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Εις εαυτόν, Μ. Αυρήλιος (αφορισμοί)

Μάρκος Αυρήλιος

Εις εαυτόν

«Τα εις Εαυτόν» είναι αφορισμοί που γράφτηκαν στα ελληνικά από τον Μ. Αυρήλιο

μετά το 172 μ.Χ., με επίδραση της στωικής φιλοσοφίας και του Επίκτητου.

«Οι άνθρωποι αναζητούν τόπους για απόσυρση, εξοχές και παραλίες και όρη και εσύ

πολλές φορές βρέθηκες να τα λαχταράς. Όλα αυτά όμως είναι για τους ανόητους, αφού

εσύ μπορείς όποια στιγμή θελήσεις ν' αποτραβηχτείς στον εαυτό σου. Γιατί πουθενά

δεν είναι πιο ήσυχα και αμέριμνα για τον άνθρωπο, παρά μέσα στην ίδια του την ψυχή

και ιδίως για εκείνους που έχουν εύτακτο τον εσωτερικό τους κόσμο, ώστε, όταν τον

κοιτάζουν καταλαμβάνονται από μεγάλη γαλήνη. Και ως τέτοια εννοώ την αρμονία.

Συχνά δίνε, λοιπόν, του εαυτού σου, του είδους αυτού την απομόνωση και ανανέωσέ

τον».

Δραστηριότητες

1. Να σχολιάσετε τις απόψεις του Μ. Αυρηλίου.

2. Τι σημαίνει η λέξη «αφορισμοί»; Να ανατρέξετε στο λεξικό για τη σημασία της. Να

αναζητήσετε πληροφορίες για τον Μάρκο Αυρήλιο, για τον Επίκτητο και για τη

στωική φιλοσοφία. Με βάση την έρευνά σας, προσπαθήστε να απαντήσετε στο

ερώτημα: γιατί η στωική φιλοσοφία  έχει γίνει και πάλι επίκαιρη;

3. Το κείμενο είναι παραινετικό και απευθύνεται «Εις Εαυτόν». Να εντοπίσετε τις

λέξεις ή φράσεις που δικαιολογούν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Για ποιο λόγο ο Μ.

Αυρήλιος απευθύνεται στον εαυτό του;

4. Να σχολιάσετε την εναλλαγή των ρηματικών προσώπων και των ρηματικών

εγκλίσεων σε σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου και την πρόθεση του

συγγραφέα.

5. Πώς ερμηνεύετε τη λέξη «εύτακτο» που συνοδεύει τον εσωτερικό κόσμο; Θεωρείτε

ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να βρει κάποιος την εσωτερική γαλήνη;

6. Συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό «ανόητους» για τους ανθρώπους που αναζητούν

τόπους απόσυρσης σε εξοχές και παραλίες;

7. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, αυτό το κείμενο του Μάρκου Αυρήλιου να είναι

ιδιαίτερα επίκαιρο στη σημερινή εποχή; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας και να

τεκμηριώσετε τις απόψεις σας με συγκεκριμένες αναφορές στις συνθήκες ζωής,

επικοινωνίας και εργασίας του σύγχρονου ανθρώπου και κυρίως των νέων. Το

κείμενό σας, 200 - 300 λέξεων, να είναι ένα άρθρο σχολιασμού των αφορισμών του

Μάρκου Αυρήλιου, που θα αναρτηθεί σε νεανική ιστοσελίδα.
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