριέχουν φιλοσοφικές απηχήσεις και συλλογισμούς τόσο 

από τη στωική φιλοσοφία όσο και από την επικούρεια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

χρωματίζονται και από την ίδια την κρίση του Σενέκα, ο οποίος ως εκλεκτικός φιλόσοφος 

προβληματίζεται και παίρνει από κάθε φιλοσοφικό στοχασμό αυτό που και ο ίδιος εγκρίνει 

μετά από βαθύ συλλογισμό.  

Στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία τα ιστορικά παραδείγματα επιλέγονται 

ανάλογα με το θέμα το οποίο ο φιλόσοφος θέλει να υποδείξει. Επιπλέον, τα πλείστα είναι 

θετικά και υποδεικνύουν παραδείγματα προς μίμηση, με εξαίρεση το παράδειγμα της 

Οκταβίας, το οποίο είναι αρνητικό. Στόχος του Σενέκα είναι ίσως η διατήρηση του θετικού 

κλίματος στον λόγο του και η πρόκληση ανταγωνιστικού συναισθήματος στη Μαρκία και 

όχι απογοήτευσης. Σε έναν ρητορικό λόγο, όταν ο ρήτορας επιδιώκει την ευχαρίστηση του 

ακροατή του, είναι πιο εύκολο να τον πείσει. Είναι επίσης προφανές ότι στόχος του 

Σενέκα είναι να διεγείρει τη λογική της Μαρκίας. Κάθε θέμα που θέλει να υποδείξει μέσα 

από τα παραδείγματά του θέτει σε λειτουργία τη σκέψη της. Η εστίαση του Σενέκα στη 

λογική, πέραν του γεγονότος ότι αυτή κατέχει κεντρική θέση στη στωική σκέψη, αποτελεί 

πρωτότυπο συμπέρασμα για την κινητήριο δύναμη της ρητορικής του επιχειρηματολογίας 

στους παραμυθητικούς του λόγους.  

Στον παραμυθητικό λόγο προς τον Πολύβιο η ρητορική τεχνική της εξιστόρησης 

παραδειγμάτων ενισχύεται δυναμικά από τη ρητορική τεχνική της προσωποποιίας. Ο 

Σενέκας θέτει στην υπηρεσία του λόγου του έναν φανταστικό ομιλητή, ο οποίος παίρνει τη 

θέση του. Αυτός είναι ο τότε αυτοκράτορας Κλαύδιος, στην υπηρεσία του οποίου 

βρίσκεται ο Πολύβιος. Μάλιστα είναι αυτός ο οποίος εξόρισε τον Σενέκα στην Κορσική. 

Συνεπώς οι πιθανότητες πολιτικής σκοπιμότητας αυτού του παραμυθητικού λόγου και της 

λογοτεχνικής παρουσίας του Κλαυδίου σε αυτόν είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Ωστόσο, παρά το 

πιθανό σε πολλές περιπτώσεις ενδεχόμενο παρείσφρησης πολιτικών στοχεύσεων του 

Σενέκα με την αναφορά σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του παρόντος και του παρελθόντος 
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μέσα από τη ρητορική τεχνική της εξιστόρησης ιστορικών παραδειγμάτων, δεν μπορούμε 

να μην αναγνωρίσουμε την ικανότητα και την επιμέλεια του συγγραφέα στην εισαγωγή 

ρητορικών επιχειρημάτων και τη δημιουργία προβληματισμών και συναισθημάτων.  

Τα ιστορικά παραδείγματα που προβάλλονται μέσα από τα λόγια του Κλαυδίου 

αναφέρονται σε γνωστές ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες της αρχαίας Ρώμης. Επιπλέον, 

όπως και στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία, τα ιστορικά παραδείγματα που 

εξιστορούνται είναι ανάλογα της αιτίας της θλίψης του Πολύβιου (δηλαδή ο θάνατος του 

αδελφού του), αλλά και της ευθύνης της κοινωνικής του θέσης.  

Παρατηρείται ότι ο Κλαύδιος ανέφερε μόνο θετικά παραδείγματα, ενώ το αρνητικό 

παράδειγμα εξιστορείται από τον Σενέκα, στο τέλος της εξιστόρησης των ιστορικών 

παραδειγμάτων του. Πιθανώς αυτό να έγινε από τον Σενέκα, ώστε να δημιουργήσει θετική 

εντύπωση για τον αυτοκράτορα, αποφεύγοντας να βάλει στο στόμα του αρνητική κριτική 

για οποιονδήποτε άλλο. 

Σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους παραμυθητικούς λόγους, στον 

παραμυθητικό λόγο προς την Ελβία παρατηρούμε ότι τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο 

Σενέκας, αν και είναι επίσης ιστορικά, όπως αναμένεται σε έναν ρητορικό λόγο, και 

επίσης ενισχύουν τη ρητορικότητα του λόγου, ωστόσο έχουν εντονότερες φιλοσοφικές 

στοχεύσεις. Κάθε ένα από αυτά αποτελεί παράδειγμα μιας φιλοσοφικής έννοιας ή αρετής. 

Και εδώ ο συγγραφέας ξεκινά τη ρητορική τεχνική της εξιστόρησης παραδειγμάτων 

επιλέγοντας παραδείγματα γνωστών ανδρών. Τα ιστορικά παραδείγματα του Μάρκελλου, 

του Καλιγούλα, του Μάνιου Κούριου Δεντάτου και του Απίκιου, τα οποία παρουσιάζονται 

με τη σειρά με την οποία αναφέρονται και εναλλάσσονται ως θετικό και αρνητικό 

παράδειγμα, στοχεύουν στην απόδειξη του φιλοσοφικού συλλογισμού ότι τα υλικά αγαθά 

δεν έχουν αξία, παρά μόνο η ενάρετη και πνευματική ζωή. Το θέμα της φιλοσοφικής 

αναζήτησης της έννοιας της πραγματικής και της φαινομενικής ατίμωσης προβάλλεται 

μέσα από δύο ακόμα παραδείγματα φημισμένων ανδρών, του Σωκράτη και του Μάρκου 

Κάτωνα, και είναι και τα δύο θετικά παραδείγματα. Το τελευταίο παράδειγμα είναι επίσης 

θετικό και επίσης αποτελεί ιστορικό παράδειγμα σπουδαίου άνδρα. Αυτός είναι ο 

Αριστείδης. Το θέμα το οποίο προβάλλεται εδώ είναι η φιλοσοφική ανάδειξη της αξίας της 

ταπεινότητας και της αξιοπρέπειας στον άνθρωπο. Πιθανότατα, ο Σενέκας θα ήθελε μέσω 

των ιστορικών αυτών παραδειγμάτων να φανερώσει τη θετική επίδραση της φιλοσοφίας 

στον άνθρωπο και ιδιαίτερα της στωικής φιλοσοφίας, αφού όλες αυτές οι έννοιες και οι 

αξίες που σχολιάζονται στα παραδείγματα αυτά αποτελούν συνήθη θέματα στον στωικό 

φιλοσοφικό στοχασμό. Η ρητορική τεχνική της εξιστόρησης παραδειγμάτων 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ενός ζεύγους παραδειγμάτων γυναικών αυτή τη φορά, 
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τα οποία είναι επίσης θετικά παραδείγματα. Αυτά είναι της Κορνηλίας, της μητέρας των 

Γράκχων, και της Ρουτιλίας.  

Είναι ενδιαφέρον ότι για την προβολή της φιλοσοφικής του συλλογιστικής ο 

Σενέκας επέλεξε παραδείγματα σπουδαίων ανδρών και όχι γυναικών. Ίσως γιατί οι 

περιπτώσεις των ανδρών αυτών ήταν ανάλογες με τη δική του, ο οποίος είναι άνδρας, 

πολιτικός και φιλόσοφος, όπως και τα ιστορικά παραδείγματά του. Αυτή είναι μία ένδειξη 

ότι ο παραμυθητικός λόγος του Σενέκα προς τη μητέρα του Ελβία στοχεύει όχι μόνο στην 

παρηγόρηση της μητέρας του αλλά και στην παρηγόρηση και του ιδίου που βρίσκεται σε 

εξορία, ενδεχομένως και στην ανάκλησή του από την εξορία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί 

ότι, όταν απευθύνεται σε γυναίκα και επιθυμεί να την πείσει να ακολουθήσει μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά, δεν λείπουν παραδείγματα γυναικών, ώστε η αναλογία των 

παραδειγμάτων να καθίσταται ακόμη πιο ισχυρή. Αυτό αποτελεί απτή απόδειξη της 

ικανότητας του συγγραφέα να προσαρμόζει τον λόγο του στις ανάγκες του αποδέκτη του, 

παρά το γεγονός ότι μπορεί να απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο κοινό.  

Η ρητορική τεχνική της εξιστόρησης ιστορικών παραδειγμάτων από τον Σενέκα 

αποτελεί μία κορυφαία στιγμή του κάθε παραμυθητικού του λόγου, καθώς συλλειτουργεί 

με μια προσωπική στωική και επικούρεια φιλοσοφική συλλογιστική και με μια ποικιλία 

ρητορικών τεχνοτροπιών και σχημάτων λόγου, οι οποίες αναδεικνύουν τη δύναμη του 

λόγου του και στοχεύουν στη λογική του αποδέκτη μέσω του προβληματισμού και της 

κριτικής σκέψης. Συνεπώς απώτερος σκοπός των ιστορικών παραδειγμάτων του Σενέκα 

είναι η λογική σκέψη του αποδέκτη και του αναγνώστη, η οποία θα θέσει τα όρια στη 

θλίψη του.  

Τα διδάγματα (praecepta), που αναλύονται στο μέρος της argumentatio του κάθε 

ενός από τους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα, δεδομένης της φιλοσοφικής βάσης 

τους και της παιδευτικής λειτουργίας τους, στοχεύουν και πάλι στην επίκληση της λογικής 

του αποδέκτη μέσω της κριτικής του σκέψης. Αποτελούν συνήθως κοινά παραμυθητικά 

μοτίβα, τα οποία όμως ενισχύονται από τη φιλοσοφική σύλληψη του ίδιου του Σενέκα.  

Η εξέταση των τριών παραμυθητικών λόγων του Σενέκα οδήγησε στη σύνοψη των 

διδαγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτά είναι τα εξής:  

1. Το ανώφελο της θλίψης για τον άνθρωπο. 

2. Ο άνθρωπος απωθεί από τη σκέψη του ό,τι τον φοβίζει και για αυτό δεν είναι ποτέ 

προετοιμασμένος να δεχθεί το κακό που του συμβαίνει. 

3. Η κοινή μοίρα των ανθρώπων. 

4. Η πρόσκαιρη φύση των πραγμάτων που προσφέρει η Τύχη στον άνθρωπο. 

5. Η ζωή μας είναι μία πορεία προς τον θάνατο. 
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6. Η ανθρώπινη ζωή είναι μία ασταθής πορεία συμφορών. 

7. Ο θάνατος είναι η ολοκλήρωση της ανθρώπινης πορείας της ζωής. 

8. Η ισότητα των ανθρώπων απέναντι στον θάνατο. 

9. Ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της θλίψης του ακροατή. 

10. Οι γυναίκες έχουν τις ίδιες αρετές με τους άντρες 

11. Η δύναμη της Φύσης, η οποία ορίζει αυτόβουλα τη μοίρα των όντων. 

12. Η ευτυχισμένη μεταθανάτια κατάσταση του εκλιπόντος. 

13. Η Τύχη ταλανίζει τον άνθρωπο με συμφορές. 

14. Η δύναμη της λογικής του ανθρώπου. 

15. Η διατήρηση της αξιοπρέπειας, ώστε να δοθεί παράδειγμα στον κοινωνικό 

περίγυρο. 

16. Η διέξοδος στις σπουδές για την καταπολέμηση της θλίψης. 

17. Η αναζήτηση της παρηγοριάς μέσα από τον οικογενειακό και φιλικό περίγυρο του 

τεθλιμμένου. 

Διαγνώσαμε ότι τα διδάγματα των αποδείξεων των παραμυθητικών λόγων του 

Σενέκα είναι διάχυτα από φιλοσοφικούς στοχασμούς και κρίσεις. Μέσα από το στόμα του 

ίδιου του Σενέκα ή δια της ηθοποιίας προσώπων και εννοιών, όπως είναι η Φύση, ο 

ακροατής διδάσκεται για την ορθή αντιμετώπιση της θλίψης αντιλαμβανόμενος ορθά τον 

κόσμο και τη θέση που ο ίδιος έχει στο σύμπαν. Ο κατάλογος των διδαγμάτων των τριών 

παραμυθητικών λόγων που παρουσιάστηκε πιο πάνω υποδεικνύει τη στόχευση του Σενέκα 

σε κάθε έναν από τους λόγους του. Στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία 

παρατηρείται η μεγαλύτερη ποικιλία διδαγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο 

δίδαγμα για το ανώφελο της θλίψης και στο γεγονός ότι ο άνθρωπος απωθεί από τη σκέψη 

του ό,τι τον φοβίζει και για αυτό δεν είναι ποτέ προετοιμασμένος να δεχθεί το κακό που 

του συμβαίνει. Επίσης παρατηρείται μεγάλη μέριμνα για την παρουσίαση του ρόλου της 

Τύχης του ανθρώπου και της Φύσης, οι οποίες πρέπει να αναγνωριστούν από τον άνθρωπο 

ως αυτόβουλες. Στον παραμυθητικό λόγο προς τον Πολύβιο η έμφαση μεταφέρεται στη 

δύναμη της λογικής του ανθρώπου, στη Φύση ως αυτόβουλη δύναμη καθώς και στην 

Τύχη, η οποία είναι απρόβλεπτη και ταλανίζει τον άνθρωπο με συμφορές. Στον 

παραμυθητικό λόγο προς την Ελβία επίσης δίδεται μεγάλη έμφαση στη δύναμη της 

λογικής καθώς επίσης και στο δίδαγμα για την Τύχη ως παράγοντα αστάθειας και 

συμφορών. Η διαφορά της προσέγγισης του Σενέκα στον παραμυθητικό λόγο προς την 

Ελβία είναι ότι, όντας παραμυθητικός λόγος για την εξορία του ιδίου που τον συντάσσει, 

αποτελεί επίσης παρηγορητικό λόγο και για τον ίδιο. Συνεπώς περιέχει πολλές προσωπικές 

απόψεις και συλλογισμούς για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο συγγραφέας καθώς 
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και αναφορές σε πρώτο πρόσωπο για τον εαυτό του, γεγονός το οποίο κάνει τον λόγο του 

ακόμα πιο ιδιαίτερο.  

Η ειρωνεία, η επιτηδευμένη χρήση του λόγου, οι ομιλίες άλλων και οι 

παρεκβάσεις, στοιχεία τα οποία είναι κύρια χαρακτηριστικά της απόδειξης ενός ρητορικού 

λόγου, παρατηρούνται επίσης και στην απόδειξη των τριών παραμυθητικών λόγων του 

Σενέκα, γεγονός το οποίο αποτελεί πρόσθετη ένδειξη για τη ρητορικότητα και αυτού του 

μέρους των παραμυθητικών του λόγων. Επιπλέον, παρατηρείται ότι η κύρια σκοπιμότητα 

του Σενέκα στο μεγαλύτερο μέρος της απόδειξης είναι η επίκληση στη λογική του 

αποδέκτη του μέσω ρητορικών τεχνικών οι οποίες προκαλούν προβληματισμό τόσο στα 

παραδείγματα όσο και στα διδάγματα που χρησιμοποιεί. Όλος ο λόγος του διέπεται από 

ένα πνεύμα προβληματισμού. Είναι ένας αγώνας, ώστε να πειστεί ο αποδέκτης και να 

επιτύχει ο ίδιος για τον εαυτό του τη μεταβολή της συμπεριφοράς του, σύμφωνα με τα 

όρια που θέτει στον κάθε άνθρωπο η λογική. Μέσα από αυτή τη διεργασία ο αποδέκτης 

διδάσκεται από τον ρήτορα και τον φιλόσοφο Σενέκα να καλλιεργήσει ο ίδιος τον εαυτό 

του και το πνεύμα του ιδιαίτερα. Οι ρητορικές τεχνικές της αντίθεσης, της υπερβολής, της 

αποστροφής, της διερώτησης, της προσωποποιίας, της αναλογικής σκέψης, των ευθειών 

ερωτήσεων, της ειρωνείας, της στοχευμένης χρήσης του λόγου που χαρακτηρίζουν την 

argumentatio στεγάζουν και την προσπάθεια του Σενέκα για να πείσει.  

Το ύφος της argumentatio παραμένει ισχνό σε κάθε έναν από τους τρεις 

παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα, όπως σε κάθε argumentatio ρητορικού λόγου, ώστε η 

επιχειρηματολογία να είναι κατανοητή και αξιόπιστη. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η ποικιλία 

ως προς τη δομή της εκάστοτε argumentatio, δεδομένου του γεγονότος ότι η απόδειξη δεν 

έχει καθορισμένη μορφή, γιατί εξαρτάται από το θέμα ανάπτυξης. Και οι τρεις 

παραμυθητικοί λόγοι διαφέρουν ως προς τη δομή και το περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι ο λόγος προς τη Μαρκία είναι ίσως περισσότερο παραδοσιακός στο πλαίσιο 

συγγραφής ενός παραμυθητικού λόγου, ο λόγος προς τον Πολύβιο περισσότερο 

δυναμικός, ενώ ο λόγος προς τη μητέρα του Ελβία ταυτόχρονα δυναμικός και 

συναισθηματικός.  

Και εδώ τα ισχυρά επιχειρήματα τίθενται στην αρχή και στο τέλος, ενώ τα 

αδύναμα στο μέσο, όπως και σε έναν ρητορικό λόγο του Κικέρωνα για παράδειγμα. Η 

επιλογή των επιχειρημάτων γίνεται σε συνάρτηση με τον χαρακτήρα, την κοινωνική θέση 

και τις εμπειρίες του αποδέκτη.  

Στον επίλογο (peroratio) παρατηρούμε την ολοκλήρωση των ρητορικών και 

φιλοσοφικών στοχεύσεων που είχε ο Σενέκας σε κάθε έναν από τους παραμυθητικούς του 

λόγους. Εδώ το ύφος αναμένεται να είναι υψηλό, ώστε να δημιουργεί συγκινησιακή 
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ατμόσφαιρα, και αυτό παρατηρείται και στους τρεις υπό εξέταση παραμυθητικούς του 

λόγους, όπου επίσης παρατηρούνται η ανακεφαλαίωση των κυρίων επιχειρημάτων του και 

ο συνοπτικός λόγος με σύντομες προτάσεις, δύο άλλα βασικά χαρακτηριστικά μιας 

ρητορικής peroratio.  

Στον παραμυθητικό λόγο προς τη Μαρκία ο λόγος ολοκληρώνεται με τη ρητορική 

τεχνική της προσωποποιίας, καθώς ο συγγραφέας παραθέτει τα υποτιθέμενα λόγια του 

νεκρού πατέρα της Μαρκίας Κρεμούτιου Κόρδου. Ο κύκλος της παρηγόρησης που είχε 

ανοίξει στο προοίμιο με την υπενθύμιση του πατέρα της κλείνει με την «παρουσία» του 

και πάλι στον επίλογο του λόγου. Το γεγονός αυτό και μόνο, δεδομένης της συγκίνησης 

που προκαλεί η ανάμνηση της αγάπης του πατέρα, δημιουργεί πάθος στον επίλογο του 

παραμυθητικού λόγου, κάτι το οποίο αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό κάθε ρητορικού 

επιλόγου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέσα από τον λόγο του ο πατέρας της Μαρκίας 

επαναλαμβάνει συνοπτικά πολλά από τα διδάγματα που παρουσιάστηκαν στην απόδειξη 

του παραμυθητικού λόγου, επικυρώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε, όσα και ο ίδιος ο 

Σενέκας υποστήριξε για παρηγόρησή της. Στο τέλος του λόγου η συγκινησιακή 

ατμόσφαιρα εντείνεται με την αναφορά στον υιό της Μαρκίας ως τυχερό και ευλογημένο.  

Στην peroratio του παραμυθητικού λόγου προς τον Πολύβιο επίσης απαντούν τα 

κύρια υφολογικά χαρακτηριστικά του επιλόγου, όπως το υψηλό ύφος, η συγκινησιακή 

ατμόσφαιρα, και η συντομία του λόγου. Η διαφορά όμως του λόγου αυτού έγκειται στη 

διαφορετική στόχευση της πρόκλησης συναισθημάτων με την πρόκληση οίκτου για τον 

ίδιο τον Σενέκα, ο οποίος αναφέρεται στη δική του θλιβερή κατάσταση όντας στην εξορία 

και υιοθετεί τις ρητορικές τεχνικές της μετριοπάθειας και της αυτοϋποτίμησης.  

Η εντονότερη συγκινησιακή ατμόσφαιρα παρατηρούμε ότι δημιουργείται στον 

επίλογο του παραμυθητικού λόγου προς την Ελβία, όπου ο Σενέκας εξαγιάζει τον ιερό 

δεσμό ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί της. Ο ιδιαίτερος αυτός λόγος είναι επίσης 

ανθρώπινος, όπως χαρακτηρίζεται και ο ίδιος ο Σενέκας, και κινείται εντονότερα στο 

πνεύμα της μετριοπάθειας. Ο Σενέκας αναγνωρίζει την ανθρώπινη πλευρά της μητέρας 

του, η οποία, παρά τις προσπάθειές του να την πείσει να μη θλίβεται, ως μητέρα πάντα θα 

θλίβεται για το παιδί της. Ο επίλογος εδώ εμπλουτίζεται με χαρακτηριστικές εικόνες από 

τη φύση καθώς επίσης και με φιλοσοφικούς συλλογισμούς για τη μεταθανάτια ζωή, 

ανακεφαλαιώνοντας τα λεγόμενα του συγγραφέα στην απόδειξη του λόγου του. Ο 

τελευταίος ολοκληρώνει τον λόγο του με το συμπέρασμα ότι ο ίδιος τώρα βρίσκεται σε 

μια καλύτερη, πνευματικότερη κατάσταση κοντά στον θεό, κάτι που επίσης είναι συχνή 

τεχνική στην peroratio ενός ρητορικού λόγου, όπου το θρησκευτικού περιεχομένου 

λεξιλόγιο είναι κοινός τόπος.  
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Μέσω της παρούσας διατριβής ελπίζουμε να αναδείξαμε τη ρητορική διάσταση 

των παραμυθητικών λόγων του Σενέκα De Consolatione ad Marciam, De Consolatione ad 

Polybium και De Consolatione ad Helviam Matrem. Η προσέγγισή μας ήταν αναλυτική 

και συγκριτική, αρχικά για τον κάθε λόγο ξεχωριστά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 

κάθε μέρους του σε αναλογία με το ίδιο μέρος σε έναν ρητορικό λόγο και στη συνέχεια 

εξαγάγαμε τα συμπεράσματά μας προβαίνοντας σε σύγκριση μεταξύ των τριών 

παραμυθητικών λόγων, ώστε να διαφανεί η διαφορετική προσέγγιση που επιλέγεται, 

ανάλογα με το θέμα που αναπτύσσεται. Αποδείχτηκε ότι ο Σενέκας ακολουθεί τα πρότυπα 

δομής και επιχειρηματολογίας ενός ρητορικού λόγου, τα οποία εμπλουτίζει με ρητορικές 

στρατηγικές, φιλοσοφικούς στοχασμούς και λογοτεχνικές ρήσεις.  

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι μέσα από τους παραμυθητικούς λόγους του Σενέκα, 

οι οποίοι δεν είχαν αναλυθεί μέχρι τώρα υπό το πρίσμα της ρητορικής τους διάστασης, 

μπορεί να εξαχθεί πολύτιμο υλικό μελέτης για το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, που 

είναι ιδιαίτερο εξαιτίας της πολύπλοκης φύσης του, καθώς ανήκει μεν στο φιλοσοφικό 

λογοτεχνικό είδος, αλλά ταυτόχρονα συγγενεύει με τον συμβουλευτικό και τον επιδεικτικό 

λόγο. Ειδικότερα, στους συγκεκριμένους παραμυθητικούς λόγους εντοπίστηκε έντονη 

παρουσία ρητορικών στοιχείων και στοιχείων του επικήδειου λόγου, κυρίως μέσω των 

τεχνικών επαίνου και αυτοεπαίνου, καθώς επίσης και η παρουσία συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών που αποδίδονται στην προγενέστερη παραμυθητική παράδοση, αλλά και 

άλλων που πηγάζουν από τη συγγραφική διάνοια του Σενέκα. Στους παραμυθητικούς 

λόγους του Σενέκα αποδεικνύεται η ρητορική, φιλοσοφική και συγγραφική εν γένει 

δεινότητά του, όπως επίσης ο ανθρώπινος, πρακτικός, και πνευματικός του χαρακτήρας. Η 

φυσιογνωμία του και η εμπεριστατωμένη συγγραφική του συμβολή αποτελούν πολύτιμη 

και διαχρονική πηγή σοφίας για τους μελετητές.  
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 Cic. Inv.rhet.: Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας, De Inventione Rhetorica. 
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 [Cic.] Rhet.Her.: [Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας], Rhetorica ad Herennium. 
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 Quint. Inst.: Μάρκος Φάβιος Κοϊντιλιανός, Institutio Oratoria. 

 Sen. Ad Helv.: Λεύκιος Ανναίος Σενέκας, De Consolatione ad Helviam Matrem.  
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 Sen. Her. O.: Λεύκιος Ανναίος Σενέκας, Hercules Oetaeus. 

 Sen. Ot. Sap.: Λεύκιος Ανναίος Σενέκας, De Otio Sapientis. 

 Sen. Prov.: Λεύκιος Ανναίος Σενέκας, De Providentia. 

 Sen. QNat.: Λεύκιος Ανναίος Σενέκας, Naturales Quaestiones. 

 Sen. Tranq.: Λεύκιος Ανναίος Σενέκας, De Tranquillitate Animi. 

 SVF: H. von Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta (Leipzig 1905-1924).  

 Tac. Agr.: Γάιος Κορνήλιος Τάκιτος, Agrigola. 

 Tac. Ann.: Γάιος Κορνήλιος Τάκιτος, Annales. 
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