
ΚΑΠΟΙΟΣ "ΕΥΣΕΒΗΣ" ΚΑΙ Ο ΖΑΚΧΑΙΟΣ: 

Δφο πλοφςιοι, 
δφο διαφορετικζσ επιλογζσ ηωισ

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jQ_5ASI2troJ:sinodiporos.blogspot.com/2011/09/4-2011.html+&cd=6&hl=el&ct=clnk&gl=gr


α‘
Μκ 10 ,17 Ο Λθςοφσ ιταν ζτοιμοσ να φφγει, όταν ζτρεξε κάποιοσ, ζπεςε ςτα γόνατά του και τον 
ρϊτθςε: "Αγακζ Διδάςκαλε, τι να κάνω για να κλθρονομιςω τθν αιϊνια ηωι;"
18 Κι ο Λθςοφσ του είπε: "Γιατί με αποκαλείσ αγακόν; Κανζνασ δεν είναι αγακόσ, παρά μόνον ζνασ, ο 
Κεόσ.
19 Τισ εντολζσ τισ ξζρεισ: Μθ μοιχεφςεισ, μθ ςκοτϊςεισ, μθν κλζψεισ, μθ ψευδομαρτυριςεισ, μθ 
ςτεριςεισ από κάποιον ό,τι του ανικει, τίμα τον πατζρα ςου και τθ μθτζρα ςου ". (Ζξοδοσ 20, 12-16)
20 Εκείνοσ αποκρίκθκε: "Διδάςκαλε, όλα αυτά τα τθρϊ1 από τα νιάτα μου.
Μτ 19, 20 ... ςε τι υςτερϊ ακόμα;"
Μκ 10, 21 Ο Λθςοφσ τότε τον κοίταξε γεμάτοσ αγάπθ και είπε: "Ζνα πράγμα ςου λείπει: Αν κζλεισ να 
είςαι τζλειοσ, πιγαινε, ποφλθςε τα υπάρχοντά ςου και δϊςε τα χριματα ςτουσ φτωχοφσ. Ζτςι κα ζχεισ 
κθςαυρό κοντά ςτον Κεό· και ζλα να με ακολουκιςεισ ςθκϊνοντασ τον ςταυρό ςου".
22 Αλλά εκείνοσ, μόλισ άκουςε αυτά τα λόγια, ζγινε ςκυκρωπόσ και ζφυγε λυπθμζνοσ, γιατί είχε 
μεγάλθ περιουςία2.
23 Ο Λθςοφσ ζςτρεψε ολόγυρα τθ ματιά του και είπε ςτουσ μακθτζσ του: "Πολφ δφςκολα αυτοί που 
ζχουν τα χριματα κα μπουν ςτθ Βαςιλεία του Κεοφ".
24 Οι μακθτζσ ταράχτθκαν από τα λόγια του. Ο Λθςοφσ όμωσ τουσ είπε ακόμθ: "Παιδιά μου, είναι 
πολφ δφςκολο να μπουν ςτθ Βαςιλεία του Θεοφ όςοι ζχουν ςτθρίξει τισ ελπίδεσ τουσ ςτα χριματα.
25 Πιο εφκολο είναι να περάςει καμιλα από τθ βελονότρυπα3, παρά να μπει πλοφςιοσ ςτθ Βαςιλεία 
του Κεοφ".
26 Οι μακθτζσ ζνιωςαν ακόμθ πιο μεγάλθ κατάπλθξθ κι ζλεγαν μεταξφ τουσ: "Τότε ποιοσ μπορεί να 
ςωκεί;"
27 Ο Λθςοφσ τουσ κοίταξε και τουσ είπε: "Για τουσ ανκρϊπουσ αυτό είναι αδφνατο, όχι όμωσ και για 
τον Κεό· γιατί όλα είναι δυνατά για τον Κεό ".



Ἔ τ ι ἕ ν ς ο ι λ ε ί π ε ι…

https://antexoume.wordpress.com/2013/11/


 Δεν ιλκε κοντά ςτον Χριςτό με πονθρι διάκεςθ, αλλά με
αςκενικι,

 επικυμεί μεν τθν αιϊνια ηωι, αλλά κατζχεται από το πάκοσ
τθσ φιλαργυρίασ.

 Χάνει τθν αιϊνια βαςιλεία όχι για κάποια παράβαςθ του νόμου,
αλλά γιατί παρζλειψε να ενεργιςει και κετικά το αγακό.

 Δεν είχε βλάψει ςε κάτι τον πλθςίον, αλλά και δεν υπιρξε
ευεργετικόσ γι’ αυτόν.

 Ενϊ καταρχιν φαίνεται πρόκυμοσ να ςυμμορφωκεί προσ τισ
οδθγίεσ του Χριςτοφ,

 όταν ετζκθ ηιτθμα προτιμιςεωσ μεταξφ του να ςυνδεκεί με τον
Χριςτό ι να μείνει προςκολλθμζνοσ ςτα πλοφτθ του,

 φεφγει κατθφισ, κατςουφιαςμζνοσ, δείχνοντασ πωσ προτιμάει
τον χρυςό κι όχι τον Χριςτό.

Ο πλοφςιοσ νζοσ



«Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν

λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν

γὰρ ἔχων κτήματα πολλά». 

Είχε για Θεό το χρήμα!

http://blogs.sch.gr/kantonopou/2010/11/27/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B9%CE%B3-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%AE/


«Εὐκοπώτερόν ἐςτι κάμθλον διὰ τρυμαλιᾶσ ῥαφίδοσ εἰςελκεῖν ἢ
πλούςιον εἰσ τὴν βαςιλείαν τοῦ Κεοῦ εἰςελκεῖν» (Μάρκ. ιϋ 25).

Δεν είπε ο Χριςτόσ ότι οι πλοφςιοι αδυνατοφν να ειςζλκουν εισ
τθν Βαςιλείαν του Θεοφ, αλλ’ ότι δφςκολα μποροφν να το
επιτφχουν.

http://www.moulagiannis.com/?cat=26


β'
Λκ 19, 1 Ο Λθςοφσ μπικε ςτθν Λεριχϊ4 και περνοφςε μζςα από τθν πόλθ.
2 Εκεί υπιρχε κάποιοσ, που το όνομά του ιταν Ηακχαίοσ. Ιταν αρχιτελϊνθσ και 
πλοφςιοσ.
3 Προςπακοφςε να δει ποιοσ είναι ο Λθςοφσ, δεν μποροφςε όμωσ εξαιτίασ του 
πλικουσ και γιατί ιταν μικρόςωμοσ.
4 Ζτρεξε λοιπόν μπροςτά πριν από το πλικοσ κι ανζβθκε ςε ζνα δζντρο για να 
τον δει, γιατί κα περνοφςε από κει.
5 Όταν ζφταςε ο Λθςοφσ ςτο ςθμείο εκείνο, κοίταξε προσ τα πάνω, τον είδε και 
του είπε: "Ηακχαίε, κατζβα γριγορα, γιατί ςιμερα πρζπει να μείνω ςτο ςπίτι ςου 
".
6 Εκείνοσ κατζβθκε γριγορα και τον υποδζχτθκε με χαρά.
7 Όλοι όςοι τα είδαν αυτά διαμαρτφρονταν και ζλεγαν ότι πιγε να μείνει ςτο 
ςπίτι ενόσ αμαρτωλοφ.
8 Σθκϊκθκε ο Ηακχαίοσ και είπε ςτον Κφριο: "Κφριε, υπόςχομαι να δϊςω5 τα 
μιςά από τα υπάρχοντά μου ςτουσ φτωχοφσ και να ανταποδϊςω ςτο 
τετραπλάςιο όςα πιρα με απάτθ".
9 Ο Λθςοφσ, απευκυνόμενοσ ς' αυτόν, είπε: "Σιμερα αυτι θ οικογζνεια ςϊκθκε6· 
γιατί και αυτόσ ο τελϊνθσ είναι απόγονοσ του Αβραάμ.
10 Αυτόσ που ςασ μιλάει ιρκε για να αναηθτιςει και να ςϊςει αυτοφσ που ζχουν 
χάςει τον δρόμο τουσ".

http://blogs.sch.gr/kantonopou/2010/01/14/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B9%CE%B5-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85/


Ο αρχιτελϊνθσ Ζακχαίοσ
Κατείχε μεγάλθ κζςθ, είχε πολλζσ γνωριμίεσ. Απζκτθςε χριματα πολλά.
Πλοφτιςε με αρπαγζσ, αδικίεσ και εκβιαςμοφσ. Ηοφςε με πολλι άνεςθ και
πολυτζλεια. Οι ςχζςεισ του με τουσ ανκρϊπουσ ιταν υποκριτικζσ. Οι άλλοι τον
μιςοφςαν, αλλά και τον φοβοφνταν. Είχε το χειρότερο όνομα ςτθν κοινωνία
τθσ Λεριχοφσ και ςτθ γφρω περιοχι. Σωςτόσ τφραννοσ, ζκανε τα πάντα για να
επιτφχει τον ςκοπό του, αυτό που τον ςυνζφερε, αδιαφορϊντασ για τοφσ
άλλουσ.
Αυτόσ ο άνκρωποσ με τθ μεγάλθ περιουςία, με του κόςμου τα υλικά αγακά
δεν είχε ευτυχία. Δεν ιταν ευχαριςτθμζνοσ από τθ ηωι του. Δεν μποροφςε να
βρει θςυχία, να αναπαυκεί. Μζςα του πάλευε με τθ ςυνείδθςι του. Τον
ιλεγχε δριμφτατα, γιατί όλα τα κατείχε παράνομα. Υπζβαλλε τοφσ άλλουσ ςε
μαρτφρια, αλλά βαςανιηόταν και ο ίδιοσ. Δεν ζμενε ικανοποιθμζνοσ με τον
τρόπο τθσ ηωισ του. Ηθτοφςε κάτι καλφτερο. Ηθτοφςε κάτι που κα τον
απελευκζρωνε από τισ ενοχζσ των αδικιϊν, από το μαςτίγωμα τθσ
ςυνειδιςεωσ. Θ ςυνείδθςθ ηει και υπάρχει ακόμθ και ςτουσ πιο ςτυγνοφσ
εγκλθματίεσ, γιατί είναι θ φωνι του Κεοφ. Ζτςι δεν άντεχε άλλο το κλίμα αυτό
που τον ζπνιγε και τον καταπίεηε.

… ἐηιτει ἰδεῖν τὸν Ἰθςοῦν τίσ ἐςτι.
… ςιμερον ςωτθρία τῷ οἴκῳ τοφτῳ ἐγζνετο.



Ο Ζακχαίοσ 
ξάφνιαςε τουσ 

ςυμπολίτεσ του. 

Φζρκθκε ςτ’ 
αλικεια πολφ 
παράξενα…

Δεν τον νοιάηει 
τι κα πουν οι 

άλλοι.

http://xaraseuaggelia.blogspot.gr/2014/01/blog-post_7552.html


«Ζακχαίε, ςπεφςασ κατάβθκι» (Λουκ. 19’ 5)

http://www.amen.gr/article12161


Ο Ιηςοφσ ςτο ςπίτι του Ζακχαίου, 
του Sieger Koder (Κζντερ)

«Διεγόγγυζον. Παρά ἁμαρτωλῷ
ἀνδρί εἰσῆλθε καταλῦσαι»!

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/847,3171/
http://www.xfd.gr/%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF/%CE%B7-%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%


6. Θ άγνωςτθ ςυνζχεια για τον άγιο
Ζακχαίο: Κατά τθν παράδοςθ, ακολοφκθςε τον
απόςτολο Πζτρο. Αυτόσ τον χειροτόνθςε
επίςκοπο ςτθν Καιςάρεια Φιλίππου (ΒΑ τθσ
λίμνθσ Γενθςαρζτ· βλ. χάρτθ). Μετά τον κάνατό
του οι χριςτιανοί τον τίμθςαν ωσ απόςτολο και
άγιο. Θ μνιμθ του τιμάται ςτισ 20 Απριλίου.

http://www.saint.gr/313/saint.aspx


Επεξεργασία

1. Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που μασ δίνουν τα ευαγγελικά κείμενα,
φανταςτείτε και περιγράψτε τθ ηωι των δφο πλουςίων.

 Άνεςθ οικονομικι
 ευηωία (καλοπζραςθ)
 πολυτζλειεσ (ςε ςτζγθ, επίπλωςθ, ςτολιςμό, πολφτιμα

κοςμιματα, ρουχιςμό, ζνδυςθ), κοινωνικζσ ςχζςεισ και
επιδείξεισ, τιμζσ

 κοινωνικό γόθτρο
 ταξίδια κ.ά.
Το ενδιαφζρον και θ επικυμία να ςυναντιςουν τον Λθςοφ
μαρτυροφν ότι και οι δφο δεν ιταν ευχαριςτθμζνοι: κρθςκευτικά
ο ζνασ, κοινωνικά και προςωπικά ο άλλοσ· (βλ. για τουσ τελϊνεσ
μάκ. 14, Ερμ. 1).



2. Με ποιεσ ςκζψεισ και ποια ςυναιςκιματα πλθςίαςε ο κακζνασ
τουσ τον Λθςοφ;

 Ο Ηακχαίοσ με διςταγμό, ςυγκινθτικι
ταπείνωςθ, ενδόμυχθ ελπίδα,
ανοιχτότθτα.

 Γνωρίηει ότι είναι πρόςωπο μιςθτό.
Ζκανε ζνα επάγγελμα ςυνυφαςμζνο με
τθν αδικία και τθν αμαρτία.

 Αδιαφορεί για τα απαξιωτικά και
μειωτικά ςχόλια των ανκρϊπων.

 Φαίνεται, όμωσ, ότι θ διαφκορά δεν
τον είχε καταβάλει ολοκλθρωτικά.

 Στο πρόςωπο του Χριςτοφ είδε τθν
ελπίδα τθσ εξιλζωςθσ και τθσ
ζμπρακτθσ μετάνοιασ.

 Διψοφςε τόςο για τθν προςωπικι του
ςωτθρία όςο και για τθν ςωτθρία
ολόκλθρθσ τθσ οικογζνειάσ του.

Ο πλοφςιοσ νζοσ πλθςιάηει το
Χριςτό με ςεβαςμό, γνιςιο
ενδιαφζρον, ειλικρίνεια, ηιλο και
προςδοκίεσ.
 Ζχει όμωσ ζλλειψθ αυτογνωςίασ.
 Τθρεί εξωτερικά τισ εντολζσ.
 Η καρδιά του είχε μείνει

αςυγκίνθτθ από τθν αγάπθ, που
πρζπει ο άνκρωποσ να δείχνει
ςτο Κεό και τουσ άλλουσ
ανκρϊπουσ.
 Ιταν διατεκειμζνοσ να κάνει τα

πάντα, εκτόσ του να
αποδεςμευκεί από τα πλοφτθ
του, αφοφ τα κεωροφςε εφνοια
του Κεοφ και ευλογία.



3. Με ποιον τρόπο ο Λθςοφσ ανταποκρίκθκε ςτισ αναηθτιςεισ και 
τισ προςδοκίεσ του κακζνα;

Ο Λθςοφσ ςυμπάκθςε τον
«ευςεβι» νζο, "τον
κοίταξε γεμάτος αγάπη".
Τον τίμθςε πολφ.
Δεν τον πίεςε.
Του ζδειξε τον αλλιϊτικο
δρόμο μοναχά.
Σεβάςτθκε τθν ελευκερία
του.
Δεν είπε τίποτα
απαξιωτικό ςε βάροσ του.

Ο Λθςοφσ δεν ςυνζςτθςε ςτον Ζακχαίο
τι να κάνει.
Αυτόσ μόνοσ του, αυκόρμθτα δθλϊνει
τι κα πράξει. Απελευκερωμζνοσ ξεκινά
τθ νζα του ηωι αποφαςιςτικά και
ζμπρακτα.
Θ αλλαγι του είναι ριηικι. Δεν είναι πια
μόνοσ.
Ο Λθςοφσ εκφράηει τθ χαρά του. Στο
ςπίτι του Ηακχαίου "ςωτθρία γζγονε"
(Λκ 19, 9): μεταβολι, άφεςθ, ελευκερία,
αγάπθ, νζο ξεκίνθμα ηωισ, υιότθτα.
Κζρδιςε αςυλλιπτωσ περιςςότερα από
όςα είχε χάςει.



4. Ποια κατάλθξθ είχε για τον «ευςεβι» πλοφςιο και ποια για το
Ηακχαίο θ ςυνάντθςι τουσ με τον Λθςοφ; Ποια κζςθ πιρε ο πρϊτοσ και
ποια ο δεφτεροσ απζναντι ςτθν μεγάλθ περιουςία που είχαν;

Το κάλεςμα του Χριςτοφ
 τον απογυμνϊνει,
 αποκαλφπτει ότι θ καρδιά του

είναι προςκολλθμζνθ ςτα
υλικά αγακά.

 Δεν τόλμθςε να ανταποκρικεί
ςτθν πρόκλθςθ και ζτςι

 ζχαςε τθν ευκαιρία τθσ ηωισ
του.

Ο Ηακχαίοσ, ανταποκρίνεται με
χαρά ςτθν πρόςκλθςθ του
Χριςτοφ. Ο Χριςτόσ του ηιτθςε
φιλοξενία και κείνοσ του
πρόςφερε τα πάντα.
Θ πίςτθ του αποδεικνφεται
φανερι και ζμπρακτθ με τθ
μετάνοια.
Ο Ηακχαίοσ ςϊηεται, γιατί
ςυμφιλιϊνεται ζμπρακτα με
τουσ ανκρϊπουσ και το Κεό.



5. Μπορείτε τϊρα να εξθγιςετε τα λόγια του Χριςτοφ ςτον ςτίχο Μκ
10, 24; : "Παιδιά μου, είναι πολφ δφςκολο να μπουν ςτη Βαςιλεία του 
Θεοφ όςοι ζχουν ςτηρίξει τισ ελπίδεσ τουσ ςτα χρήματα ".

• Ο πλοφτοσ παρζχει δφναμθ και εξουςία που ενδζχεται
να αποβοφν ςε βάροσ πολλϊν (εκμετάλλευςθ,
αυκαιρεςίεσ).

• Μπορεί να δθμιουργιςει δουλικι εξάρτθςθ για τθν
απόκτθςθ και διάκεςι του.

• Να αλλοτριϊςει τον άνκρωπο από πολλά (ανκρωπιά,
ευαιςκθςία, ςεβαςμό των άλλων).

• Να οδθγιςει ςε πνευματικό μαραςμό και αδιαφορία
για κοινωνικά και πνευματικά ηθτιματα και κζματα
(ςε ςχζςθ με το Κεό, τθν πίςτθ, τθν ανκρωπιά).



Διαβάςτε προςεκτικά το παρακάτω κείμενο. Ποια ςτάςθ μασ προτρζπει 
να ζχουμε απζναντι ςτα υλικά αγακά ο Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ; 

Τα πλοφτθ και ο άνκρωποσ
"Τα πλοφτθ (υλικά αγακά) είναι ζνα μζςο.
Μπορείσ να τα χρθςιμοποιείσ ςωςτά;
Τότε υπθρετοφν τθ δικαιοςφνθ.
Με λάκοσ τρόπο τα χρθςιμοποιείσ;
Τότε υπθρετοφν τθν αδικία.
Γιατί τα πλοφτθ από τθ φφςθ τουσ
υπθρετοφν και δεν εξουςιάηουν.
Ο νουσ του ανκρϊπου
και ελεφκερο κριτιριο ζχει
και μόνοσ του αποφαςίηει
πϊσ κα χρθςιμοποιιςει όςα του δόκθκαν.
Επομζνωσ ο ςτόχοσ δεν είναι
να εξαφανίςουμε τα υλικά αγακά,
αλλά τισ αδυναμίεσ τθσ ψυχισ,
που δεν επιτρζπουν να κάνουμε
καλι χριςθ των αγακϊν".

Κλιμθσ Αλεξανδρεφσ
χριςτιανόσ ςυγγραφζασ του 2ου μ.Χ. αι.

Από το κείμενο ςυνάγεται θ
λογικι και ορκι χριςθ των
υλικϊν αγακϊν για χάρθ
πνευματικϊν και κοινωνικϊν
ςκοπϊν που κζτει ο άνκρωποσ. Ο
άνκρωποσ όχι δοφλοσ του
χριματοσ και των υλικϊν
αγακϊν. Από τθν ορκι ι μθ
χριςθ και διαχείριςι τουσ
προάγεται ι κινδυνεφει θ
ελευκερία του ανκρϊπου.



Το φιλόπλουτο πνεφμα βρίςκεται ςε τζλεια αντίκεςθ με τον
Χριςτιανιςμό. Κανείσ, λζει ο Κφριοσ Λθςοφσ, δεν μπορεί να
δουλεφει ςε δφο κυρίουσ… Δεν μπορείτε να υπθρετείτε (και) το
Θεό και το Μαμωνά (=πλοφτο)».

«Οὐδεὶσ δφναται δυςὶ κυρίοισ δουλεφειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μιςήςει καὶ
τὸν ἕτερον ἀγαπήςει, ἢ ἑνὸσ ἀνθζξεται καὶ τοῦ ἑτζρου
καταφρονήςει. οὐ δφνασθε θεῷ δουλεφειν καὶ μαμωνᾷ» Ματθ. 6,24.

Τα μάτια μασ δεν μποροφν να βλζπουν ςυγχρόνωσ πάνω και κάτω.
Ο νουσ μασ δεν μπορεί να φροντίηει ςυγχρόνωσ και για τα ουράνια
και για τα επίγεια, οφτε θ καρδία μασ μπορεί να αγαπά ςυγχρόνωσ
και το Κεό και τον κόςμο· ι το ζνα ι το άλλο, διότι μαηί και τα δφο
είναι αδφνατον.

Θεόσ ι Μαμωνάσ;



Στον ευςεβι πλοφςιο με ςοβαρζσ
κρθςκευτικζσ αναηθτιςεισ
προςφζρκθκε από τον Λθςοφ αυτό που
εκείνοσ ηθτοφςε. Δεν τόλμθςε να
ανταποκρικεί. Ζτςι ζχαςε τθν ευκαιρία
τθσ ηωισ του.
Από τον Ηακχαίο ο Λθςοφσ απλϊσ
ηιτθςε φιλοξενία. Εκείνοσ άδραξε τθν
ευκαιρία και το ςπίτι του πλθμμφριςε
από Βαςιλεία Κεοφ,
Η προςκόλλθςθ ςτον πλοφτο μπορεί
να γίνει ςοβαρό εμπόδιο για τθν
αλθκινι και γεμάτθ ηωι που ζδειξε,
προζβαλε και χαρίηει ο Χριςτόσ για
όλουσ.

Βαςικά ςτοιχεία του μακιματοσ

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=4&paged=2


Το χριμα και θ γαλινθ

Ο Πολυκράτθσ, ο αρχαίοσ βαςιλιάσ τθσ Σάμου, ζςτειλε από
ευγνωμοςφνθ ς’ ζνα φιλόςοφο πζντε τάλαντα. Ο φιλόςοφοσ
δζχκθκε με ευχαρίςτθςθ τα τάλαντα και χωρίσ μεγάλο κόπο,
εγκατζλειψε τθν φιλοςοφία και ρίχκθκε ςτθν αγορά και το εμπόριο.
Τϊρα, ςκζπτεται ωσ ζμποροσ και είναι όλο ςχζδια και
προγραμματιςμοφσ. Τόςθ είναι θ ανθςυχία του, που κι αυτόσ ο
φπνοσ του λιγόςτεψε.
Αλλά ιλκε κάποια ςτιγμι που ςκζφκθκε νθφάλια: «Τι ανόθτοσ, που
είμαι, είπε μζςα του. Από τότε που πιρα τα χριματα ζχαςα τθν
γαλινθ μου».
Θ ςκζψθ γίνεται πράξθ και ο φιλόςοφοσ επιςτρζφει τα χριματα
ςτον βαςιλιά και οδθγεί τον εαυτό του και πάλι ςτθν γαλινθ και τθν
ευτυχία.


