
Πλούταρχος

Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (45 – 120) ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ  ΔΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΟΣ.



Η ζωή του

Γεννημένος στη μικρή πόλη 
της Χαιρώνειας, στη Βοιωτία. 
Έζησε το μεγαλύτερο μέρος 

της ζωής του στη Χαιρώνεια, 
όπου λέγεται ότι μυήθηκε στα 

μυστήρια του Απόλλωνα. 



Ήταν πρεσβύτερος των ιερέων του Απόλλωνα 
στο Μαντείο των Δελφών, όπου ήταν 

υπεύθυνος για την ερμηνεία των χρησμών της 
Πυθίας, αξίωμα που κράτησε για 29 έτη έως 

τον θάνατό του. Έζησε μια ιδιαίτερα δραστήρια 
κοινωνική και πολιτική ζωή, κατά τη διάρκεια 

της οποία παρήγαγε ένα απίστευτο σώμα 
κειμένων, που επιβίωσαν ως την εποχή μας.



Το Έργο - Βίοι Παράλληλοι

Το πιο γνωστό του έργο είναι οι Βίοι Παράλληλοι, μια σειρά
βιογραφιών διάσημων Ελλήνων και Ρωμαίων, διευθετημένων ανά
ζεύγη, έτσι ώστε να δίνεται έμφαση στις κοινές ηθικές τους αξίες ή
αποτυχίες. Οι διασωθέντες Βίοι περιλαμβάνουν 23 ζεύγη
βιογραφιών, ενός Έλληνα και ενός Ρωμαίου, όπως επίσης και
τέσσερις μεμονωμένους βίους. Στα περισσότερα από τα ζεύγη
ακολουθεί σύγκριση των δύο προσωπικοτήτων. Όπως εξηγεί στην
πρώτη παράγραφο του έργου του Βίος Αλεξάνδρου, ο Πλούταρχος
δεν ενδιαφερόταν αποκλειστικά για την ιστορία, αλλά διερευνούσε
τους χαρακτήρες και το πεπρωμένο διάσημων ανδρών.



Τῶν δὲ γινομένων διάθεσιν πρὸς ξένους ἐλαίου μόνον 
ἔδωκεν, ἄλλα δ᾽ ἐξάγειν ἐκώλυσε, καὶ κατὰ τῶν ἐξαγόντων 
ἀρὰς τὸν ἄρχοντα ποιεῖσθαι προσέταξεν, ἢ τίνειν αὐτὸν ἑκατὸν 
δραχμὰς εἰς τὸ δημόσιον· καὶ πρῶτος ἄξων ἐστὶν ὁ τοῦτον 
περιέχων τὸν νόμον. οὐκ ἂν οὖν τις ἡγήσαιτο παντελῶς 
ἀπιθάνους τοὺς λέγοντας, ὅτι καὶ σύκων ἐξαγωγὴ τὸ παλαιὸν 
ἀπείρητο, καὶ τὸ φαίνειν ἐνδεικνύμενον τοὺς ἐξάγοντας 
κληθῆναι συκοφαντεῖν.
Ἔγραψε δὲ καὶ βλάβης τετραπόδων νόμον, ἐν ᾧ καὶ κύνα 
δάκνοντα παραδοῦναι κελεύει κλοιῷ τριπήχει δεδεμένον· τὸ 
μὲν ἐνθύμημα χάριεν πρὸς ἀσφάλειαν.
Παρέχει δ᾽ ἀπορίαν καὶ ὁ τῶν δημοποιήτων νόμος, ὅτι 
γενέσθαι πολίτας οὐ δίδωσι πλὴν τοῖς φεύγουσιν ἀειφυγίᾳ τὴν 
ἑαυτῶν ἢ πανεστίοις Ἀθήναζε μετοικιζομένοις ἐπὶ τέχνῃ. τοῦτο 
δὲ ποιῆσαί φασιν αὐτὸν οὐχ οὕτως ἀπελαύνοντα τοὺς ἄλλους, 
ὡς κατακαλούμενον Ἀθήναζε τούτους ἐπὶ βεβαίῳ τῷ μεθέξειν 
τῆς πολιτείας, καὶ ἅμα πιστοὺς νομίζοντα τοὺς μὲν 
ἀποβεβληκότας τὴν ἑαυτῶν διὰ τὴν ἀνάγκην, τοὺς δ᾽ 
ἀπολελοιπότας διὰ τὴν γνώμην.



Επιδράσεις του έργου του

Το έργο του Πλούταρχου επηρέασε σημαντικά 
την αγγλική και τη γαλλική λογοτεχνία. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις ο Σαίξπηρ τον 
παρέφρασε εκτενώς, που έγραψε τον δικό του 
Τίμωνα, όπως και ο Μολιέρος μετά 16 αιώνες, 
τον Μισάνθρωπο. Ο Thomas North's 
μετέφρασε αρκετούς από τους Βίους στα έργα 
του. Ο Ραλφ Ουάλντο Έμερσον και οι 
Υπερβατιστές επηρεάστηκαν σημαντικά από τα 
Ηθικά (ο Έμερσον έγραψε μια αρκετά 
διαφωτιστική εισαγωγή στην πεντάτομη 
έκδοση των Ηθικών του κατά τον 19ο αιώνα). 



Εργασία στο μάθημα των Αρχαίων – Β1

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Αθανασίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Καλικαντή Ανδρομάχη

https://el.wikipedia.org/wiki


