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Ο Θεόφραστος γεννήθηκε το 372 π.Χ. και πέθανε το 287 π.Χ. σε ηλικία 

85 ετών. Ήταν φιλόσοφος της αρχαιότητας και μέχρι το τέλος της ζωής 

του δίδασκε και εργαζόταν. 

Ο πατέρας του λεγόταν Μέλαντας και ήταν γναφεύς (καθαριστής 

ενδυμάτων) και είχε εργοστάσιο με πολλούς δούλους. Ήταν λοιπόν 

ένας πλούσιος έμπορος. Φρόντισε έτσι ώστε  ο Θεόφραστος να έχει 

άψογη ανατροφή. Αρχικά, έλαβε τα πρώτα μαθήματά του κοντά στον 

Λεύκιππο. Στην συνέχεια, μετέβη στην Αθήνα όπου άρχισε να 

ασχολείται με τη φιλοσοφία ως μαθητής του Πλάτωνα και όταν αυτός 

πέθανε, το 347 π.Χ. ακολούθησε τον Αριστοτέλη. Αυτός διέκρινε 

γρήγορα την φιλομάθεια και την ευφυΐα του. Τον εκτίμησε και τον 

αγάπησε, και ενώ αρχικά ονομαζόταν Τύρταμος τον μετονόμασε σε 

Εύφραστο και έπειτα σε Θεόφραστον. 

Την μεγάλη εκτίμηση που είχε για τον μαθητή του την έδειξε ξανά το 

έτος 323 π.Χ., όταν δηλαδή κατηγορήθηκε για ασέβεια και 

αναγκάστηκε να καταφύγει στη Χαλκίδα. Χάρισε στον Θεόφραστο την 

πλούσια βιβλιοθήκη του και του εμπιστεύτηκε την διεύθυνση της 

σχολής, την οποία διεύθυνε για 25 χρόνια. Την περίοδο αυτή, ο 

αριθμός τον μαθητών ξεπέρασε τους 2000. 

Ήταν κατά του γάμου και χαρακτήριζε τον έρωτα ως ασθένεια της 

ψυχής. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική. 

Τα έργα που έγραψε ήταν περίπου 240 και αφορούσαν διάφορα 

θέματα. Δυστυχώς σήμερα σώζονται μερικά αποσπάσματα και μόνο 2 

ολόκληρα έργα. 



*



Είναι η κοινή και συνηθισμένη γλώσσα της 

εποχής, την οποία μιλούσαν οι Αθηναίοι. 

Το ύφος είναι απλό και απέριττο, χωρίς 
ποιητικές εκφράσεις. 

Η σύνταξη, επίσης, ομαλή και συνηθισμένη. 

 



* ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ 

  

Χαρακτηριστικά υπερήφανου: 

*Σε αυτόν που βιάζεται να του μιλήσει, λέει πως θα τον δεχτεί 

μετά το δείπνο, την ώρα του περιπάτου.  

*Αν κάνει κάτι καλό για κάποιον άλλο, το θυμάται για πάντα. 

*Σε αυτούς που τον διόρισαν διαιτητή, λέει τις σκέψεις του, 

ενώ περπατά. 

*Αν χειροτονηθεί άρχων, δεν δέχεται την αρχήν και ορκίζεται 

ότι δεν έχει καιρό. 

*Δεν καταδέχεται να επισκεφτεί αυτός κανέναν πρώτος.  

*Ειναι ικανός να πει σε αυτούς που πουλούν ή αγοράζουν από 

αυτόν πράγματα να έρθουν να πληρωθούν ή να πληρώσουν 

τα ξημερώματα. 

Η υπερηφάνεια είναι το να καταφρονεί κανείς 

όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του. 



*Στο δρόμο δεν μιλά με κανέναν γνώριμο που συναντά, μόνο  

προχωρά με το κεφάλι πάνω ή κάτω, ανάλογα με τη διάθεση 

που έχει.  

*Όταν καλεί φίλους του για δείπνο, δεν τρώει μαζί τους αλλά 

αναθέτει σε κάποιον να τους φροντίζει. 

* Δεν κάνει επίσκεψη, αν δεν στείλει κάποιον να τον 

προαναγγείλει. 

*Δεν αφήνει κανέναν να μπει στο σπίτι του όταν τρώει, αλείφει 

τα μαλλιά του με λάδι ή λούζεται.  

*Όταν κανονίζει λογαριασμούς με κάποιον, διατάζει τον 

υπάλληλο του να αριθμήσει τους ψήφους και αφού κάνει το 

άθροισμα, να το καταχωρίσει στη μερίδα του. 

* Όταν στέλνει επιστολές, δεν γράφει τη φράση <<θα μου 

κάνεις την χάρη>>, αλλά <<θέλω να γίνει αυτό…>>, <<σου 

έχω στείλει κάποιον να του το δώσεις να μου το φέρει… >> , 

<<θα γίνει όπως θέλω εγώ>> και <<να το κάνεις γρήγορα>>. 
 



Χαρακτηριστικά δειλού: 

*Όταν ταξιδεύει με πλοίο και δει  

   ακρωτήρι, νομίζει πως είναι πειρατικά πλοία. 

*Αν σηκωθεί θαλασσοταραχή, ρωτά μήπως 

κάποιος από τους συνεπιβάτες του δεν είναι 

μυημένος. Εμφανίζεται ξαφνικά στον κυβερνήτη 

και τον ρωτά αν έχουν κάνει τη μισή διαδρομή και 

πώς του φαίνεται ο καιρός. 

*Αφού σηκώσει το κεφάλι, ρωτά το πλοίαρχο τι 

πιστεύει για τον καιρό και ζητά από τους ναύτες 

να τον πάρουν πίσω στη στεριά, διότι λέει είδε 

ένα κακό όνειρο.  

*Κατά τις εκστρατείες του πεζικού, βάζει άλλους 

μπροστά και όταν ακούσει φωνές τρέχει πίσω στη 

σκηνή του, δήθεν για να αλλάξει σπαθί, γιατί το 

δικό του έσπασε. Όταν φτάσει εκεί, λέει στον 

υπηρέτη του να πάει έξω να δει πού είναι οι 

εχθροί και κρυμμένος περιμένει πολλή ώρα ... 

την καθυστέρηση του την δικαιολογεί λέγοντας 

ότι  τον ζητούσαν. 

 

Η δειλία είναι η υποχώρηση της 

ψυχής από τον φόβο 

* ΔΕΙΛΙΑΣ



*Όταν έρθει κάποιος πληγωμένος  
στο στρατόπεδο του, πάει κοντά του 
και τον ενθαρρύνει, στη συνέχεια 
τον παίρνει στην σκηνή του και του 
περιποιείται τις πληγές, πράγμα που 
προτιμάει από το να πολεμάει.  

*Αν ο σαλπιγκτής σαλπίσει το 
πολεμικό από τη σκηνή του, λέει  
στον διάβολο, ότι δεν αφήνει τον 
άνθρωπο να κοιμηθεί καθόλου με τα 
σαλπίσματα του. 

*Αφού γεμίσει αίμα από την ξένη 
πληγή, συναντά τους συμπολεμιστές 
του που επέστρεψαν από τη μάχη 
και τους λέει πως με κίνδυνο τη ζωή 
του βγήκε έξω και τον έσωσε. 
 



Χαρακτηριστικά ανελεύθερου ανθρώπου: 

*Αν νικήσει σε αγώνα τραγωδών, αφιερώνει στον 
Διόνυσο μια ξύλινη πινακίδα, στην οποία γράφει μόνο 
το όνομα του. 

*Όταν γίνεται συνεισφορά για την πόλη, σηκώνεται 
αργά αργά και φεύγει από τη συνέλευση. 

*Όταν παντρεύει την κόρη του, πουλά τα κρέατα της 
θυσίας εκτός από αυτά που προορίζονται για τους 
ιερείς, ενώ αυτούς που υπηρετούν στον γάμο τους 
πληρώνει χωρίς τροφή. 

*Εάν είναι τριήραρχος, στρώνει στο κατάστρωμα τα 
στρώματα του κυβερνήτη, ενώ τα δικά του τα βάζει σε 
ένα μέρος για να μη φθείρονται. 

*Δεν στέλνει τα παιδιά του στο σχολειό κατά τη γιορτή 
των Μουσών και λέει πως είναι άρρωστα, μόνο και 
μόνο για να μη συνεισφέρουν στις δαπάνες της 
γιορτής. *ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 Η ανελευθερία είναι η 

έλλειψη φιλοτιμίας  



*Όταν ψωνίζει στην αγορά, κουβαλάει ο ίδιος 
τα κρέατα και τα λάχανα. 

*Μένει στο σπίτι του, όταν δώσει το φόρεμα 
του για πλύσιμο. 

*Εάν φίλος του μαζεύει εράνους, ενώ έχει 
συνομιλήσει προηγουμένως για αυτό, μόλις 
τον δει αλλάζει δρόμο και επιστρέφει σπίτι του 
από άλλο δρόμο. 

*Για τη γυναίκα του που του έδωσε προίκα, δεν 
αγοράζει υπηρέτρια, αλλά πληρώνει ένα παιδί 
για να την συνοδεύει από τη γυναικεία αγορά. 

*Φορεί υποδήματα που είναι ραμμένα και 
επιδιορθωμένα πολλές φορές και λέει ότι είναι 
σκληρά σαν κέρατο. 

*Όταν σηκωθεί, σαρώνει ο ίδιος το σπίτι και 
καθαρίζει από κοριούς τα κρεβάτια.  

*Όταν κάθεται, γυρίζει ανάποδα το μάλλινο 
φόρεμα (τρίβωνα) που φορεί για να μη 
λερωθεί. 

 

 



Χαρακτηριστικά μικροφιλότιμου ανθρώπου: 

*Όταν προσκληθεί σε δείπνο, προσπαθεί να βρει 

θέση κοντά στον οικοδεσπότη. 

*Παίρνει τον γιο του στους Δελφούς, για να 

κόψει και να αφιερώσει εκεί τα μαλλιά του. 

*Φροντίζει να έχει μαύρο δούλο για να τον 

ακολουθεί. 

*Όταν δανείζεται από φίλο του, φροντίζει να τα 

επιστρέψει σε καινούρια αργυρά νομίσματα. * 
ΜΙΚΡΟΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ 

Η μικροφιλοτιμία είναι η 

χαμερπής επιθυμία τιμής. 



*Έχει μικρή παλαίστρα με άμμο και 
σφαιριστήριο. Την παλαίστρα αυτή (αρχαία 
ελληνική σχολή πάλης) περιφερόμενος στην 
πόλη, την παραχωρούσε σε σοφούς 
οπλομάχους και μουσικούς για να κάνουν 
εκεί επιδείξεις, έτσι ώστε στο τέλος να 
έβγαινε αυτός και κάποιος να έλεγε πως 
ήταν δικιά του η παλαίστρα.  

*Συχνά κόβει τα μαλλιά του, έχει λευκά 
δόντια, αλλάζει φορέματα ενώ είναι ακόμα 
καλά και αλείφεται με μύρα. 

 *Στην αγορά πηγαίνει στο μέρος όπου 
βρίσκονται οι τραπεζίτες, στα γυμνάσια εκεί 
που γυμνάζονται οι έφηβοι και στα θέατρα 
που πηγαίνει, όταν έχει παράσταση, κάθεται 
κοντά στους στρατηγούς. 

*Ενώ για τον εαυτό του δεν αγοράζει τίποτα, 
για τους φίλους του (εκ φιλοξενίας) αγοράζει  
αγάλματα, τα οποία στέλνει στο Βυζάντιο. 
Επίσης, στέλνει λακωνικούς σκύλους  στην 
Κύζικο. Ενώ τα κάνει όλα αυτά φροντίζει να 
τα μάθει όλη η πόλη. 

 

Αρχαία ελληνική 

αγορά 



*  

Χαρακτηριστικά αηδούς ανθρώπου (κακοαναθρεμμένος και 
ανάγωγος): 

*Μπαίνει στο δωμάτιο κάποιου που κοιμάται και τον ξυπνά για 
να μιλήσουν. 

*Εμποδίζει τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να 
αποπλεύσουν.  

*Στους ανθρώπους που έρχονται για να τον δουν, λέει να τον 
περιμένουν μέχρι να έρθει από τον περίπατό του. 

*Σε σπίτι φίλου του παίρνει το παιδί από  την τροφό (οι τροφοί 
συνήθιζαν να μασούν την τροφή που έδιναν στα μικρά παιδιά 
για  να μπορούν να την καταπιούν ευκολότερα) και δίνει την 
τροφή ο ίδιος, αφού πρώτα την μασήσει. Στη συνέχεια, μιλά 
σαν παιδάκι και το ονομάζει το παιχνίδι του παπάκη. 

*Στο τραπέζι λέει πως έλαβε καθαρτικό και πως τα 
περιττώματα του είναι πιο μαύρα και από το ζωμό που 
βρίσκεται στο τραπέζι. 

 Η αηδία είναι η συνάντηση  που μπορεί να 

προξενήσει λύπη χωρίς ζημιά 



*Είναι ικανός να ρωτήσει τη μητέρα του για τις εντυπώσεις που είχε 

καθώς τον γεννούσε, ακόμα και μπροστά από τους υπηρέτες του. Στη 

συνέχεια, δίνει ο ίδιος την απάντηση λέγοντας ότι ήταν ευχάριστο και 

συγχρόνως λυπηρό, αλλά χωρίς αυτά τα δυο δεν γεννιέται άνθρωπος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Όταν είναι καλεσμένος σε δείπνο, διηγείται  

ότι σπίτι του έχει κανάτα με δροσερό νερό, 

κήπο με πολλά και τρυφερά λάχανα, καθώς 

και μάγειρα, ο οποίος έφτιαχνε εξαιρετικό 

φαγητό. Λέει, επίσης, ότι το σπίτι του ήταν 

ξενοδοχείο, αφού δεν άδειαζε ποτέ  και ότι 

οι φίλοι του, όπως λέει και η παροιμία, 

ήταν τρυπημένοι πίθοι, διότι όσο και να 

τους ευεργετούσε δεν μπορούσε να τους 

χορτάσει. 

*Όταν φιλοξενεί κάποιον, επαινεί τα 

προτερήματα του γελωτοποιού του, τον 

οποίον παρουσιάζει και όταν προσκαλεί 

τους καλεσμένους να πιουν, τους λέει ότι 

όλα έχουν ετοιμαστεί για να περάσουν 

καλά.   



*

Χαρακτηριστικά δυσχερή ανθρώπου: 

*Ενώ έχει λέπρα και μαύρα νύχια από το νόσημα, 

περιφέρεται στο δρόμο και λέει ότι είναι κληρονομική 

ασθένεια, διότι την είχε ο πατέρας και ο παππούς του. 

*Είναι ικανός να μη θεραπεύσει τις πληγές που έχει στο 

αντικνήμιο και τα ξεγδάρματα στα δάχτυλα του, αλλά να 

τα αφήσει να πάρουν κακοήθη μορφή. 

*Το τρίχωμα στις μασχάλες του είναι τόσο πολύ και πυκνό 

όσο ενός θηρίου και σκεπάζει μεγάλο μέρος τον πλευρών 

του, επίσης τα δόντια του είναι τόσο μαύρα και 

καταφαγωμένα που σου προκαλεί τέτοια αηδία, η οποία 

δεν σε αφήνει να τον πλησιάσεις.  

*Πετά την μύξα του ενώ τρώει, χώνεται στα αίματα όταν 

θυσιάζει και ραντίζει τον συνομιλητή του με σάλια, επίσης 

ρεύεται καθώς πίνει. 

 

 

Η δυσχέρεια είναι η αμέλεια του σώματος, η οποία 

προξενεί δυσάρεστο  αίσθημα στους άλλους. 



*Πηγαίνει στην αγορά φορώντας χοντρό χιτώνα 

και λεπτό μανδύα, ο οποίος είναι γεμάτος με 

πολλές κηλίδες. 

*Βλαστημά, όταν η μητέρα του πηγαίνει να 

συμβουλευτεί οιωνοσκόπο (πρόσωπο που 

υποτίθεται πως μπορεί να διαβάσει τους 

οιωνούς και να προβλέψει το μέλλον). 

*Όταν οι άλλοι προσεύχονται, αφήνει το ποτήρι 

του να πέσει και γελά σαν να έκανε μεγάλο 

κατόρθωμα.  

*Όταν ακούει αυλητρίδα, χειροκροτεί μόνος και 

συνοδεύει με χαμηλή φωνή το σκοπό, επίσης 

την επιπλήττει διότι έπαυσε τόσο γρήγορα. 

*Θέλει να φτύσει πάνω στο τραπέζι και φτύνει 

στην υπηρέτρια, η οποία του φέρνει το κρασί.  



Χαρακτηριστικά  άπιστου ανθρώπου: 

* Όταν στέλνει τον δούλο του στην αγορά, 

στέλνει και κάποιον άλλον για να τον 

πληροφορεί για ό,τι κάνει ο δούλος. 

*Στο δρόμο κρατά ο ίδιος τα χρήματα του 

και κάθε 185 μέτρα κάθεται και τα μετρά. 

*Αν βρίσκεται στο κρεβάτι, ρωτά τη 

γυναίκα του αν έχει όλα τα χρήματα και τα 

χρυσαφικά καλά ασφαλισμένα, και αν 

ακόμα του απαντήσει αυτή ναι, σηκώνεται 

όπως είναι και αρχίζει και τα ελέγχει όλα 

... μόνο έτσι μπορεί να κοιμηθεί. 

* Η απιστία είναι η  γνώμη που έχει 

κανείς για όλους ότι είναι άδικοι 



*Για να πάρει τους τόκους από χρήματα που 

έχει δανείσει, έχει μαζί του μάρτυρα για να μην 

μπορούν να του αρνηθούν.  

*Προτιμά να δώσει το φόρεμα του σε καθαριστή 

με καλό εγγυητή παρά σε καλό καθαριστή.  

*Αν έρθει κανείς και του ζητήσει να του δανείσει 

ποτήρια (χρυσά η αργυρά), συνήθως αρνείται, 

αν όμως είναι κάποιος συγγενής ή στενός 

φίλος, δεν μπορεί να αρνηθεί. Προτού όμως τα 

δανείσει, τα ζυγίζει και σχεδόν απαιτεί 

εγγυητή. 

*Διατάζει τον δούλο του να περπατάει μπροστά 

από αυτόν για να μην φύγει και τον αφήσει. 

 

 



Χαρακτηριστικά αυθάδη ανθρώπου: 

*Σου λέει «μη με ενοχλείς», αν τον ρωτήσεις πού είναι ο 

τάδε.  

*Δεν χαιρετά κανέναν, ακόμα και αν τον χαιρετήσουν.  

*Όταν πουλά κάτι, δεν λέει την τιμή, αλλά ρωτά τους 

αγοραστές πόσο αξίζει.  

*Σε αυτούς που του στέλνουν δώρα στις γιορτές, λέει ότι 

δεν δίνονται δωρεάν. 

*Δεν συγχωρεί κανέναν, ούτε αυτόν που τον 

έσπρωξε κατά λάθος ούτε αυτόν που του πάτησε το 

πόδι, ακόμα και αν του ζητήσουν συγνώμη. 

 

*

Η αυθάδεια είναι τραχύτητα συναναστροφής 

που φαίνεται στα λόγια και στις πράξεις 

 



*Αν κάποιος φίλος του τού ζητήσει έρανο, 

αφού πρώτα αρνηθεί, του ψιθυρίζει στο 

αυτί ότι είναι χαμένα χρήματα. 

*Αν σκοντάψει, αρχίζει και βρίζει την 

πέτρα στην οποία σκόνταψε.  

*Δεν περιμένει κανέναν για πολλή ώρα. 

*Δεν καταδέχεται ούτε να χορέψει ούτε να 

τραγουδήσει ούτε να απαγγείλει, όταν του 

το ζητήσουν σε συμπόσιο. 

*Είναι ικανός ούτε στους θεούς να μην 

προσεύχεται. 

 




