
ΚΙΚΕΡΩΝ 

Περ[ φελ[ας 

- ~KΔOΣEIΣ~ ENAΛIOΣ ---



/ 

εζ{~ψυλλo : Γl r)O'et~(~V και Απόλλων. 

'1.νάγλ"9() του Ι Ι '1.ρύενώνα , 

~il (JtnEL{J ι\χΡ(jΠCJλ~c, . 



2 



π Ε Ρ φ Λ Α Σ 

3 



ΣεφιΧ: ApXA IQI ΣτrrΡΑΦΕI Σ 

Τίτλος πρωτοτύπου: D e Amicitia 

ΣυγΥραφέας: C icero 

ΜετιΧφρασ'1): Μαρίοι Κεκροποίιλου 

Επιμέλεια: Ελέν'l) Κεκροποίιλου 

Σχεδιασμός έκδοσης: Λοιυρέντιος Ντετζιόρτζιο 

Σελιδοποίηση: Εργοιστηριο Τυπογραφικών Εφοιρμογών 

Εξώφυλλο: Γ.Χ. 

λΠ«ΥΟΡε!jε,:,:ι~ ." ~ν281jμοσ~ε'J σ"'ι t ''ι 'Xν'X~:ιρ'X

ίωΥίι ολικ;' .;, μερι:o~1 1, περύ'Υίί.,:,α1. .;, 1j :Ιί:~30-

στ, χ:ι~~ π:ιρ&:φΡ1ΙΠ, .;1 δ~%σ'ι.E1Λι ';(1) r.εριεχrJμέ

VfJ!J ';ΟΙ) β~βλΙ:o') με OitOH./v&y;Tt(J':'t -:ρό;:ο, μrιz:ι

νικό, Yιλιχ,:,~oνιχό, φω~O';")ίnκ6, "IΖογρiφ~σYj; r. 
~λλo, ΖωΡL~ ϊ.ΡΟ-'ιΥοUμενν; Y?'XΠ~ ά:δει:t : I)'J 

Εχ&όπ, . :"ομος 2121/1993 χχι κ«,ό,ες :ω 
Δtεθv(),j~ .:.\ ικ'Χίο') ΠΟ') tfT/.'jO'JV σ7'lj'l Ελλ&:8:χ . 

© 1997, γιοι την ελλ'l)νικ~ γλώσσοι: Eκίl6σε ις Ενό:λιος 
Ελ. Βενιζέλου 4 - 143 43 Afl-r.v<x - Τηλ.: 253 1 614, Fax: 21 84 854 

ISBN 960-536-004-7 

4 



ΚΙΚΕΡΩΝ 

Περί φιλίας 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ & ΜΕΊΆΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΊΊΝΙΚΑ 

Μαρία Κεκροπούλου 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

5 



6 



Εισαγωγή 

a. Χαρακτηριστικά τη~ Pωμαϊκή~ επoxή~ 

Ο 
Ρ , ξ' , " 

ι ωμιχιοι εκινΎjσlXν lΧπο τlΧ ιχσφυκτικιχ οριιχ του 

" ι, ι, 
Λιχτιου, κιχτεκτησιχν την OpεινΎj μεσΎj lτlΧλιlχ πρωτιχ 

κlχι ιχργότεριχ .ηρθιχν σε σύγκρουσΎ) με τους ΈλλΎJVες 

της κάτω Ιτιχλίιχς. Αφού τlχ σχέ3ιά τους υλoΠOι.ηθΎjκlXν σιγά-
, θ' " λ β σιγιχ, ιχισ ιχνομενοι ΤΎJV υπεpOΧΎj τους, συνε ΙΧ lΧν ΚLΧΙ πριχγμιχ-

τοποίφιχν μεγlΧλεπ.ηβολlΧ σχέ3ιιχ που .ηθελιχν τη PΙ:ΨΎj νιχ επε

κτείνει την κυριlχρχίlΧ της κlΧι τlΧ συμφέροντά της σΤΎj Μιχκε-

30νίlχ, ιχργότεριχ στην υπόλOΙΠΎj Ελλά31χ κlχι στις 3υνάμεις της 

Ανιχτολ.ης. Η KIXPXΎj3όνlX, κυρίιχρχος ιχπό τον 40 ΙΧΙ. π.χ. ης 

Μεσογείου .ητιχν Ύj πρώτη χώριχ . που κlXτlXκτ.ηθΎjκε ιχπό τους 

ΡωμlΧίους . 

Τ ο εκτετα.μένο ρωμ.α'Lχό κρocτος, το magnum jmΡeήum, 

μπορεί νιχ κlχτέκτησε ε3ιχφικά όλες τις πιχριχπάνω ιχνιχφερόμε

νες περιοχές, ιχλλά στη συνέχειlχ ((κlχτlχκτηθΊ)Κε» το ί3ιο ιχπό 

τον ελλΎJVOlXνlXΤOλικό πολιτισμό . Όπως έγριχψε χιχριχκτηριστικά 

ο ΠOΙΎjτης Οράτιος: 
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ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ 

ιιη ηττημένη Ελλά8α lJπέταξε τον σκληρ6 κατακτητή και 

εισήγαγε τις τέχνες στο λάτιο ... )) 

Από τις ελληνικές ocποικίες ocλλOC και ocπό ην εισρo~ μεγOCλου 

ocριθμού Eλλ~νων που σύρθηκocν βίαιoc στη ρωμη κυρίως ως 

ocιχμOCλωτοι ~ ως υηρέτες, γιocτροί, πocι8αγωγοί, οι Ρωμιχίοι 

8έχηκαν ισχυρούς κλονισμούς και επιθέσεις στον μέχρι τότε 

τρόπο ζω~ς τους, στις αντιλ~Ψεις κocι τα ~θη τους. Έγινε της 

μό80cς να προσλlχμβOCνουν γρocμμocτείς και πocι8ocγωγούς Έλλη

νες, νoc εγκαθίστocνται σην Aθ~νoc ~ στην ΑλεξOCν8ρειoc για να 

ευρύνουν την παι8εία τους. Συντελέστηκαν ριζικές αλλαγές στη 

θρησκεία, στη λογοτεχνία, στην τέχνη -κOCθε μoρφ~ τέχνης

και στα ~θη. Γp~γopα οι τραχείς Ρωμαίοι OCλλαξαν εν8υμασία 

και τρόπο ζω~ς αντι8ρωντας ως νεόπλουτοι. Η πολυτέλεια που 

θ ' ι λλ' ~ Ι 'β Ι υιο ετησαν εφερε πο α οεινα που απε ησαν καταστρεπτικoc. 

Κυρίως όμως συντέλεσαν ση 8ιOCβρωση του θεσμού της οικο

γένειας ενω οι παλιές ρωμαϊκές αρετές θεωρ~θ1)Καν γελοίες κocι 

στα8ιακOC OCρχισαν να 8ιαφαίνονται τα πρωτα συμπτωμocτα 

πολι τικ~ς 8ιαφθορOCς. 

Οι κοινωνικές 80μές μετOC τις μεγOCλες κocτακτησεις OCρχι-

λ ι ι Ψ λ'~ Ι λ ι σαν να μεγoc ωνουν το ανοιγμα της oc ιοας φτωχοι-π ουσιοι. 

Η μεσαία ΤOCξΊj, 8ΊJλα8~ οι ελεύθεροι μικροτεχνίτες και οι ελεύ

θεροι γεωργοί καταστρOCφηκαν . Αποτέλεσαν τον αστικό όχλο, 
ι θ' Ι Ι Δ β ι ~ λ ι 

του οποιου η εσΊj ΊjTαν τραγΙΚΊj. εν ρισκουν οου εια και 

'ζ Ι λ ι Μ Ι ι 
στηρι ονται στον οικτο των π ουσιων. ονη τους παΡΊjγOρια 

ο τίτλος του Ρωμαίου πολίτη και τα θεOCματα στην αρένα . Έτσι 

από τη μια έχουμε τη συγκλητικ~ τOCξη, της οποίας ο πλούτος 
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ΠΕΡΙΦΙΛΙΑΣ 

στηρίζετιχι στην κτημιχτιχ~ περιουσίlΧ, με ιχποκλειστικό εργο 

την διlχκυβέρνΊ)σΊ) της πολιτείιχς. Η τά,ξ-η των ιππεων ιχποτελεί 

τους πλοuσιους του χρ~μιχτος. Acrxouv το εμιtόριo, τις τριχπε

ζικες εργιχσίες, atEPXOVflXL κά,θε μεσον προκειμένου vlx διεκδι

κ~σoυν τις πρoμ~θειες του δΊ)μοσίου XIXL ην επενοικίlχσΊ) των 

φόρων. Y~pxlXv όμως ση ΡώμΊ) octOfLlX που διέβλεπlχν ην 
επερχόμενΊ) κιχτιχστροφ~ όπως ο Κά,των ο τιμψ~ς XIXL οι ιχδελ

φοί Γρά,κχοι. Ο πρώτος κlχυηρίlΧζε tlX ~θΊ) XIXL συμβοuλευε 
επιστpoφ~ στο πιχρελθόν με τους περίφψους λόγους του. Οι 

τελευτιχίοι πίστευιχν σε fLLIX πoλιτιχ~ XIXL κoινωνιχ~ μετιχρρuθ

μισΊ) που θιχ πετuχιχινε μόνο lΧν ιχνιχγεννιότιχν Ί) μιχρ~ ιδιοκη

crllX ιχποκιχθιστώντιχς εργιχσιιχκά, τους ά,νεργους XIXL τους φτω

χοuς ΤΊ)ς χώριχς. Οι προσπά,θειες τους lχπέτυχlχν XIXL touto 

οφείλετιχι ση μοιρολlΧτρικ~ lΧδρά,νειlχ του λιχοu XIXL σην εχθρό-

λ ι Ο λ ι β ι ι ι TYitlX των π ουσιων. ι π ουσιοι ΎΊ)κlχν ισχυροτεροι lχπο τψ 

lχνlχμέτρφΊ) XIXL οι φτωχοί φτωχότεροι, ενώ Ί) ΡώμΊ) πιχριχδό

θΊ)κε crtlX χέριlχ των φιλόδοξων στριχτηγών XIXL στην fLlXvloc των 

εμφυλίων πολεμων. 

Στoc τελΊ) λοιπόν του 20υ ocι . π.Χ., οι εμφuλιοι πόλεμοι 

κλονίζουν το 8Ί)μοκρocτικό πολίτευμoc XIXL προετοιμά,ζουν το 

έδocφος γιoc τη μονocρχίoc . MEcrlX ocπό τις πολιτικες cruyxpou

σεις, τους κocτιχκτψικοuς πολέμους του ΚlΧίσocρoc κocι τις προ

σπά,θειες YLIX θΡΊ)σκευτικ~ κocι Ί)θικ~ ocνocγέννΊ)σΊ) του Auyou

στου, ocνocδUετocι Ί) πιο λocμπρ~, δΊ)μιoυργικ~ περίοδος της Ρω

μocϊκ~ς ιστορίocς. Ο κολοσσιocίος πλοuτος ocπό τη μιoc πλευρά, της 

ζυγocριOCς κocι Ί) ελλΊ)Vιχ~ επίδΡOCσΊ) ocπό την ά,λλΊ), έδωσocν ενoc 

λοuστρο εκλεπτuσμoι) κocι κocλocισθφίocς στο ρωμlΧ'ίκό πνεUμoc. 
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ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ 

(3. Κικέρων; (3ιογραιφίαι καιι έργο 

Ο κικερων προερχετιχι ιχπό ενιχ ελάχιστιχ γνωστό γενος της 

lXγρoτικ~ς τάξης των ιππεων . rEvv~e'fjXE στο Αρπίνο στις 3 
rEYιXp'fj του 106 π.χ. Μεγάλωσε σε μιιχ κλιχσικά lχυστ'fjΡ~ 

λ ι Ι Ι λΙψ Ο Ι 
ιχτινικ'fj οικογενειιχ με συνΤ'fjΡ'fjτικες ιχντι 'fj εις. πατεριχς 

του ΤUλλιoς, εκτιμώντιχς την ελλψικ~ πιχι3είιχ ιχνεθεσε στον 

στωικό Διό30ΤΟ την εκπlχί3ευσ'fj του γιου του. Ανώτερ'fj μόρ

φωσ'fj έλlΧβε στη Ρώμ'fj κοντά στον Λ. Λαίλιο Στίλωνα. Γνώ

ρισε τον τραγικό Άκκιο και συν3εθ'fjΚε με τους περίφ'fjμου ς 

νομικοός, τον Κ. Μοόκιο Σκαιόλα, τον οιωνοσκόπο και τον 

Κ. Μοόκιο Σκαιόλα, τον ιερονόμο. 

Iσχυρ~ επί3ρlXσ'fj στη Ρ'fjΊoρικ~ παι3εία άσκφε ο Απολ

λώνιος Μόλων ιχπό τη Ρό30. Νωρίς ασχολ~θ'fjκε με Τ'fj φιλοσο

φία και άκουσε τον επικοόρειο Φαί3ρο, τον ακα3'fjμαϊκό Φίλωνα 

από τη Λάρισα και αργότερα τον στωικό Π οσει3ώνιο και τον 

εκλεκτικό Αντίοχο τον Ασκαλωνίτη. Τψ επoχ~ του Σόλλα, το 

80 π.Χ . υπερασπίζει ο Κικέρων τον νεαρό Σέξτο Ρόσκιο ο 

οποίος κατηγορείται για πατροκτονία. Παρά τα στοιχεία υπερ

βoλ~ς που 3ιανθίζουν την αγόpευσ~ του εξαιτίας ίσως και του 
Ι λ Ι Κ ι ' 'Ι ' λ Ι 

νειχρου της 'fj ικιας του, ο ικερων γνωρι"ει μεγα 'fj επιτυχια . 

Σ Ι Ι Ι Ι ~ ~ Ι ~ Ι ξ ι 
ιγα σιγα γινεται γνωστος και οιεκοικει ο'fjμοσια α ιωματα . 

Η άνοΜς του στους ανώτερους πολιτικοός κόκλους 3εν 

είναι εUκολ'fj. Δεν αν~κει στους «nobiles» 3'fjλα3~ στους ευγε-
, Ι ' 'Ι ' ξ Ι νεις , οι οποιοι τον αντιμετωπι"ουν με επιφυλα 'fj και περιφρο-

vφ'fj, ως «homo novus», ίσως γιατί κατείχε ανώτατη και ευρό-
Ι Α ' Ι 3 ~ 'r τατ'fj μoρφωσ'fj. π Τ'fjν αλλ'fj εν οιστα"ουν να τον χρφιμο-
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ΠΕΡΙΦΙΛΙΑΣ 

, , 'Φ λ'~ ξ ~ , , 
ΠOΙΊJσOυν οταν πρεπει. ι 000 ος και ιοιαιτερα ενεΡΥητικος, ο 

Κικέρων εκλέγεται πραίτωρ το 67 π.χ. Τότε είναι που χρειά
ζεται τη φιλία του ισχυρού Πoμπ~ιoυ για να σταθεpoπoΙΊJθεί ο 

ί8ιος στα πολιτικά πράγματα . Τρία χρόνια αργότερα ως ύπατος 

θα φέρει στο φως τη συνωμοσία του Κατιλίνα, αν8ρός ευγενούς 

καταγωγ~ς αλλά 8ιεφθαρμένου που συμπαρέσυρε μια ομά8α 

προκειμένου να πάρει βίαια την εξουσία. Η αντί8ρασΊJ του 

Κ , , , Τ λ '"1 ' ~, 
ικερωνα ψαν αμεσΊJ . ου κατα ογι"ουν ομως ιοιαιτερες ευ-

θύνες επει8~ επιχείρφε παρα8ειγματικά να. τψωΡΊJθoύν ο συ

νωμότης αλλά κυρίως οι οπα.80ί του. Οι α.ριστοκράτες θα. πά-

Ψ 'Υ ι " , 
ουν να τον σΤΊJρι"oυν για τη στα.σΊJ που κρα.τησε οταν α.νακα-

λυψε τους συνωμότες, ενω οι 8ΊJμoκpατικoί θεωρωντας συνταγ

ματικά αμφίβoλΊJ ΤΊJ θανατικ~ κατα8ίΚΊJ των οπα8ων του Κα
τιλίνα θα τον εγκα.ταλείψουν. 

Ο Πoμ~ιoς με τον Κράσσο κα.ι τον Γάιο Ιούλιο Καίσαρα 

θα σΧΊJματίσει την πεpίφΊJμΊJ τριαν8ρία το 60 π.χ. επει8~ ΊJ 

σύγκλΊJTOς τον έ8ιωξε βίαια από ΤΊJ συνε8pία.σΊJ. Ο Κικέρων 

βρέθΊJΚε σε 8υσχερ~ θέσΊJ' α.πό ΤΊJ μια στηριζε πάγια τον Πο

μπ~ιo, α.π' την άλλΊJ όμως αυτη ΊJ συνεργα.σία. 8εν ~τα.ν α.πόλυτα 

σύμφωνΊJ με τις πολιτικές του πpoτιμ~σεις. Έτσι φάνΊJκε επι-

λ ,~ "Κ'"1' φυ ακτικος και υιστακτιχος οταν ο α.ισα.ρ "ψφε τη συνεργα.-

σία του. Γιατί α.ν χα.ι τον θεωρούσε προσωπικότητα χαρισμα-
, , 'λλ 'ι 'βλ ~ , 

ΤΙΚΊJ, απο την α ΊJ μερια πιστευε πως ε απτε ΤΊJ 0ΊJμoκρατια. 

Δ θ " λ' β ' Ι , εν αργΊJσει να. π ΊJρωσει ακρι α αυτη του την πpOΤψΊJσΊJ 

προς τον Πoμπ~ιo. Τα μέλΊJ ΤΊJς τριαν8ρίας θα έλθουν σε ρ~ξΊJ 

θ ' , Κ ' θ ' λ' 'β και α μεινει μονοκρατορας ο αισαρ' α ειναι π εον ισο ιος 

8ιχτάτωρ . Ο Κικέρων αρνείται για 8εύτεΡΊJ φορά να συνεργα-
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ΚΙΚΕΡΩΝ Ο Σ: 

στεί με τον Καίσαρα. Στην πραγματικότητα διέβλεπε ότι για 

να ανακτ~σει το όνομα κιχι το κΙΙρος του θα έπρεπε να προσεγ

γίσει τους ισχυροΙΙς πολιτικοΙΙς ανδρες αλλα όπως χαρακτηρι-
, , Πλ ' 'ζ' , στιΚIX αναφερει ο ουταρχος «γνωρι ε ποιον επρεπε να απο-

, , ~ 'ζ , , "Ε φυγει αλλα οεν γνωρι ε σε ποιον επρεπε να καταφυγειη τσι 

σταθΎ)κε στο περιθωριο, επικριτικός και μικρολόγος. Πρέπει να 

σ1)μειωσουμε ότι αυτό δεν τον εμπόδισε να δανειστεί ένα όχι 

ευκαταφρόνψο ποσόν από τον Καίσαρα, ο οποίος παντως του 

συμπεριφέρθΎ)κε με αβρότητα. 

Η ιδιωτικ~ ζω~ του Κικέρωνα ~ταν το ίδιο ταραχωδΎ)ς . 

Εξαιτίας των χρεων του προς τον Καίσαρα διαζεΙΙχτ-ηκε ΤΎ) 

γυναίκα του, ΤΎ) φιλόδοξΎ) Τ ερεντία, και νυμφεΙΙθΎ)κε αμέσως 
, , 'Π β , Ο θ' , μετα την πλουσια κλΎ)ρονομο ου λχια. ανατος της ΚΟΡΎ)ς 

του πανω στη γέννα τον συγκλόνισε . ΑπαρΎ)γόρψος παραμέ-
, 'ζ , 'ξ'~ τ ~ , λΎ)σε τη νεαΡΎ) του συ υγο και εκανε πολλα τα ΙοΙIΧ . ο οευτερο 

~ ζ" , Σ' , Θ οια υγιο ψαν αναποφευκτο. τραφΎ)κε στη φιλοσοφια. - α 

συΥΥραΨει Μο έργα τότε, το «Consolatio)) (ΠαΡΎ)γορια) κιχι 

το «Hortensius)) (ΠαρΎ)γορψικός). 

Η δολοφονία του Καίσαρα εξέπλΎ)ξε και ανακοΙΙφισε τον 

Κικέρωνα. Εκφραζει πια ελεΙΙθερα την απoστρoφ~ του αλλα τα 

πραγματα δεν ~ρθαν όπως τα περίμενε. Ο ΒροΙΙτος και οι 

οπαδοί του δεν εκμεταλλεΙΙΤΎ)καν όπως έπρεπε την ευκαιρία 

για δρασΎ). Ο Κικέρων στρέφεται προς τον Οκταβιανό, τον 

κλΎ)ρονόμο του Καίσαρα, και τους οπαδοΙΙς του με στόχο την 

απομόνωσΎ) του αδίστακτου Αντωνίου. Ο Οκταβιανός όμως 

προτίμφε να έρθει σε συνεννόφΎ) με τον τελευταίο και έτσι 

οι Μο αντίπαλοι με τον Λέπιδο σχΎ)μα.τισαν τη δεΙΙτεΡΎ) τριαν-
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ΠΕΡΙΦΙΛΙΑΣ 

8ρία και 8ιακ~ρυτταν ότι στόχος τους ~τσ.ν Ύ) τιμωρία των 

ενόχων των 80λοφόνων του Καίσαρα . Ο Κικέρων ~ταν σΤΎ) 

λίστα των προγραφών με επιμoν~ του ΜOCρκου Αντωνίου ' έτσι 

στις 7 Δεκεμβρίουτου 43 συνελ~φθΎ) ο ρ~τoρας σΤΎ)ν έπαυλή 
του τη στιγμ~ ΤΎ)ς φυγ~ς του για την EλλOC8α και αποκεφαλί

στηκε. Ο Κικέρων ~ταν πολυγραφότατος. Έγραψε πολλές ε

πιστολές σε συγγενικOC πρόσωπα και φίλους, μία σειρOC από 

φιλοσοφικOC έργα σε 8ιαλογική μoρφ~ μιμουμενος τον ΠλOCτω

να, OCλλωστε ~ταν πλατωνιστης, όπου αν~κει και το ((Λαίλιος ~ 

Περί φιλίας)). Σαν χαρακτηρας όπως 8ιαφαίνεται από τα έργα 

του αλλOC και τις πολιτικές του θέσεις, θα λέγαμε ότι ~ταν 

καιροσκόπος, κόλακας προκείμενου να 8ιατηρ~σει ,η να κατα-
/ ξ / / / Μ/λ / 

κτησει α ιωματα και επαινετης του εργου του. α ιστα οταν 

8εν έβρισκε κανέναν να εξυμν~σει τον απολογισμό του (ΗΥ

pomnema) και αναθεωρΎ)μένους τους υπατικους του λόγους 

έγραψε ο ί8ιος το εγκώμιό του, το «De suo conso!aιu» και το 

«De Iemporibus SUiS». Πιο σΎ)μαντικό θεωρείται το φιλοσοφικό 

του έργο, όπου φαίνεται και Ύ) ευρυτεΡΎ) ελλΎ)VΙΚ~ του παι8εία. 
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Προσφώνηση στον Αττικό 

Ι 

Π
ολύ συχνά ο οιωνοσκόπος Κόιντος 

Μούκιος Σκαιόλας αναφερόταν στον 

πεθερό του, τον Γάιο Λαίλιο. Στις μα

κροσκελείς αλλά χαριτωμένες ιστορίες του, 8ε 8ί-

Υ λ ' "Ο ' στα..,ε να τον αποκα ει «σοφο». ταν ο πατερας 

μου με π~γε για πρώτη φορά στο σπίτι του Σκαιό

λα, ~ταν 'Υ) επoχ~ που επρόκειτο να φορέσω Τ'Υ)ν 

λ "β ι Σ " , ευκ'Υ) Τ'Υ) εννο. Τ'Υ) συνεχεια φροντισα να επισκε-

πτομαι όσο πιο συχνά μπορούσα αυτόν τον γέρο

ντα . Βαθιά μορφωμένος καθώς ~ταν, πραγματευό

ταν πολλά θέματα με σοφία και καθαρό νου, κι εγώ 

επωφελ~θ'Y)κα απ' αυτό για να πλουτίσω τις γνώ

σεις μου χαράζοντας όλα αυτά τα μαθ~ματα στη 

μν~μ'Y) μου. Μετά το θάνατό του, στράφ'Υ)κα προς 
, Σ ' 'ξ , Υ τον ιερονομο καιολα που, τολμω να πω, εχωρι..,ε 

ανάμεσα στους συμπολίτες μας για το λαμπερό του 
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πνεύμoc κocι Τ'1)ν OCLσθ'1)σ'1) ~ΙΚOCLOσύν'1)ς ποu τον χoc

pocκτ~pιζε. Αλλά. θoc μιλ~σω γι' ocuτόν μιocν ά.λλ'1) 

φορά.· γιoc την ώρoc ocς γUΡLσοuμε στον οιωνοσκόπο. 

Από τις ocνocμν~σεις ποu έχω γιoc κεLνον, uπά.Ρ

χει μLOC ποu τη ~ΙOCΤ'1)ρώ πολύ πιο έντονoc ση μν~μ'1) 

μοu. Τον θuμά.μocι στο σΠLΤΙ τοu, νoc κά.θετocι σΤ'1)ν 

ocωοuσoc uπο~οχ~ς. Ή τocν τριγuρισμένος ocπό μιoc 

oμά.~oc στενών φLλων κocι μιλούσε γιoc ένoc θέμoc ποu 

μocς ocπocσχολούσε όλοuς. Ίσως νoc το θuμ'1)θεLς, 

Αττικέ, ocν σοu πω ότι ~σοuν κι εσύ εκεL · κocθό

σοuν ~Lπλoc τοu με τον Πούμπλιο ΣοuλΠLΚΙΟ, τον 

τότε ~~μocρχo. Αuτός κocι ο Κόιντος Πoμπ~ιoς, 
"ξΙ , Ι , 

ποu τοτε ε~χε το oc ιωμoc τοu uπocτοu '1)τocν ocσπον-

~oι εχθΡΟL, πocρόλο ποu κά.ποτε οι ~uo τοuς uπ~ρξocν 

πολύ κocλΟL φLλοι. Ο μεγά.λος ocντocγωνισμός ποu 

uπ~ρχε ocνά.μεσά. τοuς προκocλούσε Τ'1)ν έκπλ'1)ξ'1) 

κocι Τ'1)ν ocπο~οκιμocσLOC των ά.λλων. 

ΕκεLν'1) Τ'1) μέρoc λοιπόν, ο Σκocιόλocς μιλούσε 

ocκριβώς γιoc την πεΡLπτωσ'1) ocuτ~. Μocς ~Ι'1)γιότocν 

Τ'1) σuζ~Τ'1)σ'1) ποu εLχε με τον ΛOCLλιο, με θέμoc Τ'1) 

λ ' Σ ζ' , , φι ιoc. Τ'1) σu '1)Τ'1)σ'1) σuμμετειχε κocι ο γocμπρος 

τοu, ο Γά.ιος Φά.ννιος, γιος τοu Μά.ρκοu. Θocρρώ, 

~τocν λLγες μέρες μετά. τον θά.νocτο τοu ΣΚΙΠLωνoc 

τοu Αφρικocνού. Θoc βά.λω στ'1)ν ocφ~γ'1)σ~ μοu τοuς 

πρωτocγωνιστές νoc μιλούν σε πρώτο πρόσωπο γιoc 
, , Ι Ι Ι Ι ι 

ν ocποφuγω φρocσεις οπως «ειπε», «ειπoc», ωστε νoc 
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μΎJ 8ίνω ΤΎJν εντύπωσΎJ όΤL κάΠΟLος 8LευθύνεL ΤΎJ 

συζ~ΤΎJσΎJ' 
Συχνά μου α.νέφερες ΤΎJν α.νάγΚΎJ να. γράψω 

κάη πάνω στη φLλία. XIXL σκέφτομα.L όη τώρα. εί

VIXL ΎJ ΠLO κα.τάλλΎJλΎJ ευκα.φία. YLIX κάη τέτοLO. 

Α ' !:' θ' , λ" φου α."Lω ΎJκoιμε να. γνωΡLσουμε ΤΎJ φL LIX, οφεL-
λουμε να. 8ώσουμε XIXL στους άλλους α.υτ~ τη μο

vιx8LX~ εμπεφία.. Στο 80κίμLΟ μου YLIX ΤΎJ γεpoνηκ~ 
, , Ψ '1-' , , 

ΎJλLΚLα., που το εγρα. α. με OLXΎJ σου πρoτpOΠΎJ, εLΧα. 

β 'λ ' λ' ΚΙ Τ' , α. εL ως XUpLO ομL ΎJτη τον α.τωνα.. οτε ΠLστευα. 

όΤL α.υτός ~τα.ν ο κα.τα.λλΎJλότεpoς YLIX να. μLλ~σεL 
, , θ' ι !:' ' YLIX ενα. τετOLΟ εμα., χα.PΎJ σΤΎJν ε"α.φεηΚΎJ μα.κρο-

β , , '1-' , ζ' 
LΟΤΎJΤα. του XIXL τον υποοεLγμα.ΤLΚΟ τροπο ωΎJς 

ι β θ ' Ι , Α' που εκα.νε ως τα. α. LIX γερα.μα.τα. του. υΤΎJ ΤΎJ 

, , 'ζ , , , 
φορα., α.φου γνωΡL ουμε α.πο τους γονεLς μα.ς ποσο 

α.ξLοθα.ύμα.σΤΎJ υπ~pξε α.π' όλους ΎJ φLλία. του Γάωυ 

Λα.ίλLOυ XIXL του ΠόπλLου ΣΚLπίωνα., σκέφΤΎJΚα. όΤL 

ο Λα.ίλLOς είνα.L ο κα.τα.λλΎJλότεpoς να. μα.ς μLλ~σεL 

λ
, , ,!:' '1- ' YLIX ΤΎJ φL LIX XIXL ν α.να.πτυ"εL ης ωεες που ο 

Σκα.Lόλα.ς κpάΤΎJσε έντονα. χα.ρα.γμένες σΤΎJ μν~μΎJ 

του. 

Δ !:', , λλ' , , 
εν "ερω πως, α. α. OL σΤΟΧΟL α.υτου του 

εγχεφ~μα.τoς έχουν ένα. εΠLπλέον βάρος α.φού τους 

σΎJκώνoυν στους ώμους τους άνθρωΠΟL του πα.ρελ

θόντος, άνθρωΠΟL ξα.κουστοί με α.ξία. α.8Lα.μφLσβ~

ΤΎJτη. ΈτσL, α.φού α.πόθεσα. όλο το βάρος του 80-
κιμίου μου που είχε θέμα. ΤΎJ γερονΤLΚ~ ΎJλLκία. σε 
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άλλον, έχω πια την εντuπωσΎj ότι ο Κάτων εiναι 

αυτός που μιλάει και όχι εγώ ο ί~ιoς. 

Στο 30κiμιό μου για ΤΎj γεpoντικ~ Ύjλικiα ~ταν 

απαΡαiΤΎjΤΟ ένας Ύjλικιωμένoς συγγραφέας να μι

λάει σε έναν συνoμ~λικό του . ΣΤΎjν ΠPOκειμένΎj 

πεΡiπτωσΎj, ένας φiλος μιλάει για ΤΎj φιλiα στον 

πιο αγαΠΎjμένO του σUνΤΡοφο. ΣτΎJV πpώΤΎj περί-
~ , , , 'λ ξ 

πτωσΎj, στο σοκψιο μου για τα γΎjpατεια, επε ε α 

τον Κάτωνα. Ήταν το πιο κατάλλΎjλO και ικανό 

πρόσωπο για το ρόλο του αφΎjγψ~, αφοι) υπ~pξε 

β 'Σ' ,~ " μακρο ιοτατος. Ύjμεpα, με το ΙσΙΟ σκεπτικο επε-

λεξα τον ΛαLλιo τον Σοφό, όπως τον αποκαλοuν, ο 

οποiος είναι γνωστός για ΤΎjν φιλiα του . Αυτός 

λοιπόν θα εiναι ο κuριος oμιλψ~ς. Όσο για μέ

να, θα ~θελα πολι) να φανταστεiς για λiγο πως 3ε 

μιλώ εγώ, αλλά ότι 3ια του στόματός μου μιλάει ο 

i3ιος ο Λαiλιος. 

Να ποιο θα είναι το σΚΎjνικό μας: 

Ο Γάιος Φάννιος και ο Κόιντος Μοuκιος 

Σκαιόλας επισκέπτονται τον πεθερό τους μετά 

τον θάνατο του Σκιπiωνα του ΑφΡικανοU. Ξεκι-
, β ' Λ 'λ ' νουν ΤΎjν κου εντα και ο αι ιος ανταποκρινεται 

στΎJV πpόκλΎjσ~ τους. Στόχος τους μονα3ικός, να 

μιλ~σoυν για ΤΎjν φιλiα, όπως θα οιαπιστώσεις 

σΤΎjν ΠΟΡεiα. 
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Προοίμιο 

1I 

Φ 
ΑΝΝlOΣ: Μεγάλη απώλε~α αυτ~, Λαί

λ~ε! Δεν γνώρ~σα άλλον άνδρα πιο άξιο 

χα~ π~o αξιοσέβαστο από τον Aφρ~χανό. 

Καλό θα ~ταν να μας αναφέρε~ς όλες τις απόΨε~ς 

που έτυχε ν' αχoιισε~ς γ~α το άτομό του . Άλλωστε, 

εσΙΙ έχε~ς το παΡΌιτσoιιχλ~ «σοφός». Αν χρίνουμε 

απ' αυτά που μας έλεγαν o~ πατεράδες μας, απο

χαλοΙΙσαν σοφοΙΙς χα~ τον Μάρχο Κάτωνα χα~ τον 

ΛοΙΙχιο Αχίλιο . Πάντως τους ονόμασαν έτσ~ γ~α 

εντελώς δ~αφoρεταoιις λόγους τον χαθένα . Ο Αχί

λιος ονομάσΤ'Υ)χε σοφός γ~α τ~ς ~χανότητες του στο 

δ'Υ)μόσιο δίχα~o, τ~ς οποίες όλω παραδέχονταν, ενώ 

ο Κάτων γ~α Τ'Υ)ν εμπειρία του, τι ς αμέΤρ'Υ)τες 

επεμβάσε~ς του στ'Υ) σΙΙγχλητο χα~ στην εχχλησία 

του δ~μoυ, τις πρoβλέΨε~ς του, τις έξυπνες συμ

βουλές του χα~ την επιμoν~ που επέδε~ξε σε όλα 
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του τα εγχεφ~ματα. rL' αυτό το λόγο 'Υ) επωνυμία 

«σοφός» έφτασε να απονέμεταL σε ανθρώπους με

γάλ'Υ)ς 'Υ)λLκίας. 

rLtX σένα τα πράγματα είναL SLαφορεΤLΧά. Ο 
, 'ζ , , 

χαραΚΤ'Υ)ρας σου, ο τροπος ω'Υ)ς που κανεLς, 'Υ) 

παLSεία XΙXL 'Υ) καλλL~ργεLα πού έχεLς S'Υ)μLουργούν 
, , Αλλ' β 'β , , την εLκονα του σοφου. α ε ΙXLtX του σοφου, 0XL 

με Τ'Υ) συν'Υ)θLσμέν'Υ) έννΟLα, αλλά με Τψ έννΟLα που 

S[vouv στ'Υ) λέξ'Υ) αυτ~ OL πολυμαθείς . ΈτσL μπορεί 

υπό Τ'Υ)ν έννΟLα αυτ~ να πεL κανείς όη Sεν υπά:ρχεL 

ούτε ένας πραγμαΤLκά σοφός άνSρας σε όλ'Υ) Τ'Υ)ν 

Ελλά:Sα. Ακόμ'Υ) XΙXL OL Επτά: Σοφοί Sεν εκπλ'Υ)ρώ

νουν τους όρους που υπογραμμίζουν OL εLSLΚΟL. KL 

αν ΠLστέψουμε Τ'Υ)ν παρά:Sοσ'Υ), Sεν υπ~ρχε παρά: 

μόνο ένας2 σΤ'Υ)ν Aθ~να. Τ ο Μαντείο των Δελφών 

τον χαραΚΤ~ΡLσε ως τον ΠLΟ σοφό ά:νθρωπο. Η 

σοφ[α που συνοψίζεταL σε τούτ'Υ) εSώ Τ'Υ)ν φLλοσο-
" Ψ' θ' , , <pLX'Y) απο 'Υ): ΟΤL ο κα ενας μπορεL μεσα του να 

ψά:ξεL XΙXL να βρεL τα αναγκαία μέσα XΙXL Τ'Υ) SΎναμ'Y) 

'ζ 'Μ' που χρεLα εταL YLtX Τ'Υ)ν ευτυΧLα. ε ρωτανε -XΙXL 

τον ΣκαLόλα θαρρώ ρωτούν- πώς αντέχω τον 

θά:νατο του ΑφΡLκανού . Ούτε τότε ούτε Τ'Υ)ν ενά:τη 

'Υ)μέρα του μ~να μετά τους εLSούς, που συνανηό

μαστε YLtX να μελετ~σoυμε, όπως πά:ντα στον κ~πo 

του ΟLωνοσκόπου Δέκψου Βρούτου, συνανΤ'Y)θ~κα

με. Δεν είχες έρθεL, παρόλο που πά:ντα ~σoυν ΙXXPL

β~ς XΙXL ταΚΤLκός στα ραντεβού σου. 
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Σ!(ΑΙΟΛΑΣ: Πολλοί άνθρωπo~, πράγμocτ~, με 

ρωτοuν το ίό~o πράγμoc που ρωτοuν κoc~ τον Φάνν~o, 

Γά~ε Λocίλ~ε. Τους ocπocντώ όΤL ocντψετωπίζεLς με 

κocρτερίoc τον θάνocτο ocυτοu του ocνθρώπου που 
, ξ λ" 'λ 'Ε θ ' , υΠΎJΡ ε ο κoc υτερος σου φL ος. νocν ocνocτο τοσο 

ιXSLXO που θoc πίΚΡOCLνε κάθε άνθρωπο. Όσο YLOC ΤΎJν 
, " ξ' , 

απουσLOC σου σης EVVLOC του μΎJνα, ερω οη σε 

εμπόόLσε να έρθεLς ΎJ αρρώσηά σου XOCL όΧL το 
πένθος σου. 

ΛΑΙΛΙΟΣ: Σωστά τoc λες, ΣκαLόλα. Aυτ~ ElVOCL 

ΎJ ocλ~θεLα. Τίποτε όεν θα μ' εμπόόLζε να σεβαστώ 

ένα καθ~κoν που ποτέ όεν αμέλΎJσOC, ούτε XL ο πω 

μεγάλος πόνος. Άλλωστε, ΠLστεύω όΤL ΎJ θλίψΎJ όεν 
, ~'ζ , ι λ ' 

πρεπεL να εμΠΟΟL EL τον σωστο αντρoc να αμε EL ης 

υποχρεώσεLς του. 

Όσο YLOC σένα, ΦάννLε, με το να λες πως μου 

αποόίόουν τόσα χαρίσματoc που όεν ξέρω καν αν τα 

όLocθέτω ούτε XOCL τα SLεκSαώ, αποSεανύεLς περί
τρocνα τη φLλίoc σου. Νομίζω όμως όη κάνεLς λάθος 

στο θέμα του Κάτωνα. ΓLατί τελLκά ~ κανείς σ' 

αυτό τον κόσμο όεν ElVOCL σοφός, πράγμα που πά

ντα πίστευoc, ~ αν υπάρχεL ένocς, ocυτός ElVOCL σίγου

ρα ο Κάτων. Με πόσΎJ, αλ~θεLα, καρτερία, άντεξε 

το θάνocτο του γωυ του! ΘυμάμOCL τον Παύλο AL

μίλω 3 σε ocνάλογες καταστάσεLς XOCL τον Γάω 
ΣουλπίΚLΟ Γάλλο ... Ωστόσο αυτοί OL Μο έχασαν 

τα παLSLά τους σε μαρ~ ΎJλLκίoc, ενώ ο Κάτων 
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έχασε έναν γιο που είχε γίνει άντρας σωστός κι 

αξιοσέβαστος. 

Κατά συνέπεια, θα έλεγα να κρατησεις για τον 
Ι Ι Ψ ΚΙ Ι Ι 

εαυτο σου την απο ΎJ για τον ατωνα, οπως επισΎJς 

και για κείνον που, όπως είπες, το Μαντείο του 

Απόλλωνα τον xαpακτ~pισε ως τον πιο σοφό άνθρω

πο. Ο Κάτων είναι ξακουστός για τις πράξεις του, 

ενώ ο ΣωκpάΤΎJς για τις ιδέες του. Aυτ~ είναι ΎJ δικ~ 

μου άπoψΎJ, και απευθίινομαι και στους δυο σας . 

ιΙΙ 

Α ν έλεγα qn δεν υποφέρω, ότι δεν μου λείπει ο 
Σκιπίων, οι σοφοί σίγουρα θα ενέκριναν ΤΎJ 

στάσΎJ μο\.!, αλλά εγώ θα έλεγα ψέματα . Έχω συ

γκλονιστεί από τον θάνατο του φίλου μου, το κενό 

είναι δυσαναπλ~pωτo και οίιτε πιστείιω ότι θα υ

πάρξει ξανά τέτοια φιλία. Δεν χρειάζομαι όμως 
Ι Ι Θ ξ Ι Ι 

ΤΎJν παpΎJγOPια κανενος. "α το επερασω μονος. 

Αυτό που με ανακουφίζει είναι όη τουλάχιστον δεν 

έκανα το σφάλμα όλων αυτών που κυριολεκηκά 

λ 'ζ Ι " ι , 
απε πι ονται απο τον χαμο ενος αγαΠΎJμενoυ φι-

λ Δ Ι Ι β Ι 'λ Ι 
ου. εν σκεφτομαι οη PΎJκε μεγα ο κακο τον 

Σ Ι Σ Ι Ι Ι Ι β , 
κιπιωνα. κεφτομαι οη αυτο το κακο PΎJκε κι 

εμένα. Όταν υποφέρεις από ΤΎJν πpoσωπικ~ σου 

δυστυχία, αυτό δεν πάει να πει πως αγαπάς τον 

φίλο του, αλλά όη αγαπάς τον ίδιο τον εαυτό του . 

Ποιός θα έλεγε ότι ο Σκιπίων δεν υΠ'~pξε 
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ευτυχισμένος; Για κάποιον που ονειρεύεται να μεί

νει αλησμόνητο το όνομά του -και εκείνος ου3έ

ποτε είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο- 3εν πέτυχε σΤΎ) 

ζω~ του όλα όσα θα επιθυμούσε ο καθένας μας; 

Είχε από πολύ νωρίς αντιλΎ)φθεί πράγματα που 
'λ ι ξ Ι Ι ~ Ι Δ 
Ο οι μας ευχομαστε να εραμε απο παLσια. εν 

επε3ίωξε να γίνει ύπατος και όμως κατέλαβε το 

ξ ι Ι ~I Ι Ι θ' 
α ιωμα αυτο ουο φορες χωρις καν να προσπα Ύ)σει. 

ΤΎ)ν πρώτη φορά, 3εν είχε ΤΎ)ν Ύ)λικία που καθόριζε 

ο νόμος. ΤΎ) 3εύτερΎ) ~ταν πια πολύ μεγάλος για 

μια τέτοια θέσΎ) . Καταστρέφοντας ης 3ύο πόλεις4 

που ~ταν ι3ιαίτερα εχθρικές προς ΤΎJV Αυτοκρατο-
Ι ~ 'β λ Ι ' λ λ Ι ρια μας, οεν ε α ε μονο τε ος στους πο εμους , 

αλλcΧ 3Ύ)μιούργΎ)σε ης συνθ~κες να μΎJV επαναλΎ)

φθούν . Τι να πω για τον καλόβολο χαρακτ~ρα του, 

για ΤΎ)ν αφοσίωσΎ) που είχε σΤΎ) μΎ)τέρα του, για ΤΎ) 

γενναιο3ωρία του προς τις α3ελφές του, για την 

καλοσύνΎ) του σΤΎ)ν οικογένειά του και ΤΎ)ν ίσΎ) 

αντψετώπισΎ) όλων; Όλος ο κόσμος τα γνώριζε 
Ι 'Ολ ξΙ Ι 'θ Ι αυτα. οι ερουν ποσο αγαΠΎ) Ύ)κε απο τους συ-

μπολίτες του. Όλοι έκλαιγαν στΎJV ΚΎ)3εία του. Τι 

θα κέρ3ιζε αν ζούσε λίγα χρόνια ακόμα; Τα γΎ)ρα

τειά, όσο καλά κι αν είναι -και θυμάμαι ΤΎ) συ

ζ~ΤΎ)σΎ) που είχαμε κάνει στο θέμα αυτό ένα χρόνο 

πριν τον θάνατό του, ο Κάτων, ο Σκιπίων κι εγώ

μας στεγνώνουν από κάθε ζωταόΤΎ)τα ΤΎ)ν οποία 

είχε ο Σκιπίων σε αξιοθαύμαστο βαθμό . Η τύχΎ) 
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τolι είχε χαμογελάσεL πολλές φορές, τον έκανε 

τόσο γνωστό που aεν του άψησε πεΡLθώΡLα να 
, λ " ζ' Κ θ' περψενεL ΠLΟ πολ α απο ΤΎ) ωΎ). ΙXL ο ανατος 

~ρθε τόσο ξαφνLκά που aεν πρόλαβε να συνεLaψο-
, Ι, ι ζ' 'Ο ' 

ΠΟLΎ)σεL οη εφευγε απο ΤΎ) ωΎj. σο YLΙX ης αLηες 

θ ' , , ξ' του ανατου του, ολΟL ΤLς αγνοουμε, αν XΙXL ερετε 

Ψ , 5 ' 'Ε' , , 
ης υπο Lες που υπαρχουν. να εLναL crLYOUpO, οη 

απ' όλα τα ευχάΡLστα XL ευτυΧLσμένα σηγμLότυπα 

ζ ' Π ' Σ' , ΤΎ)ς ωΎ)ς του ουμπλLου ΚLΠLωνα -καL Ύ)ταν 

, , 'β' β'" ' πολλα- το πω σΎ)μανηκο συνε Ύ) ενα ραου μετα 

ΤΎ) συνέλευσΎ) ΤΎ)ς συγκλ~τoυ, όταν τον συνόaευσαν 

όλΟL OL συγκλΎ)ΤLκοί μέΧΡL το σπίη του, ο ρωμα"Ι:κός 

λαός, σlιμμαXOL xtXL ΛατίνΟL. Ή ταν ΤΎ)ν παραμoν~ 

του θανάτου του. Μετά από έναν τέΤΟLΟ aΎ)μόσLΟ 

θ ' β " "", ΡLαμ ο, τολμα κανεLς να σκεφτεL ΟΤL οLκαLουταL 

πλέον ο ΣΚLπίων να συγκαταλέγεταL στο Πάνθεον. 

ιν 

Δ εν συμφωνώ μ' αυτolις που ΠΡLν λίγο Lcrxu-
' ζ , Ψ" ζ ' pL ονταν ΟΤL Ύ) υΧΎ) χανεταL μα L με το 

σώμα6 xtXL όΤL ο θάνατος τα καταστρέφεL όλα. 

ΠLστεlιω ακράaαντα στη σοφία των αρχαίων, σ' 

αυτά που OL πρόγονοί μας aLακ~ρυτταν, όΤL πρέπεL 

aΎ)λαa~ να εκπλΎ)ρώνουμε ΤLς θρΎ)σκευηκές μας 

υποχρεώσεLς προς τους νεκρolις. KΙXL σίγουρα aεν 

θα το εΠLσ~μαLναν, αν aεν υπ~ρxε λόγος: Εγώ aίνω 
μεγάλΎ) βάσΎ) στους παλLοlις εκείνους στοχαστές 

24 



ΠΕΡΙΦΙΛΙΑΣ 

~ ,~ , θ" 
που οιεοωσocν τις ocρετες κocι τ-ην -η ικ-η τους ocπο-

ψ-η στ-η Μεγά.λ-η Ελλά80c που σ~μερoc μπορεί νoc 

β , , λλ" , 
ρισκετocι σε πocρocκμ-η oc oc κocποτε γνωρισε με-

γάλ-η άνθισ-η. ΕπίσYJς συμφωνώ με ΤYJν άΠΟψΎ) στο 

θέμoc ocυτό του ocνθρώπου που το Μocντείο του Α

πόλλωνoc έκρινε πως ~τocν «ο πιο σοφός άνθρω-

Ε ' , 'ζ , , πος». κεινος λοιπον υποστ-ηρι ε με τροπο ocπολυ-

, θ' Ψ" θ ' , το οη YJ ocν ρωπινΎ) υχ-η, εχοντocς ειoc υποστocσYJ, 

επιστρέφει στον ουρocνό ότocν εγκocτocλείπει το σώ

μoc κocι πως ο ~ρόμoς ocυτός προς τoc άνω είνocι 

εύκολος στους πιο ~ίκocιoυς κocι στους άριστους 

των ocνθρώπων. 

Οπoc8ός ΤYJς θεωρίocς ocυτ~ς ~τocν κocι ο Σκι

πίων. Λίγο πριν τον θάνocτό του, θocρρείς κocι προ-

θ ' , ζ" , ocισ ocνοτocν το τελος του, συ YJτουσε συνεχειoc επι 

τρεις μέρες γιoc ΤYJν οργάνωσΎ) του Κράτους με τον 

Φίλωνoc, τον ΜocνίλιοΊ κocι μερικούς άλλους. Τότε 
, , ~ , ζ' Σ 'λ 'λ εσυ YJcrouv εοω, μoc ι μου, κocιο oc, κocι μoc ιστoc 

λ ' β' , , 
τε ειωσε ΤYJν κου εντoc του κocνοντocς ocνocφορoc 

σην ocθocνocσίoc ΤYJς Ψυχ~ς. ΔΙYJγ~θYJκε το όνειρο 
που του είχε πει κάποτε ο Αφρικocνός8 • Αν πιστεύ-

, ψ' , θ ' , 
εις οτι οι υχες των ocριστων ocν ρωπων ocποχωρι-

ζ , , λ' , 
οντocι πιο ευκολoc ocπο η φυ OCΚΎ) του σωμocτος, 

τότε ποιός άλλος θoc π~γocινε πιο εύκολoc στον ου

ρocνό ocπό τον Σκιπίωνoc; Άμoc, λοιπόν, πικρocίνετocι 
, , 'λλ ' ~ , ζ 'λ κocνεις με ΤYJν τυχ-η του oc ου, ocυτο οειχνει YJ ιoc 

κι όχι ocγάΠYJ. 
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Α Ι Ι Ι Ψ Ι Ι 
ν ομως πιστευεις οτι ΎJ υΧΎJ καταστρεφεται 

μαζί με το σώμα και επομένως χάνεται κάθε αν-

θ Ι Ι ξ ,Ι ,ι 

ρωπινΎJ υπαρ ΎJ, τοτε πρεπει να συμπερανουμε οη 

ο θάνατος 3εν είναι τίποτε καλό, αλλά 3εν είναι και 

τίποτε κακό. Αν χαθεί ΎJ συνεί3ΎJσΎJ, θα είναι σαν να 

μΎJ γενν~θΎJκε ποτέ ο άνθρωπος εκείνος που ΎJ ύ

παρξΎJ του μας γέμιζε χαρά. Απ' ΤΎJν άλλΎJ πάλι, ΎJ 

πολιτεία μας, όσο κρατ~σει, θα μπορεί να πεΡΎJφα

νεύεται για το κατόρθωμά ΤΎJς. Να γιατί ο Σκιπίων 

~ταν ευνoΎJμένoς από ΤΎJν Μοίρα. 

Όσο για μένα, εγώ είχα λιγότεΡΎJ τύΧΎJ. Ή

μουν μεγαλύτερος σε ΎJλικία και θα ~ταν πιο 3ίκαιο 

να πεθάνω πρώτος. Αλλά τώρα που σκέφτομαι ΤΎJ 

φιλία που μας ένωνε, έχω ΤΎJν αίσθΎJσΎJ ότι έχοντας 

ζ~σει μαζί του, έζφα ευτυχισμένος. Μαζί μοφα

στ~καμε πολιηκές ευθύνες και προσωπικές αγω-
Ι ζ' ζ' Ι λ ' Ι Μ' νιες, ΎJσαμε μα ι μερες πο εμου και εφΎJνΎJς. 

ά.λλα λόγια -κι αυτ~ είναι ΎJ ουσία ΤΎJς φιλίας

τα γούστα μας, οι στόχοι και οι αρχές μας ταίρια-

ζ θ Ι ΠΙ , 'λ Ι Ι 
αν αυμασια. ερα απ ο α αυτα , εκεινο που με 

χαροποιεί και 3εν έχει να κάνει με τον χαραΚΤΎJ

ρισμό του Φάννιου που με αποκάλεσε, λανθασμένα, 

σοφό, είναι ΎJ ελπί3α ότι μια τέτοια φιλία θα μείνει 

αλΎJσμόνΎJΤΎJ. Αν κάνω μια ανα3ρoμ~ στους αιώνες 

που πέρασαν θα θυμΎJθώ τρεις ~ τέσσερις περιπτώ

σεις παρόμοιας φιλίας. Τολμώ να ελπίζω όη οι 

επερχόμενες γενιές θα σκέφτονται και θα υπολογί-
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ζοuν τη φ~λΙα τοι> Σκ~πίωνα κα~ τοι> ΛαΙλωι> ανά-
, Ι 

μεσα σ αuτες. 

ΦΑΝΝroΣ: ΣΙγοuρα θα γΙνε~ όπως τα λες, 

Λαίλ~ε! Αλλά αφού ξεκίνΎJσες να μ~λάς γ~α τΎ) 

φ~λία κα~ έχοuμε αpκετ~ ώρα μπροστά μας, θα 

θέλαμε πολύ, ο Σκα~όλας κ~ εγώ, να εκθέσε~ς ης 
'ψ Ι Ι 'θ Ι απο ε~ς crou, οπως κανε~ς κα ε φορα ποι> σε ρω-

Ι Ι ζ' Π Ι ξ Ι Ι Ι 
τουν γ~α ενα ΎJΤΎJμα. oσΎJ α ~α εxε~ γ~α σενα ΎJ 

φ~λία; T~ θα μας σuμβούλεuες; 

ΣΚΑroΛΑΣ: Kα~ γ~α μένα θα είνα~ εuχάΡ~στΎ) 
Ι β' Θ Ι Ι I ~ 

αUΤΎJ ΎJ κου εντα. "α σας ρωτοuσα κ~ εγω το ισ~o 

πράγμα, αλλά με πρόλαβε ο Φάννως. Επομένως 

μας καλύπτε~ς κα~ τοuς Μο. 

v 

Λ AIΛ~OΣ: Εuχαρίστως θα επ~xεφoύσα να αναλuσω τ~ είνα~ φ~λία, αν ~μοuν κ~ εγώ 

σίγΟUΡος. Το αντικείμενο μας είνα~ εν~~αφέpoν, 

κα~ όπως λέε~ ο Φάννως, έχοuμε όλο τον καφό 

μπροστά μας. Αλλά έχω τα εχέγγuα γ~α να επ~-
Ι Ι 'λ Ε Ι 'ξ Ι XεφΎJσω μ~α τετo~α ανα ucrΎJ; Lμα~ α ως γ~α κατι 

τέτοω; Οι σοφοί , οι EλλΎJνες κuρίως, συν~θως 

απαντούν στις εpωτ~σεις ποι> τοuς θέτοuν αuτο-
~ ' ζ Ι Ι 

σχεσια οντας ταuτοχρονα σΤΎJν παΡοuσιασΎJ των 

εννοιών . Μια τέτοια ενασXόλΎJσΎJ ε ίναι ~ύσκoλΎJ' 

Και το εγXείpΎJμα ξεπερνάει ΤΎJν ~~ατύπωσΎJ μιας 

άπoψΎJς. Για να μιλ~σoυμε για ΤΎJ φιλία , θα έπρεπε 

27 



ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ 

ίσως πρώτα να απευθυνθοΙΙμε σ' αυτοΙΙς που θεω

ροΙΙνται ELSLXOL να ~ώσoυν τέτοιες απαντ~σεις . Αν 

θέλετε Τ'Υ) γνώμ'Υ) μου όμως, θα πρότεινα να τοπο

θετ~σoυμε Τ'Υ) φιλία πέρα από τα ανθρώπινα πράγ

ματα. Π ράγματι τίποτε Sεν είναι πιο φυσικό και 
ι ι ι 

πιο αρμονικα συνταφιασμενο με Τ'Υ)ν ευτυχια και 

Τ'Υ) Sυστυχία από Τ'Υ) φιλία. 

Πρώτα απ' όλα, Sεν μπορεί να υπάρξει αλ'Υ)

θιν~ φιλία παρά μόνο ανάμεσα σε άριστους ανθρώ

πους. Δεν ΧΡ'Υ)σιμοποιώ παρά την έννοια που Τ'Υ)ς 

προσSίSουν οι άνθρωποι του πνεΙΙματος. Μπορεί να 
ι ~I ι λ Ι βλ ' εχουν οικιο, ομως τε LΚα παρα επουν Τ'Υ)ν κυριο-

λεκτLΚ~ σ'Υ)μασία του όρου. Εκτός από αυτό κανείς 

Sεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ο άριστος, ο 

ευγεν~ς είναι και σοφός. Ας το Sεχτοuμε όμως. 

Παράλλ'Υ)λα μια τέτοια συμφωνία μας αναγκάζει 

να τoπoθετ~σoυμε Τ'Υ)ν έννοια Τ'Υ)ς σοφίας μακριά 
ι 'ψ θ ι λ ι θ ι απο τις απο εις των κα 'Υ)μερινων, απ ων αν ρω-

πων. Η καλίιτερα, αυτό που θα έπρεπε να μας 

ενSιαφέρει περισσότερο είναι 'Υ) καθ'Υ)μερινότητα 

ζ ι θ ι θ ι ι 
-'Υ) ω'Υ) των συν'Υ) ισμενων αν ρωπων- και οχι 

οι ιSέες που είναι άλλοτε ουτοπικές και άλλοτε όχι. 

Κι αν Sεχόμαστε τα SLXcl τους κριτ~ρια τότε Sεν θα 

είμαστε σε θέσ'Υ) να Sώσουμε τον χαραΚΤ'Υ)ρισμό 
ι ι ~ ι ΓΙ Φ β ι Λ ι 

«σοφος» σε ανορες οπως ο αιος α ΡΙΚLOς ου-

σκινος, ο ΜάνLOς ΚοΙΙριος ~ ο Τιβέριος Κορουνκά

νLOς9 που οι προγονοί μας τους είχαν περί πολλοΙΙ. 

28 



ΠΕΡΙΦΙΛΙΑΣ 

Ε, λοιπόν, 3εν μας εν3ιαφέρει ΎJ 3ικ~ τους ερμΎJνεια 
, , 'Β'β , θ ' του ορου (ισοφος». ε αια, οι αν ρωποι αυτοι α-

ι 't:' ι, , , 
νΎJκαν σΤΎJν τα",ΎJ των ευγενων, αυτο ειναι γνωστο. 

Φυσικά οι πρόγονοΙ μας θα το αρνιόνταν ότι αυτοΙ 

που προανέφερα θεωρούνταν σοφοΙ επει3~ ~ταν 

ευγενεΙς, να εΙστε βέβαιοι. 

Ας κρατ~σoυμε, λοιπόν, όπως λένε, ΤΎJν καλ~ 

μας πρόθεσΎJ και ας ονομάσουμε ευγενικούς αν

θρώπους αυτούς που εν~ργΎJσαν εμφανώς με ευθύ

ΤΎJτα, τψιόΤΎJτα, εντψόΤΎJτα και γενναιο3ωρΙα. 

Αυτούς που ΎJ ακεραιόΤΎJτα του χαρακτ~ρα τους 

αποκλείει ΤΎJν απλΎJστια, ΤΎJν πλεονεξία, την ακο

λασΙα. Αυτούς που έχουν τα χαραΚΤΎJριστικά που 

ανέφερα πριν ώστε να αξίζουν να ονομάζονται 

άριστοι, επει3~ έκαναν ό,τι μπορούσαν ακολουθώ-
, , , λ' ~, 

ντας παντα ΤΎJ φυσΎJ που ΎJταν ο κα υτερος OOΎJγoς 

προς ΤΎJν ευτυχία. Μου φαίνεται ξεκάθαρο ότι 

γεννιόμαστε και ζούμε φυσικά μέσα σΤΎJν κοινω

νLΚ~ ομά3α μονάχα όταν είμαστε ενωμένοι και 

κοντά ο ένας στον άλλο. Έτσι, κατά πρώτο λό

γο, οι άνθρωποι έχουν μια τάσΎJ για στενότερες 

επαφές με τους συμπολΙτες τους, και φυσικά και 

με τα μέλΎJ ΤΎJς οικογένειάς τους. Ωστόσο οι σχέ

σεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγγενικά πρόσω

πα είναι εύθραυστες, σε αντLθεσΎJ με ΤΎJ φιλία που 

μπορεΙ να είναι μια σχέσΎJ πολύ πιο σταθερ~. 

Μπορεί ο γονιός να κρατ~σει κρυφές κάποιες πτυ-

29 



ΚΙΚΕΡΩΝ Ο Σ 

χές του χα.ρα.κτ~ρα. του α.πό τα. πα.~S~ά: του, Sεν θα. 

να. το κά:νε~ όμως στο φίλο του. Aυτ~ κα.θα.υτ~ 'Υ) 

λέξ'Υ) «φ~λία.» χά:νε~ κάθε ~S~α.ίτερο νό'Υ)μα. α.ν λείΨε~ 

το στo~χείo Τ'Υ)ς α.φοσίωσ'Υ)ς, πράγμα. που α.πό Τ'Υ)ν 

άλλ'Υ) μερ~ά Sεν ~σχuε~ σης o~κoγενε~α.κές σχέσε~ς . 

Θ / / / ~ / 

• α. μεΤΡ'Y)σε~ κα.νε~ς Τ'Υ)ν πρα.γμα.ηκ'Υ) ουνα.μ'Υ) 

Τ'Υ)ς φ~λία.ς ότα.ν θα. SE~ τον Sεσμό που S'Υ)μιουργεί 'Υ) 

φuσ'Υ) α.νάμεσα. στους α.νθρώπους εΠ'Υ)ρεάζοντάς 
/ζ λ / / 

τους, κα.~ που περLOΡ~ ετα.~ τε ~κα. α.να.μεσα. σε 

Μο πρόσωπα.. 

ΥΙ 

Η φ~λία. Sεν είνα.~ τίποτε άλλο πα.ρά μ~α. σu

μπνo~α. σε πράγμα.τα. α.νθρώπ~να. κα.~ θεΊ:κά. 

Είνα.ι σUμπνο~α. που Τ'Υ)ν τρέφε~ 'Υ) στoργ~ κα.~ 'Υ) 

κα.λ~ προα.ίρεσ'Υ). Aνα.ρωηέμα.~ α.ν o~ θεοί πρόσφε

ρα.ν τίποτε κα.λUτερο στον άνθρωπο, εκτός βέβα.~α. 

α.πό Τ'Υ) σοφία. . Σίγουρα. άλλo~ άνθρωπo~ προτψοuν 
/ /λλ / / ~ / 

το ΧΡ'Υ)μα., α. o~ προτψουν Τ'Υ)ν υγε~α., Τ'Υ)ν ε",oυσ~α. , 

τ~ς τψές . Πολλοί προτψοuν μόνο Τ'Υ)ν 'Υ)Sον~, α.λλά 
/ λ / λ / /ζ / 

α.υτ'Υ) 'Υ) τε ευτα.~α. επ~ ογ'Υ) τα.ιρ~α. ε~ περ~σσoτερo 

σΤ'Υ)ν τάξ'Υ) των χυSα.ίων α.νθρώπων. Όσο γ~α. τ~ς 
/ λ / / β/β / 

ΠΡ0'Υ)γουμενες επ~ ογες ε~να.~ α. ε α.~ες κα.~ προ-

t:" , f Ι 

σκα.ιρες, ε",α.ρτωντα.~ κuρ~ως α.πο τα. κα.πρ~τσ~α. 

/ λ / / β 'λ Τ'Υ)ς τυΧ'Υ)ς κα.~ · ~γoτερo α.πο Τ'Υ) ου 'Υ)σ'Υ) του α.ν-

θρώπου. Όσο γ~α. κείνοuς που εντάσσουν Τ'Υ) φ~λία. 

στην α.ρετ~, το υπέρτα.το α.γα.θό, α.σφα.λώς έχουν 
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aix~o· ακρ~βώς απ' αuτ~ τ-ην αρετ~ γενν~έτα~ κα~ 

αναπτuσσετα~ -η φ~λία. Χωρίς αρετ~, καμία φ~λία 

aεν είνα~ auνατόν να στερ~ώσε~! 

Ας aώσοuμε λo~πόν στ-η λέξ-η αρετ~ τ-ην έννo~α 

ποu πρoσλαμβά.νε~ από τ-ην καθ-ημερ~νότ-ητα, στ-ην 

απλ~ γλώσσα των ανθρώπων. Ας μ-ην αφ~σοuμε να 

απομακρuνθεί από τ-ην κuριολεκτ~κ~ τ-ης σ-ημασία 

λ ' β " , ~ με εκτ~κοuς ακρο ατ~σμοuς, οπως xαovouv o~ 00-

κ-ησίσoφo~. Ας θεωρ~σοuμε ότ~ o~ ά.ρ~στo~ ά.νaρες, 

ποu τ-ην λoγά.ρ~ασαν έτσ~, ~ταν ά.νθρωπo~ σαν τον 

Παuλο Αψίλιο, τον Κά.τωνα, τον Γά.λλο, σαν τοuς 

Σκ~πίωνες κα~ τον Φίλωνα. Η ζω~ τοuς αποτελεί 

παρά.aε~γμα κα~ σ~μερα ακόμ-η. Ας έχοuμε λo~πόν 

κατά. vou αuτοuς κ~ ας αφ~σοuμε τοuς ά.λλοuς. 

Η φ~λία ανά.μεσα σε ά.ρ~στοuς ανθρώποuς έχε~ 

τέτo~α κα~ τόσο μεγά.λα πλεoνεκτ~ματα ποu aεν θα 
ι ΊΙ," 

μποροuσα να τα περ~γραψω παρα μοναχα επ~φα-

νε~ακά.. Kα~ πρώτα απ' όλα πώς μπορεί να είνα~ -η 

ζω~ «ά.ξ~α να η ζε~ κανείς» όπως λέε~ ο Έννιος, 

χωρίς ην -ηρεμία κα~ τ-ην αφοσίωσ-η ποu μπορείς 

β , "λ να ρε~ς στο προσωπο ενος φ~ ou; 

Yπά.ρχε~ π~o γλuκ~ά. εμπεφία από την παροu

σία ενός ανθρώποu στον οποίο μπορείς να τα εκ

μuστ-ηρεuτείς όλα, σαν να μ~λά.ς στον εαuτό aou; T~ 

να τ-ην κά.νε~ς ην εuτuχία, όταν aεν έχε~ς κανέναν 

να τ-ην μοφαστείς; Kα~ πώς θα μποροuσε κανείς ν' 
'ζ ' ι ι 

αντε<.,ε~ τ-ην κακοτuχ~α χωρ~ς το στ-ηρ~γμα ποu o~ 
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περισσότεροι από μας αναζ'Υ)τούν; Όλες οι επιθυ

μίες του ανθρώπου έχουν έναν συγκεκριμένο στό

χο: θέλει να απoκτ~σει πλούτ'Υ) για να περνάει 

λ ' ζ ' , '1-' κα υτερα, επι 'Υ)τει Τ'Υ)ν ισχυ για να κεροισει το 

β ' , 'Ι- ' , 
σε ασμο του κοσμου, εΠLoιωκει τις τιμες για να 

τον επαινούν, τις 'Υ)80νές για να γεύεται Τ'Υ)ν από

λαυσ'Υ)· θέλει να έχει υγεία για να μ'Υ)ν υποφέρει και 

για να αντλεί 8υνάμεις από το σφρίγος του σώμα

τος. Η φιλία, αυτ~ καθαυτ~ έχει πολλά θετικά 
, 'Ο 'ζ" , στοιχεια. ποιος Τ'Υ) χρεια εται, ειναι εκει παντα 

παρούσα, 8εν αποκλείει κανέναν, 8εν είναι ποτέ 

νωθρ~ . Όπως λένε, 8εν χρειαζόμαστε τόσο Τ'Υ) 
, , , ζ' λ' 

φωτια και το νερο, οσο χρεια ομαστε Τ'Υ) φι ια . 

Δεν μιλώ φυσικά για μια συνΎ)θισμέν'Υ), ΚOLν~, συ

γκαταβατικ~ φιλία, ανεξάΡΤ'Υ)τα από τα πλεονε

κτ~ματα που Τ'Υ) συνο8εύουν. Μιλώ για τψ πραγ

ματικ~, ην ολοκλ'Υ)ρωμέν'Υ) φιλία που ένας πολύ 

μαρός αριθμός ανθρώπων κατάφερε να κατακτ~

σει. Κά.νει ΤΎ)ν ευτυχία ακόμ'Υ) μεγαλύτερ'Υ) και Τ'Υ) 
'Ι- 'λ' 'Ι- ' , 'ζ β' ουστυχια ιγοτερο οουν'Υ)Ρ'Υ) γιατι μοφα ει το α-

ρος ης .. 

ΥIl 

Ε τσι 'Υ) φιλία, με τα αναρίθμ'Υ)τα πλεoνεκτ~

ματα και Τ'Υ)ν αξία που έχει, υπερβαίνει όλες 

τις υπόλοιπες αξίες, κάνει το μέλλον να φαντάζει 

αισιό80ξο και 8εν αφ~νει το πνεύμα να λιποψυχίσει 
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~ να υποκUψεL. ΌλOL βλέπουν μέσα στον αλΎJθLνό 

φίλο μLαν ά:λλΎJ πτυχ~ του εαυτοu τους, εξL8ανLκευ-
ι χι λ'" Ι ~ λ ι 

μενΎJ. αΡΎJ στη φL Lα οσOL εχουν φυγεL οεν εLπουν 

ποτέ από κοντά μας, OL φτωχοί γίνονταL πλοuσLόL, 
~" , "β' OL αουναμΟL γLνονταL LcrXUpOL καL -αυτο εLναL ε-

β ι </" λ ' αLα αΚOμΎJ πω ουσκο ο να το φανταστουμε- OL 
, 'λ ξ λ θ ι 'Υ ι, νεΚΡΟL φL OL ε ακο ου ουν νοερα να ..,ουν αναμεσσ. 

μας καL να μας προκαλοuν ΤΎJ λUΠΎJ (YLIY. το χαμό 

τους) αλλά xrxL τον σεβασμό. 'ETcrL OL νεκροί μΟLά

ζουν εuτυΧLσμένΟL στο θάνατό τους xrxL OL ζωντανοί 

αντάξωL των εγκωμίων που 8έχονταL. Κοντολογίς, 

αν OL άνθρωπOL απέΡΡLπταν τον φυσLκό 8εσμό της 

φLλίας με τα τόσο έντονα συναLσθ~ματα, 8εν θα 

στεκόταν όρθLΟ τίποτε, ouTE σπίτL μ~τε πολLτεία. 

OuTE xrxL ΎJ ενασχόλΎJσΎJ με ΤΎJ γεωργία θα 

βΟΎJθοuσε τον αγώνα γLα εΠLβίωσΎJ. AκόμΎJ XL αν 
, β'λλ' ι ι , 

καΠΟLος αμφL α EL YL αυτο, αρκεL να σκεφτεL ΤLς 

8Lαμάχες, ΤLς 8Lαφωνίες που χωρίζουν τους ανθρώ

πους καL θα καταλάβεL την euePYETLX~ MναμΎJ της 

φLλίας καL της συνεργασίας. llOLIY. ΟLκογένεLα θα 

~ταν στέρεα 8εμένΎJ, ΠΟLα πόλΎJ αρκετά Lcrxup~ 
ι 'ξ ι ωστε να αντε EL ΤLς ανΤLπαλοτητες xrxL τους σπα-

ραγμοuς; Ορίστε TL μας κάνεL να εκτψοuμε την 

αξία ΤΎJς φLλίας. 

ΔLΎJγοuνταL όΤL ο φLλόσοφος Eμπε80κλ~ς από 

τον Ακράγαντα έλεγε σε ελλΎJνLκοuς στίχους όΤL 

στον κόσμο όλα όσα είναL στερεά οφείλουν τη συ-
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νoχ~ τους στη «φιλότητα», SΊjλαS~ στην αγάΠΊj. 

EπίσΊjς ότι Ίj κινΊjτ~ρια MναμΊj που oSΊjYSL στο 

χωρισμό είναι το «νείκος». Οι θνΊjΤOί λοιπόν ακο

λουθούν αυτη ΤΊjν ιSέα και ερευνούν για αποSείξεις. 

Επομένως, όταν κάποιος πιστεύει σΤΊj φιλία, εκτί

θεται σε κινΜνους ~ τους μοφάζεται. Και ποιος 

Sεν θα αποSεχόταν ΤΊjν άΠOψΊj αυτ~, ποιος Ss θα ΤΊj 

χεφοκροτούσε με ενθουσιασμό; Πρόσφατα συνέβΊj 

να χεφοκροτησουν από όλες ης κερκίSες το τελευ-
ι ι ΜΙ Π ' β Ι λ ταιο εργο του αρκου ακου ιου , που Ίjταν φι 0-

ξ Ι ι 'λ Σ' ι ι ενουμενος μου και φι ος. αυτο του το εργο, ο 

βασιλιάς Sεν γνώριζε ποιος ~ταν ο OρέσΤΊjς και 

ποιος ο Π υλάSΊjς. Γισι νσι σώσει τον φίλο του από 

τον θάνατο σ ΠυλάSΊjς πσιρίστσινε τον OρέσΤΊj, ενώ 

ο OρέσΤΊjς σιπό ην άλλΊj μεριά επσινσιλάμβσινε 

ποιος ~τσιν, προσπαθώντας να πει ΤΊjν αλ~θεια. 

Όλοι οι θεατές σΊjκώθΊjκαν όρθιοι χεφοκροτώ

ντσις τη συγκεκρψένΊj σΚΊjν~. Αν ~τσιν μισι σκψ~ 

σιπό την ζω~ μσις, τι θα κάνσιμε άρσιγε; Θα βλέπαμε 

την αλΊjθιν~, βσιθιά εκS~λωσΊj ΤΊjς ανθρώπινΊjζ φύ-

Θ 'θ ι ι Ψ λ ' ι σΊjς. "σι νιω σιμε σινικσινοι για τετοιες υ Ίj ες πρα-

ξ ι θ 'ζ Ι Ι ι 
εις, που οι αν ρωποι χσιφετι ουν μεσσι σιπο σιυτες 

το μεγσιλείο της ανθρώπινΊjς Ψυχ~ς. Λοιπόν , νομί-

ζ ι ξΙ Ι ' λ Ι Ι 
ω οτι ε ΊjγΊjσσι σιρκετα, ο α οσα πιστευω γ ισι ΤΊj 

φιλία. Αν υπάρχει κάη σικόμΊj νσι πούμε -κσιι 

σίγουρσι θσι υπάρχει- πρέπει να απευθυνθείτε 

στους ειSικούς. 
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ΦΑΝΝΙΟΣ: Α, όχι! Περψένουμε να. μιχς πεις κι 

ά.λλιχ. Πολλές φορές ρώτ-ησιχ τους ειaLΚούς κιχι τους 

παρακολούθ-ησιχ, ΙΧλλά. το μά.θ-ημά. σου έχει ά.λλο 

ενaιαφέρον. 

ΣΚΑΙΟΛΑΣ: Δεν θιχ το έλεγες ιχυτό, Φά.ννιε, ιχν 

~σoυν τότε στον κ~πo του Σκιπίωνα κιχι είχες 
, β' , θ' ιχκουσει τ-ην κου εντιχ που κιχνιχμε με εμα τ-ην 

ΠOλιτLΚ~. Αν έβλεπες πόσο σθενιχρά. υπεpιxσπίσ~-η
κε τ-η aικιχιοσύν-η ιχντιχπιχντώντας στ-η p-ητopLΚ~ 

όιά.λεξ-η του ΦLλωνα.! 

ΦΑΝΝΙΟΣ: Μιχ και βέβΙΧια.! Ένιχς ά.νθρωπος 

τόσο όίκιχως ~ταν επόμενο νιχ υπερασπιστεί με 

μεγά.λ-η ευκολία τ-η όικιχιοσύν-η. 

ΣΚΑΙΟΛΑΣ: Και -η φιλίιχ; Γιιχ κά.ποων που 

πέρα.σε τ-η ζωή του καλλιεργώντα.ς τ-η φιλία. με 

α.φοσίωσ-η, υπoμoν~ κα.ι ειλικρίνεια., ότα.ν -η έννοια. 

«φιλία.» του οφείλει τ-η φ-ήμ-η τ-ης, aεν εννοείτα.ι ότι 

θ ' , 'λ θ' ζ' α -ητα.ν ενα. ευκο ο εμα. για. συ -ητησ-η; 

V/H 

Λ ΑΙΛΙΟΣ: Τι επψον-ή! Δεν α.ξίζει τόσο ενόια.φέρον. Όμως μου είνα.ι όύσκολο ν' α.ντιστα.

θώ στ-η θέλ-ησ-η των φίλων μα.ς κα.ι στην υπομον-ή 

τους . Άλλωστε, -η πρόθεσ-η σας είνα.ι ιxγα.θ~. Συχνά., 

όταν σκέφτομα.ι τη φιλία., α.να.ρωτιέμα.ι τι είνα.ι α.υτό 

που ωθεί τον ά.νθρωπο να. ψά.ξει να. τ-η βρει. Μ-ήπως 

είναι -η α.όυναμία. ~ -η ένaεια που μας σπρώχνει να. 
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βρούμε στ~ριγμα. στη φιλία.; Η ελπίSα. ότι ένα. α.μοι

βα.ίο α.ίσθΎ)μα. θα. μα.ς βOΎ)θ~σει να. πετύχουμε κάτι, 

που άν το κάνα.με μόνοι μα.ς θα. ~τα.ν μέτριο; Η 

α.γάΠΎ), α.π' όπου πα.ίρνει Ύ) φιλία. 10 το όνομά ΤΎ)ς, 

στΎ)V πρα.γμα.nκόΤΎ)Τα. είνα.ι μια. πρωτόγονΎ) oρμ~ 

που ΤΎ)ν ενεργοποιεί Ύ) συμπάθεια. προς κάποιο πρό

σωπο. Σίγουρα. ο κα.θένα.ς μπορεί να. XEpSLcrEL α.πό 

μια. φιλία. έστω κα.ι ΠPoσπOΙΎ)Τ~ που τις περισσότε-
' βλ ' " 'λ ρες φορες α.πο επει σε κα.ποια. α.μεσΎ) ωφε εια.. 

Όμως στΎ)V πpα.γμα.τικ~ φιλία. SEV υπάρχει ίχνος 

Ψ '':- " , 'λ'θ λ ευοους Ύ) α.πα.ΤΎ)ς: υπα.ρχει μονο α. Ύ) εια. κα.ι ει ι-

κρίνεια.. 

Κα.τά ΤΎ) γνώμΎ) μου , μψέρα. ΤΎ)ς φιλία.ς είνα.ι 

Ύ) φύσΎ) κα.ι όχι Ύ) α.νάγΚΎ). Υπάρχει μια. φυσικ~ 

λ ' ψ' ι ι Κ ισΎ) ΤΎ)ς υΧΎ)ς, μια. τα.σΎ) να. α.γα.ΠΎ)σουμε κα.ι 

σ' α.υτό το συνα.ίσθΎ)μα. SEV εμπεριέχετα.ι ο υπολο

γισμ6ς κα.ι το συμφέρον. Θα. μπορούσε κα.νείς να. το 
':- ' ι ζ ι ι Σ 
οια.πιστωσει α.υτο κα.ι στα. ωα. α.κομΎ) . ΤΎ)ν πρα.γ-

ι βλ' '':- ι ι 
μα.ΤΙΚΟΤΎ)Τα. επουμε πως οειχνουν ΤΎ)ν α.γα.ΠΎ) 

στα. μικρά τους κα.ι πώς εκείνα. με ΤΎ) σειρά τοuς 

Sέχοντα.ι α.υτ~ ΤΎ)ν τρυφερόΤΎ)Τα. Aυτ~ Ύ) έκφρα.σΎ) 

α.γάΠΎ)ς κα.ι φΡοντίSα.ς είνα.ι α.κόμΎ) πιο φα.νεp~ στον 

άνθρωπο. Πρώτα. α.π' όλα., α.νάμεσα. σε πα.ιSιά κα.ι 

γονείς, γεννιέτα.ι ένα. συνα.ίσθΎ)μα. που τίποτε 

-εκτός κι α.ν συμβεί α.νεπα.νόρθωΤΎ) ζΎ)μιά- SEV 
ι βι ΕΙ Ι , θ 

μπορει να. σ Ύ)σει. ινα.ι ενα. συνα.ισ Ύ)μα. που το 

συνα.ντάμε, το βλέπουμε σε α.νθρώπους του SLxoIJ 
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μας χαpακτ~pα που αναμφίβολα ταιριάζει στις 
'Ι' ' , , βλ' , 'Ι' ' 
οικες μας απαιτησεις, αφου εποντας τον οιακρι-

νουμε να λάμπει μέσα του 'Υ) αίσθ'Υ)σ'Υ) του καθ~κo-

ντος και 'Υ) αpετ~. _ 

Τελικά 8εν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από 
, ''Ι' ξ' " 

Τ'Υ)ν αρετ'Υ) και αποοει 'Υ) αυτου του γεγονοτος ειναι 

ότι όλοι εκτιμάμε και αγαπάμε κάποιον για Τ'Υ)ν 

αpετ~ του, Τ'Υ)ν εντιμότητα του, ακόμ'Υ) κι αν 8εν τον 

έχουμε γνωρίσει προσωπικά. Ποιος 8εν φέρνει στο 

νου του με συμπάθεια τον Γάιο Φαβρίκιο ~ τον 

Μάνιο Κούριο ακόμ'Υ) κι αν 8εν τους έχει γνωρί

σει; Και ποιος από ένστικτο 8εν θεωρεί αντιπαθ'Υ)

τικό τον Ταρκύνιο τον Yπεp~φανo, τον Σπούριο 

Κάσσιο Βικελίνο ~ τον Σπούριο Μέλιο; rr:ιx να 
, Ι λ" 'Ι' 'λ ξ' σωσουμε Τ'Υ)ν τα ια απο Τ'Υ)ν υποοου ωσ'Υ) σε ε-

νους, πoλεμ~σαμε με Μο προεξάρχοντες του πο

λέμου: τον Πύρρο και τον Αννίβα. Χάρ'Υ) σΤ'Υ)ν 

εντιμόΤ'Υ)τά του, ο πρώτος μάς ~ταν ι8ιαίτερα συ

μπαθ~ζ' αντίθετα ο 8εύτερος ~ταν αυταρχικός και 

γι' αυτό μισ~θ'Y)κε απ' όλους. 

ΙΧ 

Α ν οι μικρές αρετές κάποιων αγνώστων μάς κάνουν να τους συμπαθ~σoυμε έστω κι όταν 

οι άνθρωποι αυτοί είναι εχθροί μας, πώς θα ~ταν 
, '1" ξ' , 

ποτε ουνατον να μ'Υ)ν εχωρισουμε Τ'Υ)ν αρετ'Υ) και 

την τιμιόΤ'Υ)τα των φίλων; Συμφωνώ κι εγώ πως 

37 



ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ 

/ Ι Ι Ι 

οτι:χν κι:χποιος προσφερει τις υΠΎJpεσιες το\), τον 

βλέπουν όλοι με συμπάθειι:χ κι:χι με εκτίμΎJσΎJ , ιSιι:χί

τερι:χ ότι:χν οι σχέσεις γίνοντι:χι πιο στενές. Ότι:χν 

προστεθεί κι:χι το συνι:xίσθΎJμι:x, τότε πολύ γp~γopι:x 

ΎJ ι:xπλ~ συμπάθειι:χ γίνετι:χι ι:xγάΠΎJς φλόγι:χ. 

Π , , λ ' β 'ι ' ι:χντως πρεπει νι:χ ι:χ ου με \)ΠOΨΎJ μι:χς οτι ΎJ 

φιλίΙ:Χ μπορεί νι:χ γεννΎJθεί κι ι:χπό μιι:χ μopφ~ ι:xSuvι:x

μίι:χς, κυρίως ι:χπό ΤΎJν επιθυμίΙ:Χ κάποιου νι:χ Sει τις 

επLθυμίες του νι:χ εκπλΎJpώνoντι:xι. Κι ι:χ\)τό είνι:χι 

κάτι που πρι:χγμι:χτικά, ΤΎJν ε\)τελίζει. Θι:χ τολμούσι:χ 
, , βλ' λ' νι:χ πω οτι εινι:χι σι:χν νι:χ στρε ωνουμε ΤΎJ φι ιι:χ 

θ ' " ' λλ Ψ τοπο ετωντι:χς ΤΎJν κι:χπου ι:χνι:χμεσι:χ σΤΎJν ε ει ΎJ 

κι:χι σΤΎJν ι:xνά,γΚΎJ. Γιι:χτί , ι:χν ~τι:xν έτσι, τότε κι:χι 

οι πιο εξΙ:Χθλιωμένοι ά,νθρωποι θι:χ ~τι:xν οι κΙ:Χλύτε

ροι ι:χποSέκτες της φιλίι:χς. Η πρι:χγμι:χτικότψι:χ εί

νι:χι :ντελώς 8ιι:xφopετικ~. 

Αυτός που έχει μεγι:xλύτεpΎJ εμπιστoσύνΎJ στον 

ει:χυτό του, ι:χυτός που είνι:χι θωρι:χκισμένος με ι:xpετ~ 

κι:χι σοφίι:χ, πο\) Sεν έχει ι:xνά,γΚΎJ ι:χπό κι:χνένι:χν κι:χι 

ξ ' , \1' θ " , , 
ερει οη οΙΙ:Χ ετει ΠOLOΤΎJΤΙ:X ΧΙ:XpΙ:XΚΤΎJpoς, ι:χυτός 

β ' Ι, Ι ι 
ι:χκρι ως εινι:χι εκεινος που μπορει νι:χ ι:xσΚΎJσει την 

, , \1"ζ 'λ \1" 
τεχνΎJ του νι:χ κεροι ει φι ους κι:χι νι:χ το\)ς OΙΙ:XΤΎJpει . 

.Άρι:χ λοιπόν; Ήμουν τάχι:χ χp~σιμoς στον Σκιπίωνα 

τον Αφρικι:χνό; Κι:χθόλο\) . Αντίθετι:χ, εγώ είχι:χ ι:χνά

γΚΎJ ΤΎJς φιλίι:χς του. Τον θΙ:Χύμι:χζι:χ γιι:χ τι:χ χι:χρίσμι:χ-
, , 'β λ '1> ' θ'λ τι:χ του κι εκεινος ι:χνι:χμφι ο ι:χ οεν ειχε κι:χ ο ο\) 

ά,σΧΎJμΎJ γνώμΎJ γιι:χ μένι:χ' με εκτιμούσε, θι:χρρώ. 
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Έτσι αρχίσαμε να κάνουμε παρέα και με '") συχν~ 

επαφ~ Ύ) συμπάθεια του ενός προς τον άλλο μεγά

λωσε. ΣΤΎ) συνέχεια τα οφέλΎ) που αποκομίσαμε 

και οι Μο ~ταν αναρLθμΎ)τα και ανεκτίμΎ)τα' πά-
, ~, , β , 

ντως, σιγουρα οεν Ύ)ταν αιτια '")ς αμοι αιας συ-

μπάθειάς μας Ύ) φιλ030ξία να αποκομίσουμε ακρι-

β ' , , 
ως αυτα τα οφελΎ). 

'Ο' ,~ Ι: ' ταν Ύ)μαστε γενναιοοωροι και ε<,υΠΎ)ρεηκOL, 

3εν περψέναμε ΤΎ)ν ανταπό30σΎ). Δεν περιμέναμε 

ανταλλάγματα. Ήμαστε γενναιό3ωροι από φυσι

κού μας. Άρα λOLπόν, θα πρέπει να πούμε όη 3εν 

πρέπει κανείς να επιζΎ)τά ΤΎ) φιλία μόνο και μόνο 
~, β , , , ~ 'ζ 

επεΙΟΎ) προ σ λεπει σε καποιο κεροος που ΠΎ)γα ει 

από αυτη καθαυτ~ ΤΎ) σχέσΎ). 

Πόρω απέχουμε από τους ανθρώπους εκεί-

ζ ' ~ , , , λ 
νους που, σαν τα ωα, οεν κανουν ηποτε αλ ο 

παρά να επι3ί30νται μονάχα στο κυν~γι ΤΎ)ς Ύ)30-
, Α " ~ , 'Ι: Π' , 

νΎ)ς. υτο ομως οεν ειναι παρα<,ενο. ως ειναι 

3υνατόν να έχουν ΤΎ)ν ικανόΤΎ)τα να ενστερνιστούν 

μια ι3έα τόσο υΨΎ)λ~, έξΟΧΎ), θε'ίκ~, άνθρωποι που 

έχουν υπολογιστικά κίνΎ)τρα; Ας τους αφ~σoυμε 

λοιπόν έξω από τις κουβέντες μας και ας συνει3Ύ)

τoπoι~σoυμε τούτο: Ύ) φύGΎj είναι εκείνΎ) που μας 

ωθεί σ'") φιλία και ση συμπάθεια όταν Ύ) εντιμό

ΤΎ)τα είναι 3ε30μένΎ). Όταν λοιπόν κανείς ΤΎ) συν α

ντησει, 3ένεται με το πρόσωπο που ην εμπνέει και 
'ζ , Χ ' , , 

αρχι ει να το αγαπα. αφεται απο '")ν παρουσια 
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του και τον χαpακτ~pα του. Ευχαριστεί ΤΎJν ΤUΧYJ 

για ένα αμοιβαίο συναίσθ'Υ)μα και βιάζεται να α

νταποSώσει περισσότερα απ' όσα πιστεUει. Είναι 

ευτυχ~ς για μια τέτοια ευγεν~ άμιλλα. Να από 

ποια στοιχεία ΠΎjγάζει ΎJ φιλία. Συνεπώς, 'Υ) αυθε

ντLΚ~ φιλία προέρχεται από τη φuσ'Υ) τψ LSLCl κι όχι 

από Τ'Υ)ν ανάγκ'Υ) μας να καλuψουμε κάποιες ιxSu

ναμίες μας. Αν γεννιόταν από το συμφέρον τότε θα 
~ λ ι ξ Ι Ι ι 
οια υοταν ε αιτιας των αντικρουομενων συμφερο-

ντων. Όμως 'Υ) φuσ'Υ) είναι ανεΠ'Υ)ρέαστ'Υ) και οι 

αλ'Υ)θινές φιλίες είναι απρόσβλψες. Να λοιπόν, 

ποια είναι 'Υ) Π'Y)γ~ Τ'Υ)ς φιλίας. Ίσως όμως εσείς 

να έχετε Sιαφορετικές ιSέες. 

ΦΑΝΝΙΟΣ: Όχι, όχι, συνέχισε, Λαίλιε! Και θα 

απαντ~σω εγώ για λογαριασμό του Σκαιόλα μια 

και είμαι ο μεγαλUτεΡος. 

ΣΚΑΙΟΛΑΣ: ΣUμφωνω . Σε ακοUμε. 

χ 

Λ ΑΙΛJOΣ: Ορίστε, αγαΠ'Υ)μένοι μου φίλοι, 'θ' , ζ , ποια 'Υ)ταν τα εματα που συχνα συ 'Υ)του-

σαμε ο Σκιπίωνας κι εγώ, αναφορικά με τη φιλία. 

Αντίθετα από αυτό ' που θα σας πω σε λίγο, εκείνος 

πίστευε ότι τίποτε Sεν είναι πιο Μσκολο από το να 

κρατησεις μια φιλία μέχρι τον θάνατο. Συμβαίνει 

συχνά, έλεγε, τα συμφέροντα να Sιαφοροποιοuνται , 

οι πολιτικές απόψεις να μ'Υ)ν συγκλίνουν πάντα, οι 
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χαρακτήρες να οιαμορφώνονται από ης επιρροές 

ποu οέχεται κανε~ς, από την Ύ)λικία και τη οuστu

χ~α ακόμα. Έφερνε σαν παράοειγμα τις φιλ~ες της 

παΙOικ~ς Ύ)λικ~ας ποu λΎ)σμονούνται με τ-ην μετά

βασΎ) στο επόμενο Ύ)λικιακό στάΟιο. 

Σuμβαίνει:- καμία φορά αuτές να παρατείνονται 

και μέχρι την ενΎ)λικίωσΎ) ώσποu ο ανταγωνισμός 
ι ξ 'λ ι ι 

για ΤΎ)ν επιτεu Ύ) τοu τε εLOU γαμοu να φερνει σε 

'ξ 'λ Α ι λ ' Ι ΡΎ) Ύ) τοuς φι οuς. κομΎ) κι ω φι ιες ποu κρατοuν 

λ ' ι <Ι- 'ζ λ ' <Ι- Ι ι 'λ πο u καψο , οοκιμα ονται πο u, ειοικα οταν οι φι οι 

<Ι- <Ι- ι ι <Ι- ι ξΙ Γ Ι λ' 
οιεκοικοuν καπωο ΟΎ)μοσLO α ιωμα. ιαη σΤΎ) φι ια 

ο χειρότερος κ~νοuνος ε~ναι το οέλεαρ τοu κέροοuς, 
Ι λ Ι Ι ~ Ι λ Ι ~/Ψ 

ενω ο μεγα uτερος. κιvοuνος ειναι ασφα ως Ύ) οι α 

~/ξ Ι Ι Ι ~ Ι 
για 00 α και τιμες, πραγματα ποu σuχνα ΟΟΎ)γοuν σε 

σφοορό μίσος. Αuτοί οι ανταγωνισμo~ γεννLOύνται 

από έντονες οιαφωνίες μερικές φορές, και για να 
Ι β Ι Ι Ι ζ Ι 

ειμαστε ακρι εις, ΤΎ) σηγμΎ) ποu καποιος Ύ)ταει 

Ι 'λ Ι ξ Ι ζ Ι <Ι-
απο τον φι ο τοu uποσΤΎ)ΡΙ Ύ) Ύ) τοu Ύ)ταει να αοι-

κ~σει για χάρΎ) τοu κάΠΟLOν άλλον άνθρωπο. Όσω 
Ι 'ψ Ι Ι 

αρνοuνται να uποκu ouv σε τετωες απαΙΤΎ)σεις, 

πράττοuν σωστά αν και από τ-ην άλλΎ) μεριά καΤΎ)

γορούνται από τοuς σuντρόφοuς τοuς όη πρόοωσαν 

ΤΎ) φιλ~α ποu τοuς έΟενε. Όσο για τοuς ' άλλοuς, 
Ι λ Ι ζ Ι 'λ Ι 

εκεινοuς ποu το μοuν να Ύ)τοuν παρα ογα πραγμοι-

τα, ομολογούν αuτοστιγμεί ότι είναι έτοιμοι για 

oπoιαo~πoτε άθλια ενέργεια. Αuτές οι ανηπαραθέ

σεις καταστρέφοuν τις μεγαλύτερες φιλίες και ΟΟΎ)-
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γούν σε αιώνια μίcrη. Επίσ1)ς, αυτές οι μάταιες 

ενέργειες, θα έλεγα, καταστρέφουν τα θεμέλια ης 

φιλίας. Είναι τόσα πολλά τα παρα8είγματα που, 
ι ι Ψ Σ ι ι ~ ι 

κατα Τ1)ν απο 1) του κιπιωνα 1) συνεcrη σεν ειναι 

αρκετΎ] για να 8ιατηp~σει Τ1) φιλία· πρέπει να Τ1)ν 

ευνo~σει και .1) τύχ1). 

Ας 80ύμε τώρα από Τ1)ν αpχ~, αν θέλετε, 

μέχρι πού μπορεί να φτάσει 1) φιλία. Αν ο Κοριο

λανός!1 είχε φίλους, θα μπορούσαν άραγε, για να 
~ 'ξ Ι λ' ι αΠΟσει ουν την πισΤ1) τους σΤ1) φι ια, να παρουν κι 

εκείνοι τα όπλα, να σταθούν στο πλευρό του και να 
ι ζ' Ι I~ I~ 

στραφουν μα ι εναντια σΤ1)ν ισια τους την πατρισα; 

Και όταν ο Βεκελλίνος, όταν ο ΜέλLOς συνωμοτού-
ι β λ I~ Ι ι 'λ 

σαν για να γινουν ασι ιασες, επρεπε ταχα οι φι οι 

τους να τους 8ώσουν κάθε 8υνατ~ βo~θεια; 

Ο Τιβέριος Γράκχος έμεινε μόνος, αφού τον 

εγκατέλειψαν ο Κόιντος Toυβ~pων και οι συνoμ~

λικοί του, όταν θέλ1)σε να απoκαταστ~σει Τ1) 81)

μοκρατία. Όσο για τον Γάιο ΒλόσσLO από Τ1)ν 

Κύμ1), αγαπψέ μου Σκαιόλα, που φιλoξεν~θ1)κε 

από την οικογένειά σου, ~pθε να με παρακαλέσει 

λ β ' Ι Ι Ι 
να μεσο α 1)σω για λογαριασμο του, αφου εψαι 

σύμβουλος των υπάτων. Και για να με πεισει, 

ανέφερε πόσο πολύ θαύμαζε τον Τιβέριο Γράκχο. 

Ή ταν τόσο 8υνατός αυτός ο θαυμασμός, μου έλε

γε, που θα ~ταν πρόθυμος να κάνει ό,τι θα του 
~ ι ι ΤΙ ι ι ξ 

υποοεικνυε εκεινος . οτε εγω του αντετα α: 
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«KL αν σου ζ"Yjτοuσε να βά.λεLς φωηά. στο 

ΚαΠLτώλLΟ; Θα το έκανες;» 

«Α, μου απά.ντησε, ~εν θα μου ζ"Yjτοuσε ποτέ 

κά.η τέΤΟLΟ. Αλλά. XL αν το έκανε, εγώ θα υπά.

κουα». 

ΑναλογLστεLτε το βά.ρος της απά.νΤ"Yjσ~ς του! 

ΝαL, μα τον Hρακλ~, αυτά. μου εεπε, XL ακόμ"Yj 

χεφότερα. Δεν μψ~θ"Yjκε μόνο Τψ τόλμ"Yj του TL-
β ' Γ ' Δ ' λ' , EpLOU ρακχου. εν συναLνεσε απ α σΤLς ενερ-

γεLές του, εμπνευστηκε ΚLόλας από αυτές. Τ ΟUΤ"Yj 

"Yj τρέλα τον ανά.γκασε -εεχε αλλοφρον~σεL από 
' β ~ , Α " τον φο 0- να οραπετευσεL στην σLα, οπου καL 

του ανατέθ"Yjκε καLνΟUΡLα απoστoλ~. Π~γε όμως με 

το μέρος του εχθρου καL πλ~pωσε πολυ αΚΡLβά. το 

έγκλ"Yjμα που ~Lέπραξε απένανΤL στο κρά.τος. Του 

ά.ξLζε "Yj τψωρεα. 

Δεν μπορεε κανεες στο όνομα Τ"Yjς φLλ~ας να 

~LκαLολογε~ τόσο ακραίες πρά.ξεLς. Αν "Yj φLλ~α γεν

νLέταL από Τ"Yjν εκτ~μ"Yjσ"Yj προς Τ"Yjν αρετη, εLναL επό-

θ " "ψ , μενο να πε αLνεL οταν "Yj αρετ"Yj πα EL να υπαρχεL. 

Αν εΠLλέγαμε να βά.λουμε ένα τέλος σε όλες 

ΤLς απαLτ~σεLς των φ~λων μας καL να πετυχα~νoυμε 

απ' αυτους ό,η θέλουμε, χωp~ς όμως να κά.νουμε 

το παραμLκρό σφά.λμα, τότε θα απο~εLκνuαμε όΤL "Yj 

αpετ~ μας ε~ναL ά.τρωτη. Ας μLλ~σουμε λΟLπόν γLα 

πραγμαηκους φίλους, γLα ανθρώπους που μπορεε 

να συναντησεL κά.ΠΟLος στη ~Lά.ΡκεLα των καθ"Yjμε-
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ρινών 8ρocστηριoτ~των τοu, γιoc ιστορΙες, 8YJλoc8~, 

ποu μocς έχοuν μετocφέρει άλλοι ocπό τ'Υ)ν εμπεφΙoc 

τοuς. Ν oc ocντλ~σοuμε πocρoc8εΙγμocτoc ocπό τ'Υ)ν κoc

θYJμερινότYJΤOC κocι νoc επιλέξοuμε ocuτόν ποu επέ8ει

ξε περισσότερΥ) φρόνYJσYJ. 

Οι γονείς μocς μάς έλεγocν ότι ο Αιμίλιος Πά-

Λ ' , , 'λ Α'λ β πος κocι ο οuσκινος YJτocν στενοι φι οι. νε oc ocν 

~, , 1:' , ,~ , 
oUO φορες το OCc.,ιωμoc τοu uπocτοu ΤYJν ισιoc χρονιoc 

μocζί κocι τocuτ6χρονoc κocι το ocξΙωμoc τοu τιμYJΤ~. Η 

σχέσΥ) ποu τοuς σuνέ8εε με τον Μάνιο Κούριο κocι 

τον Τιβέριο KopouvxcXvιo , φίλοι ocγOCΠYJμένοι κι 

OCUΤΟL, πέρocσε σΤYJν ιστορΙoc . Δεν μπορεί κocνεΙς 

νoc φocντocστεί τον ένocν χωρΙς τον άλλο, ούτε γιoc 

μιoc στιγμ~. Ούτε κocι μπορεΙ κocνεΙς νoc σκεφτεί 6τι 
, " λ' , ζ ' , 

περocσε ποτε ocπο το μuoc ο τοu ενος νoc YJΤYJσει ocπο 

τον άλλο νoc κάνει κάτι πocράνομο ~ ocνέντιμο, ~ 

κάτι ποu ~τocν ocντLθετo προς το κρocτικ6 σuμφέ

ρον. ΕΙνocι ocνocγκocΙο, 6τocν πρ6κειτocι γιoc ocνθρώ

ποuς τέτοιοu YJeLXoIl ocνocστ~μocτoς, νoc έχοuμε uπ6-

Ψ , , θ λ ' , YJ μocς οτι ocuτος ποu oc το μοuσε νoc OCΠOCΙΤYJσει 

ocπ6 τον άλλον κάτι τέτοιο, 8εν θoc πετύχocινε τίπο-
, , 'ζ θ' , 

τε, εφ οσον γνωρι ει πως σΤΥ) εσΥ) τοu εινocι 

,~ β 'λ'" Τ ocπocρocοεκτο νoc προ oc ει ενoc τετοιο OCΙΤYJμoc. ον 

Τιβέριο Γράκχο cruyxpcXτ'Y)crocv ο Γάιος Κάρβων, ο 

Γάιος Κάτων κOCΙ ο oc8ερφ6ς τοu Γάιος Γράκχος 

( ' λ ' 1: ' θ λ " , ocuτος ο τε εuτocιος εc.,ocγριω YJκε πο u τωρoc, ενω 

πocλιότερoc ~τocν πιο ~πιoςI2). 
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Ας ιχπο3ώσουμε λοιπόν σΤ1) φιλΙΙΧ τούτο τον 
ι , ι, 'λ 'ξ ιερο νομο: νιχ μ1)ν ιχπιχιτουμε ιχπο τον φι ο πριχ εις 

ιχτιμωτικές κιχι νιχ μ1) 3εχόμιχστε ούτε κι εμεΙς νιχ 

κάνουμε τΙποτε το ιχτιμωτικό γιιχ χάρ1) του. Νιχ 

β β 
Ι Ι ~I Ι Ι 

επι ε ιχιωσουμε οη ΟΠΟΙΙΧΟ1)ποτε ενεργειιχ κιχτιχ 

του κράτους που γΙνετιχι εν ονόμιχτι Τ1)ς φιλΙιχς, 

εΙνιχι ιχπιχρά3εΚΤ1) κιχι άτιμ1). Δυστυχώς 1) μopφ~ 

που έχουμε 3ώσει στο κράτος, ιχγΙΧΠ1)ΤΟΙ μου Φάν

νιε κιχι Σκιχιόλιχ, μιχς υποχρεώνει νιχ προβλέΨουμε 

εκ των προτέρων κιχι μιχκροπρόθεσμιχ τους κιν3ύ

νους που ιχπειλούν Τ1) 31)μοκριχτΙιχ, 1) οποΙιχ έχει 

κιόλιχς ιχπομιχκρυνθεΙ πάριχ πολύ ιχπό Τψ κιχτεύ

θυνσ1) κιχι τον προσιχνιχτολισμό που Τ1)ς εΙχιχν 3ώ

σει οι πρόγονοΙ μιχς. 

Ο Τιβέριος Γράκχος ιχποφάσισε νιχ 3ιεκ3ικ~σει 

τον θρόνο l3 , ΙΧλλά εΙχε κυβερν~σει ιχποτελεσμιχτικά 

γιιχ λΙγους μόνο μ~νες. Άριχγε ο ρωμιχ"Ι;κός λιχός 

λ ' θ Ι Ι 'ξ Ι ιχντι 1)φ 1)κε ποτε Τ1)ν πριχγμΙΧΤΙΚΟΤ1)ΤΙΧ ε ω ιχπο 

το νιχ λέει νιχι ~ όχι; Δεν μπορώ νιχ μ1)ν συγκινούμιχι 

σΤ1) θύμ1)σ1) του Πόπλιου ΣκιπΙωνιχ, ότιχν ιχνΙΧλογΙ-

ζ Ι Ι 'λ Ι 
ομιχι τον τροπο με τον οποιο φι ΟΙ κιχι σuγγενεις 

ιχκολούθ1)σιχν το πιχρά3ειγμά του μετά τον θάνιχτό 

Τ Ι Ι Ι ΚΙ β Ι 
του. ωριχ, οσον ιχφοριχ τον ιχρ ωνιχ, ιχυτον τον 

υποστηρΙξιχμε με κάθε τρόπο, εξιχιτΙιχς της πρόσφιχ

της εκτέλεσ7jς του Τιβέριου Γράκχου. Κι ε3ώ που 

τιχ λέμε τι νιχ περιμένουμε ιχπό η 31)μιχρχΙιχ του 

Γάιου Γράκχου; Δεν μου ιχρέσει νιχ κιν3υνολογώ 
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κάνοντας προβλέΨεLς YLIX το μέλλον. Πάντως το 
, ~'ζ , , ξ ' , 

κακο κεΡΟL εL GLYΙX GLYΙX τ"ην ε OUGLIX XΙXL φερνεL 

ΤΊjν καταστpoφ~. Δε~τε ΤL έγLνε στο παρελθόν. Θυ

μάστε σης εκλογές πόσο κακό έκανε ο νόμος του 

ΓαβLν~ου! KΙXL μετά ~ρθε ο νόμος του Κάσσωυ, 8υο 

χρόνLα αργότερα! Δυστυχώς μου φα~νεταL όΤL ο λαός 

έχεL απoκoπε~ εντελώς από ΤΊj συγκλΊjΤO XOCL ο όχλος 

λ ' 'λ βλ " , υνεL τα μεγα α του προ Ίjματα συμφωνα με αυτο 

που του εΠLτάσσεL Ίj φαντασ~α του. ΈτσL πpoκαλε~ 

ακόμΊj πεΡLσσότερα πρoβλ~ματα αντ~ να βρεL λυσΊj 

YLOC τα ~8Ίj υπάρχοντα. 

Θα μου πεΙτε, ωστόσο, γLαΤL αυτές ω απαL

σLό80ξες σκέψεLς; ΕπεL8~ κανε~ς 8εν ρ~χνεταL σε 

τέΤΟLες πεΡLπέτεLες xωρ~ς συμμάχους. Να λΟLπόν 

ΠΟLα συμβoυλ~ 8~νω στους τ~μωυς νέους. Αν, για 

κακ~ τους τύχΊj βρεθούν σε παρόμοια περΙστασΊj, 

να μΊjν θεωρ~σoυν όη ε~ναL υποχρεωμένω να μεΙ

νουν στο πλευρό των φΙλων τους, εφ' όσον αυτοί 

8Lαπράττουν σφάλματα, πραγματικά πολύ σοβα

ρά. ΠρέπεL μάλLστα να τιμωρ~σoυν εκε~νoυς που 

θ θ ' "ξ , α κρι ουν καταχραστες Ίj υπε αφετες, να μΊjν 

φανούν καθόλου επιεικεΙς απέναντι σε όσους 8LOC

πράττουν εγκλ~ματα κατά της πατρΙ80ς. 

Yπ~ρχε στην Ελλά8α άν8ρας πω σπου8αΙος 

XΙXL πω ισχυρός από τον ΘεμLστοκλ~; Αυτός ο 

μεγάλος στραΤΊjγός που ελευθέρωσε την Ελλά8α 

από τους Πέρσες, υπ~ρξε θύμα του φθόνου των 
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φίλων τοu. Εξορίστηκε κα:~, επε~3~ 3εν μπορούσε 

να: α:νεχτεί την α:3~κία: κα:~ την α:xα:p~στία: της πα:-
,~ , , β' Κ λ ' 

ΤΡLoα:ς τοu, εκα:νε Ο,η α:κp~ ως κα:~ ο op~o α:νος 

" "Ο ' ~ β' στα: ε~κoσ~ τοu xpoν~α:. μως κα:νε~ς τοuς οεν pΎj-

κε οπα:30ύς πρόθuμοuς να: πολεμ ~σοuν ΤΎjν ί3~α: 

τοuς την πα:τρί3α:. Kα:~ o~ 3uo α:uτοl άν3ρες, τελ~

κώς επέλεξα:ν ΤΎjν α:uτοκτονlα: 14 • 

Φίλo~ ποu σuμπερ~φέροντα:~ ως κα:κοί πολίτες 

ΠΎjγα:ίνoντα:ς κόντρα: στοuς νόμοuς ΤΎjς πα:τρί3α:ς 

τοuς, 3εν μπορούν να: 3~κα:LOλoγoύν ης πpάξε~ς 

τοuς επ~κα:λoύμενo~ τη φ~λία:. Π pέπε~ να: α:νηστέ

κετα:~ κα:νείς α:κόμΎj κ~ ότα:ν τοu α:σκoύντα:~ ~σχuρές 

π~έσε~ς στο θέμα: α:uτό. Επ~τέλοuς, κα:νένα:ς να: μΎjν 

π~στευε~ ότ~ είνα:~ uποχρεωμένος να: α:κολοuθ~σε~ 

στα: τuφλά τον φίλο τοu ότα:ν εκείνος πα:ίpνε~ τα: 

όπλα: ενα:ντίον ΤΎjς πα:τρί3α:ς! Με ΤΎjν πορεία: ποu 
, , , λ' β' 'θ εχοuν πα:pε~ τα: πρα:γμα:τα:, πο u φο οuμα:~ oτ~ α: 

βλέποuμε σuχνά τέτo~α: φα:~νόμενα: στο μέλλον. Kα:~ 

γ~α: να: έρθοuμε στο πα:ρόν, ομολογώ ότ~ α:νΎjσuχώ 

γ~α: το μέλλον ΤΎjς 3Ύjμoκpα:τία:ς κ~ α:να:pωτ~έμα:~ τ~ 

θα: γίνε~ μετά τον θάνα:τό μοu. 

ΧΙΙΙ 

Θ α: uπογρα:μμίσοuμε τον πρώτο κα:~ βα:σ~κό , λ' , ξ' νομο ΤΎjς φ~ ~α:ς ποu ε~να:~ ο ε Ύjς: να: μΎj 

ζ ' "λ '" Ύjτα:με α:πο τοuς φ~ οuς μα:ς πα:ρα: μονα:χα: εντ~μα: 

πράγμα:τα:, να: μΎjν τοuς προσφέροuμε πα:ρά μονάχα: 
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Ι ,Ι ι 

εντψες UΠΎ)ρεσ~ες xωρ~ς να περψενοuμε να μας το 

ζ ' , , θ f ", ' Ύ)τησοuν, να εψαστε πανtοτε εν ουσιωοεις κι οχι 

αναποφά.σιστοι, να τολμοίιμε να οώσοuμε ΤΎ) σuμ

βοuλ~ μας με ειλικρΙνεια. Πρέπει κανεΙς να οΙνει 

σuνετές σuμβοuλές στοuς φΙλΟύς του και να ΧΡΎ)σι

μοποιεΙ ΤΎ)ν επφρo~ που ασκεΙ πά.νω τοuς για να 
, ξ 'θ 'ψ , , εκφρασει εκα αρες απο εις και κuριως πειστικες, 

όταν το απαιτοίιν οι περιστά.σεις. 

Κά.ποια ά.τομα ποι) στψ Ελλά.Οα θεωροίινται 
" "" , ζ ' σοφοι, εχοuν οιατuπωσει σχετιχα με το Ύ)ΤΎ)μα 

ΤΎ)ς φιλΙας θεωρΙες, κατά. την ά.πoΨ~ μοΙ) αλλόκο

τες. Αλλά. εοώ που τα λέμε, οεν uπά.ρχοuν θέσεις 

ποι) να μΎ)ν μποροίιν να τις oικαLOλoγ~σoυν αuτοΙ 

με τις σοφιστεΙες τοuς! ΜερικοΙ εκτψοίιν ότι πρέ

πει να αποφεuγοuμε φιλΙες uπερβολικές l5 κι αuτό 

για να μΎ) στενοχωροίιμαστε και να μΎ)ν ανΎ)συχοίι

με για τοuς ά.λλοuς, αλλά. να κοιτά.ζοuμε μονά.χα τα 

πρoβλ~ματα που μας απασχολοίιν. Πιστείιουν ότι 
'ζ β' , , σοΙ) κοστι ει ακρι α οταν ανακατευεσαι στις υπο-

θ ' Ε' θ " ξ'ζ , εσεις τοuς. πισΎ)ς εωροuν οτι α ι ει να κρατας 

τα γκέμια ΤΎ)ς φιλίας σφιχτά. ~ να τ' αφ~νεις x~
λαρά., όταν εσίι κρίνεις ότι πρέπει. Για να ζ~σει 

κά.ποιος εuτυχισμένα, λένε, πρέπει να εΙναι ~ρε

μος και γαλ~νLOς. Το πνείιμα οεν μπορεΙ να βρει 

ΤΎ)ν Ύ)ρεμΙα και ΤΎ) γαλ~νΎ) όταν κά.ποιος νοιά.ζεται 

να βρει λίισεις για τα πρoβλ~ματα των πολλών. 

Από την ά.λλΎ) πά.λι μεριά., λένε, uπά.ρχοuν κι 
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, 'ζ θ' λ' , εκεινοι που υΠOσΤΎjΡΙ ουν εσεις πο u πιο κυνLΚες 

πριν λΙγο α.νέφερα. ένα. α.νάλογο πα.ράaειγμα.. ΑυτοΙ 
'ζ , λ' " ισχυρι οντα.ι οτι στη φι ια. πρεπε ι κα.ποιος να. επι-

ζ ψεΙ τη βo~θεια. κα.ι ΤΎjν προστα.σία. κι όχι ΤΎjν 

εuaα.ιμονΙα. ~ την α.γάΠΎj. ΟΙ α.Μνα.μοι, α.υτοΙ που 
, f , Ι ι ζ 

εχουν μικρες α.ντιστα.σεις, εινα.ι εκεινοι που α.να. Ύj-

τούν ΤΎj φιλΙα.. Έτσι λοιπόν οι γυνα.ίκες περισσό

τερο α.πό τους άντρες, οι φτωχοΙ περισσότερο α.πό 

τους πλούσιους, οι auστuχισμένοι περισσότερο α.πό 
, , 'Ψ' α.υτους που πα.ριστα.νουν τους ευτυχισμενους, α.-

β 
ι f , Ι 

χνουν να. ρουν προστα.σια. κα.ι σΤΎjριγμα. μεσα. α.πο 

τη φιλία.. 

Τι α.ξιoθα.ύμα.σΤΎj σοφία., α.λ~θεια.! ΑποκλεΙο-

λ ' , ζ ' , 
ντα.ς ΤΎj φι ια. α.πο ΤΎj ωΎj σου εινα.ι σα.ν να. α.πο-

κλείεις ένα.ν φωτεινό κόσμο. Οι α.θάνα.τοι θεοΙ aεν 

μα.ς έaωσα.ν τΙποτε κα.λύτερο ~ πιο ευχάριστο σε 

τούτη ΤΎj ζω~! Ποια. εΙνα.ι λοιπόν Ύj υπoτιθέμενΎj 

γα.λ~νΎj, φυσικά με ελκυστικ~ εμφάνισΎj, α.λλά 
που στις περισσότερες περιπτώσεις είνα.ι α.πωθΎj

τικ~; Με το να. μΎjν α.σχολούμα.στε με σοβα.ρά θέ

μα.τα. aεν α.ποφεύγουμε τις ευθύνες, ούτε κα.ι γλι

τώνουμε α.π ' α.υτές με το να. τις α.πα.ρνιόμα.στε 

τελείως. Αν α.ποποιούμα.στε τις ευθύνες μα.ς, α.πο-
, Ι Ι, ι 

ποιουμα.στε τα.υτοχρονα. κα.ι την α.ρεΤΎj, για.τι α.υΤΎj 

λ ' , λ 'β ' , , 
πο u συχνα. προκα. ει α.σα.να., α.φου περιφρονει κα.ι 

α.πεχθάνετα.ι όσα. ΠΎjγα.ίνoυν κόντρα. σ' α.υτ~ν : έτσι 

Ύj κα.λoσύνΎj α.πεχθάνετα.ι ΤΎjν κα.κία., Ύj εγκράτεια. 
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την oρμ~, το θocρρος την ατολμΙα. Γ~α το λόγο αuτό 

βλέποuμε τοuς ~ΙκαLOuς να α~~κoύντα~, τοuς θαρ

ραλέοuς να αντφετωπΙζoντα~ με περ~φρόνΊJσΊJ, 

τοuς ενocρετοuς να ~έxoντα~ ΤΊjV επLθεσΊJ των ~~ε

φθαρμένων. Σuμπερασματικoc θα λέγαμε ότι εΙνα~ 

XαραΚΤΊJρ~στ~κό γνώρ~σμα των καλών καγαθών 

ανθρώπων να «τρέφονταLl> με το καλό κα~ να uπο

φέροuν από το κακό. 

EΙνα~ αλ~θε~α ότ~ ο σοφός ocνθρωπος εινα~ 

εuαLσθΊJτος σΤΊJν ΊJθ~κό πόνο -~εν πρέπε~ να αμφ~

βocλοuμε γ~α κανένα λόγο ότ~ ΊJ Ψuχ~ τοu ~~αΤΊJρει 

την εuα~σθΊJσΙα ΤΊJς- πώς λo~πόν να απoκλεΙσε~ 
, ζ' 'θ λ" , απο ΤΊJ ωΊJ τbu κα ε φ~ ~α μονο κα~ μονο γ~α να 

, λ' ζ , 'Ο αποφuγε~ τ~ς μικρο uπες ΤΊJς ωΊJς; πo~oς κατα-

π~έζε~ XOCee: σuναLσθΊJμα, ποια θα εινα~ ΊJ 8~αφορoc, 
, θ ' 'ζ' λλ' ox~ π~α τοu αν ρωποu απο τα ωα, α α τοu αν-

θρώποu από ένα κούτσοuρο, από μ~α πέτρα ~ από 

oπo~o8~πoτε ocλλο αντ~κεΙμενo; Ας κλεLσοuμε τ' 

αφτ~oc μας σ' αuτούς ποu λένε ότι ΊJ αρετ~ εΙνα~ 

σκλΊJρό πρocγμα, απρoσπέλασΤΊJ σαν σ~8ερένLOς 

θώρακας, αφού σε πολλές περ~πτώσε~ς, σΤΊJν φ~

λΙα γ~α παρoc8ε~γμα, απo~ε~κνύετα~ πολύ γλuκ~ά. 

κα~ εύκoλΊJ να επιτεuχθεΙ, πρoσφέρε~ τέΡψΊJ, κ~ 

όταν πρόκε~τα~ γ~α ΤΊJν εuτuχΙα ενός φΙλοu, μπορεΙ 

να γινετα~ ασπΙ8α κόντρα στ~ς επ~θέσε~ς τοu κακού 

ποu εκεΙνος ~έxετα~. Όσο γ~α Τψ ΙXVΊJcruXLΙX ποu 

ν~ώθοuμε γ~α τοuς φLλοuς μας, ε , ~εν εΙνα~ λόγος 
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αυτός YLIX να αποκλείσεL κανείς Τ'Υ) φLλία από Τ'Υ) 

ζ ' 'Ο' , , 'ξ ω'Υ) του. υτε KIXL εLναL λογLΚΟ να αΠΟΚ'Υ)ρυ eL ΤLς 

αρετές επεL8~ ΤLς θεωρεί υποχρεώσεLς KIXL μάλLστα 

8υσάρεστες. 

ο 
XIV 

πως σας είπα. προ ολίγου, 'Υ) φLλία ανα8UεταL 

εκεί που εκ8'Υ)λώνεταL 8υναμLΚά ένα Lσχυρό 
'>' ' , λ" 'θ Ψ οεLγμα αρεΤ'Υ)ς που ε KueL ομΟLες στ'Υ) συν εσ'Υ) υ-

, , β Ι Ι Ι , , 
χες KL οτα.ν συμ αLνεL α.υτο, αμεσως μετα ερχεταL 

αναπόφευκτα το συναLσθ'Υ)μαΤLκό 8έσψο. 

ΠΟLος θα ~ταν τόσο τρελός ώστε να αφ~σεL 

τον εαυτό του να παρασυρθεί από πράγματα μά-
, / '>"ξ , , λ 

ταLα, οπως OL ημες, 'Υ) 00 α, τα WpIXLIX επιπ α, τα. 

ωραία. ρουχα. KIXL τα στολί8ια, ποιός 8εν θα γο'Υ)

τευόταν από κάΠΟLον άνθρωπο που 8ιαθέτεL σπιν-

θ β /λ' , / , 
'Υ)ρο Ο ο πνευμα, που ειναι Lκανος να αγαΠ'Υ)σεL 

και να ανταπ08ώσεL την αγάπ'Υ) που του προσφέ

ρουν; Δεν υπάρχει μεγαλuτερ'Υ) LΚανOΠOί'Y)σ'Y) από 

Τ'Υ)ν ανταπό80σ'Υ) σΤ'Υ)ν καλοσuν'Υ), από την αλλ'Υ)λεγ

yu'Y) και τ"Yjν αφοσίωσ'Υ). 

KIXL φυσLκά 8εν πρέπεL να παραλείΨουμε να 

προσθέσουμε ότι 8εν υπάρχει γλυκuτερο συναίσθ'Υ)

μα απ' αυτό που νLώθει κα.νείς ότα.ν μLα φLλία 
/ Ν 'θ' / Ψ' , γεννLεταL. LW εις οη OL ευγενLκες υχες αγαπουν 

, ' ζ ' ομοιους τους, συναναστρεφονταL μα L τους κα.L 

θ ' λ ' ' '>'' τους εωρουν π εον σαν φυσLκα τους αοεΡφLα. 
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Ο άνθρωπος έχεL πολύ μεγάλ'Υ) λαχτάρα XL 

ανάγκ'Υ) να γνωρίζεL ομοίο\)ς το\). Να. γLατί, ΦάννLε 

XCXL Σκα.Lόλα., μπορούμε να. πούμε με crLYO\)PLιX όη 
ι ι θ ψΙ Ι 'λλ OL ε\)γενLΚΟL αν ρωΠΟL α.χνο\)ν ο ενα.ς στον α ον, 

όλα εκείνα τα κα.λά κα.γα.θά σΤΟLχεΙα, Τ'Υ)ν εuγένεLα 
Ι λ Ι β ' Ι XCXL τη χαρ'Υ), πο\) αποτε ο\)ν Τ'Υ) α.σ'Υ) πανω στην 

οποία. ΟLκοaομεΙτα.L 'Υ) φLλία.. KL α.\)τ~ 'Υ) ε\)γένεLα 

έχεL αντΙκτ\)πο XCXL στον περίγ\)ρό μα.ς. Η αpετ~ 

χα.ΡαΚΤ'Υ)ρΙζεL το\)ς ξεχωΡLστούς ανθρώπο\)ς. Δεν 

έχεL κα.μμΙα. σχέσ'Υ) με τον εγωLσμό XCXL την έπαρ

σ'Υ). ΈχεL aε την τάσ'Υ) να προστατεύεL λαούς ολό

κλ'Υ)ΡΟ\)ζ XCXL να. προωθεΙ κα.λύτερα. τα. σ\)μφέροντά 

το\)ς, πράγμα. ποu, <p\)crLXιX, aεν θα γLνόταν α.ν α.

πέΡΡLπτε την α.γάπ'Υ) προς τοuς άλλο\)ς. 

ΌσOL πάλL στρέφονταL σΤ'Υ)ν φLλΙα. πα.Ρα.ΚLνοU

μενΟL μόνο από το σuμφέρον XCXL την α.νάγκ'Υ), χά

vouv τη μεγαλύτερ'Υ) προσφορά Τ'Υ)ς. Αuτό ποu μας 

γΟ'Υ)τεuεL όλοuς aεν εΙναL το όφελος XCXL το κέΡaος 

ποu εLσπράττεL κα.νείς α.πό τον φ!.λΟ, αλλά το LaLO 

το σuνα.Ισθ'Υ)μα Τ'Υ)ς α.γάΠ'Υ)ς ποu προσφέρεL 'Υ) αλ'Υ)

eLV~ φLλία . Αuτό πο\) ένα.ς φίλος μας προσφέρεL aεν 

μας κάνεL εuτuχε!.ς παρά μ.όνο ότα.ν προσφέΡετα.L με 

α.γάπ'Υ). ELVCXL, α.ναμφίβολα, πολλοί εκείνΟL πο\) 

κα.λλLε'Ργούν XCXL aLα.Τ'Υ)Ρούν φLλ!.ες α.πό ανάγκ'Υ). 

Α ντLθετα, α.ποaεLκνύονταL πω γεννα.LόaωΡΟL 

XCXL ΠLΟ α.φοσLωμένOL εκείνΟL ποu, χάρ'Υ) στα. πλού

τη τοuς XCXL Τψ α.φθονία. των α.γα.θών τοuς, χάρ'Υ) 
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XΙXL στην αρετ~ τους βεβαΙως -που ELVΙXL XΙXL το 

αγαθό το πολυΤLμότερο όλων- SEV εξαρτώνταL 

από μLα σχέσ"Υ) φLλLας. Πάντως θιχ- έλεγα, όΤL SEV 

ELVΙXL πάντοτε καλό να μ"Υ) λεLπεL τΙποτε απολuτως 

από τους φΙλους μας. Πώς θα μποροuσε "Υ) φLλLα 

μου με τον ΣΚLΠLωνα να SLαρκέσεL, αν τόσο εν 

καφώ εφ~ν"Y)ς όσο XΙXL εν καφώ πολέμου ο ΣΚL

πΙωνας SEV χρεLαζόταν ποτέ Τ"Υ) βο~θεLα ~ ΤLς συμ

βουλές μου; ~Aρα λΟLπόν, "Υ) φLλία SEV απορρέεL από 

το κέρSος, αλλά αντLθετα, ο καθένας έχεL να απο: 

κομLσεL κάΠΟLΟ κέρSος από Τ"Υ) φLλLα. 

ΧΥ 

Ε πομένως SEV πρέπεL να ακοuμε αυτοuς που OL 

"Υ)Sονές τους έχουν κάνεL μαλθακοUςΙ6. EL8L

κά όταν ομLλοuν περΙ φLλίας χωρίς να έχουν καμΙα 

θεωΡ"Υ)ΤLΚ~ ~ πρακτLΚ~ γνώσ"Υ). ΠΟLOς στ' αλ~θεLα 
θα μποροuσε να LcrXUPLcrTEL XΙXL να 0PXLcrTEL μάλLστα 

ενώΠLOν θεών XΙXL ανθρώπων -όΤL 8εν θέλεL να 

αγαπάεL κανέναν oUTE XΙXL να αγαΠ"Υ)θεί από κανέ

ναν, αλλά μονάχα τον εν8LαφέρεL "Υ) "Y)Sov~ του με

γαλεΙου XΙXL του πλοuτου; OL TUpΙXVVOL έζ"Υ)σαν έτσL: 

μέσα σΤ"Υ) 8υσΠLστία, ιxv~crUXOL XΙXL καΧUΠΟΠΤΟL, 

στεΡ"Υ)μένΟL από κάθε συναίσθ"Υ)μα, χωρίς φίλους. 

Δεν υπ~ρχε θέσ"Υ) στη ζω~ τους YLΙX τη φLλLα. 
Μ ι, ι ,Ι β' 
πορεL ν ιxyιxΠ"Y)crEL κανεLς αυτον που φο ΙXTΙXL 

XΙXL τρέμεL ~ αυτόν που του προκαλεί τον τρόμο; 'OXL 
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βέβαια! Ωστόσο σπεuόουμε κοντά στους ανθρώπους 

αυτοuς, από υποκρισΙα, όσο όιαρκεΙ 'Υ) ΌUναμ~ τους. 

'Ο ' ' ξ" ταν ανατρεπονται απΌ Τ'Υ)ν ε ουσια -καη που 

εΙναι φυσικό να γΙνει κάποια σηγμ~- τότε ανακα

λuπτουμε πως όεν έχουν στο πλευρό τους οuτε έναν 
' Λ' 'β " , φιλο. ενε πως αυτο ακρι ως ειχε παρατΎ)Ρ'Υ)σει ο 

Ταρκuνως, όταν ~ταν σΤΎ)ν εξορΙα' ανακάλυψε ΠOLος 

του ~ταν πιστός και ποιος όχι από τους παλιοuς του 

φΙλους , αν και πια όεν μποροuσε να αμοΙΨει αναλό

γως οuτε τους μεν, οuτε τους όε. 

Θ ' , λ ' 'ξ " α μου φαινοταν ωστοσο πο υ παρα ενο αν, 

έτσι περ~φανoς και σκλ'Υ)ρός όπως ~ταν, εΙχε ποτέ 

έστω και έναν φΙλο. Όπως αυτόν τον εμπόόισε ο 

κακός του χαρακτηρας να απoκτ~σει πραγματι

κοuς φΙλους, έτσι και κάποωι άλλοι ισχυροΙ όια

πΙστωσαν πως 'Υ) ΌUναμ'Y) και 'Υ) εξουσΙα που κέρόι

σαν, τους στέΡ'Υ)σε από κάθε πιστ~ φιλΙα. Η Τ UX'Y) 

όεν εΙναι μονάχα 'Υ) Ιόια τυφλ~, αλλά τυφλώνει 

ακόμ'Υ) κι αυτοuς που ευνοεΙ Έτσι πολλο Ι ευνο'Υ)

μένοι της ΤUΧ'Υ)ς οό'Υ)γοuνται στον κυνισμό και στην 
, 'Ψ ' ~ , , 
επαρση και , κακα τα εματα, οεν υπαρχει ηποτε 

πιο ανυπόφορο από έναν ευτυχισμένο ηλLθιo ! Με

ρικές φορές συναντάς ανθρώπους που υπ~ρξαν 
, λλ'ζ" προσηνεις και που α α ουν αποτομα οταν απο-

, θ ' f " ξ ' , κτησουν μια εση, οταν κατακτησουν ενα α ιωμα 'Υ) 

πετuχουν σε κάη. Απαρνωuνται ης παλιές τους 
ι ~ , ι 

φιλιες για να Ο'Υ)μωυργησουν καινουριες. 
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'Ο λ ' , ξ' ~ , ταν τα π ΟUΤΎ), Ίj ΤUΧΎ), Ίj ε OUcr~Iχ τοuς σ~νε~ 

την εUχαLpLα να αΠΟχτ~σΟUν τα IΧYIΧeOC ποΙ; επ~θu

μούν, ocXOYIΧ, σχλocβοuς, αχρ~βoc ρούχα, πολύτιμα 

αντ~χείμενα, θα πpέπε~ να είνα~ ανόΊjΤO~ γ~α να 

απαpνΊjθOύν το πολuτιμότερο αγαθό, αUτό ποι; α-

λ ' λ'~ ζ' . λ' Κ ' ποτε ε~ το στο ω~ ΤΊjς ωΎJς. ΤΊj φ~ ~α . αταχτω-

ντα ς χocποιος αuτoc τα αγαθoc, 3εν ξέpε~ πραγματι

xoc σε ποιον να τα πpoσφέpε~, ούτε χαι γ~α τίνος ΤΎJν 

αγOCΠΎJ χοπ~ocζε~ τόσο πολύ. Άσχετα αν τα uλ~χoc 

αγαθoc μπορούν να αΠOχΤΊjθOύν από χocποιον 3~α 

ΤΎJς βίας, σΤΎJ φ~λία ο χαθένας 3~αΤΎJpεί το 3ααιω

μα ΤΊjς απόλυΤΊjς χα~ αναλλOίωΤΎJς ι3ιoχΤΊjσίας, 

έτσ~ ώστε αχόμΎJ χ~ όταν 3εν στεpΎJθoύμε τα uλ~χoc 

IΧYIΧeoc που είνα~ λίγο πολύ 3ώρα ης θεocς ΤύΧΊjς, 

μ~α ζω~ απoστεpΎJμένΎJ από φLλοuς 3εν μπορεί να 

μας πpoσφέpε~ χαμ~oc ευχαpίσΤΎJσΎJ. ΑΡχετoc όμως 

ειπαμε γ~α το θέμα αUτό. 

Τ 
χνι 

ο εύρος των σuνα~σθΎJμocτων πpέπε~ να είνα~ 

ξεχocθαρο σΤΎJ φ~λία. Έχουν 3~ατuπωθεί 
'ψ' ' θ' , τρεις απο ε~ς πανω στο συγχεχριμενο εμα, οπως 

'ζ Ε" ~ , , 
γνωp~ ετε. γω ομως σεν συμφωνω με χαμ~α _ 

Σ ' , 'ψ' , υμφωνα με ΤΎJν πpωΤΊj απο Ίj, oφε~λoυμε να τρε-

φουμε γ~α τοuς φίλους μας τα ί3~α συνα~σθ~ματα 

που τρέφουμε γ~α τον ί3~o μας τον εαυτό . Η 3εύ-
, Ψ λ' , θ' , τεpΎJ απο ΎJ εε~ oτ~ τα crUVIΧ~cr ΎJματα μας απενα-
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νΤL στους φΙλους πρέπεL να εiναL Ισα XL όμΟLα μ' 

αυτOC που 8εχόμαστε εμεΙς απ' αυτούς. Τέλος, Yj 
, " Ι , ι 

ΤΡLΤYj αναφερεL ΟΤL Yj εΚΤLμYIσY) που τρεφεL κ'ανεLς 

, θ 'ζ , 
YLσo τον εαυτο του κα OpL εL xσoL ΤΥΙν εΚΤLμYIσY) που 

του έχουν OL φLλΟL του. 

Κ , " 'ψ ~ αμLα απο αυτες ης τρεLς απο εLς οεν με 

LκανΟΠΟLεΙ Η πρώτη εiναL λOCθος: 8εν εiναL 8υνα

τόν τα σuναLσθ~ματα που τρέφουμε YLσo τους φΙ

λους να εLναL i8Lσo μ' αυτOC που νLώθοuμε YLσo τον 

εαυτό μας. Πόσες φορές 8εν έχουμε κocνεL πρOCγμα

τα YLσo τους φΙλους μας που ποτέ 8εν θα κOCναμε YLσo 

μας τους Ι8LOυς; 'Εχουμε κocνεL 8Lαβ~ματα σε αν-

θ ' 'ξ' " ρωπους ανα LOυς, εχουμε LκετεuσεL, εχουμε εΠL-

τεθεΙ με πciθoς xσoL μαΧYjΤLκόΤYjτα σε ΚOCΠΟLοuς! 

ΚOCΤL που Ισως θεωρούσαμε προσβλYjΤLκό να το 

κOCνουμε YLσo μας τους i8Lοuς, θεωρούμε πως εΙναL 

θεμLτό να το κocνοuμε YLσo χOCΡΥ) των φΙλων μας. 

ΣuμβαίνεL ακόμΥ) μεPLΚOί αγαθοί ocνθρωΠΟL να αρ

νLούνταL εuνο·Lκ~ μεταχεLΡLσYj ~ να 8έχονταL να 

xoccrouv ΚOCΠΟLα προνόμΟLα YLσo χOCΡΥ) των φΙλων 
τους. 

Η 8εύτερΥ) OCΠΟψΥ) τοποθετεΙ τη φLλία σε ένα 
, λ' , β , 

αυστΥΙΡΟ π σoLcrLO προσφορας xσoL αμOL αLOΤΥΙτας. 

Θα ~ταν όμως προσβλΥΙηκό να ΟΡLοθετούμε μLα 

σχέσΥ) με uπολογLσμό xσoL να την μετρOCμε κατOC 

τον i8LO τρόπο που ζuγLocζοuμε τα έσο8α με τα 

έξο8α. ΠροσωΠLΚOC ΠLστεύω όη Yj αλYjθLν~ φLλία 
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εΙνocι πολίι πιο ΥεννocιόSωΡΎ) κocι κocθόλου ωφελψι

στικ~. Δεν εΙνocι ΤΎ)ς φιλΙocς ocπocΙτησΎ) νoc πρ~πει νoc 

προσφέρουμε τόσα ocκρ~βώς, όσoc Sεχόμocστε. Στη 

φιλΙoc κocνεΙς Sεν εΙνocι χocμένος. Δεν πρέπει νoc φο-

β ι 'θ" ,Ι 
ομαστε οτι α πocει χocμενΎ) Ύ) προσφορoc μocς, ουτε 

'ζ Ι ~ Ι 
νoc ΤΎ)ν ocντψετωπι ου με σocν μιoc επενουσΎ) αμφι-

βολου ocποτελέσμocτος. 

Όσο ΥΙOC ΤΎ)ν ΤΡΙΤΎ) άΠΟψΎ), ποιός θoc ~θελε, 

ocλ~θειoc, Ύ) εκτΙμΎ)σΎ) που ο LSιος τρέφει ΥΙOC τον 

εocυτό του νoc κocθορΙζει ΤΎ)ν εκτΙμΎ)σΎ) που του 

έχουν οι φΙλοι του; Aυτ~ εSώ εΙναι κocι Ύ) χεφότερΎ) 
ι 'λλ 'ψ ι Ι Ι ι θ 

ocπο τις OC ες ocπο εις, ΥΙOCΤΙ συχνoc μερικοι ocν ρω-

ποι πέφτουν σε μελOCΥχολίoc, ocυτοεξευτελΙζονται 
ι 'θ β ι ΕΙ ι λ κocι χocνουν κoc ε ocυτοσε ocσμο. ινocι σωστο, οι-

ι ι 'λ 'ζ 'λ πον, ενocς φι ος νoc ocντψετωπι ει τον φι ο του 

ι ξ λ ι, ι 
συμφωνoc με τον ε ευτε ιστικο τροπο που εκεινος 

ο LSιος ocντψετωπΙζει τον εocυτό του; Το ocντLθε<τo, 

θocρρώ, πρέπει νoc κάνει. Πρέπει νoc βOΎ)θ~σει τον 
'λ ξ ι ι Π ι φι ο του να επερocσει ΤΎ)ν OCΠΟΥΟΎ)τευσΎ). ρεπει 

να του Sώσει ελΠLSoc κocι νoc τον βOΎ)θ~σει νoc σκέ

φτεται με πιο θετικό τρόπο. 

Π ιστείιω ότι 'σ' ocυτά τoc όριoc πρέπει νoc σΤΎ)

ρΙξουμε ΤΎ)ν πρocyμocτικ~ φtλLoc. Επιτρέψτε μου 

όμως νoc σocς μετocφέρω κάτι που Sεν παρέλειπε 

ποτέ ο ΣκιπΙων νoc τονίζει. Κocτά την άπoΨ~ τοu, 

ο μεΥocλίιτερος εχθρός ΤΎ)ς φιλΙocς, είνocι ocυτός που 

λέει: Πρέπει ΥOC OCΥocπάμε τόσο σOCΥ ΥOC πρόκειτocι ΥOC 
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Ι Ι Φ ι Σ ' ~ , 
μ.ισησουμ.ε κo:πo~. υσικο: ο κιπιων σεν πιστευε 

ότι ο:υτη ΎJ φράσΎJ, ΤΎ)ν οποία είχε aιατυπώσει ως ' 
'Ψ Β' Π " , Ε' απο ΎJ ο ιας ο ΡΙΎJνευς, ενας απο τους πτα 

Σοφούς, θα μπορούσε να είναι τόσο αποτελεσμοι-
, 'Ε ' , 'ψ , ζ " ΤΙΚΎJ. κρινε οτι μιοι τετοιοι οιπο ΎJ τοιιριοι ε σ εν αν 

άνθρωπο κυνικό, φιλόaοξο και αυτοιρχικό. Πώς θοι 

μπορούσε να είνοιι κοινείς πραγμοιτικός φΙλος κά

ποιου τον οποίο θοι θεωρούσε ικοινό να γίνει στο 

μέλλον ο μεγαλύτερος εχθρός του; ΣΤΎJν περίπτω

σΎJ oιυτ~ θοι έπρεπε κοινείς νοι επιθυμεί και νοι εύ

χετοιι νοι aιαπράττει όσο γίνεται περισσότεροι λάθΎJ 

ο φίλος κοιι νοι είνοιι κι οιπό πάνω ιaιαLτεροι ευτυχ~ς 

με ΤΎJν oιυσΤΎJΡ~ κριτικ~ που θοι aεχτεί! Αντιθέτως, 

θοι πρέπει νοι λυπάτοιι με τις επιτυχίες του φίλου 

του και νοι πεθοιίνει οιπό ΤΎJ ζ~λια σε κάθε του 

κατόρθωμοι! 

Α ' 'ψ' " υΤΎJ ΎJ οιπο ΎJ το μονο που πετυχοιινει εινοιι νοι 

κοιτοιστρέφει ολωσaιόλου τη φιλίοι. Είνοιι προτιμό

τερο νοι μοις πεωουν νοι aείχνουμε ιaιαίτεΡΎJ φροντί

ao: σΤΎ)ν εκλoγ~ των φίλων για νοι μΎJν οιρχίσουμε 

ζ ' , 'θ νοι νοιοι ομοιστε γιοι κοιποιον που οιργοτεροι α μπο-

ρούσοιμε κοιι να μισ~σoυμε. Έτσι, όπως έλεγε ο 

Σκιπίωνας, αν oιτυχ~σoυμε στην εκλoγ~ μοις, εί

νοιι προτιμότερο να υποφέρουμε, ποιρά νοι σκεφτό

μοιστε με λύΠΎJ τους εχθρούς που aΎJμιουργ~σοιμε. 
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XVl1 

Α 
Ι Ι 'ζ Ι Ι θ' υτα. τα. 0pLOC νομL ω οη πρεπεL να. εσουμε 

στ'Υ) φLλLα.. 

Ότα.ν OL φLλOL έχουν α.κέρα.LΟ xα.ρα.κτ~ρα., τότε 
ι 'λ 'ζ ξΙ θ ' πρεπεL ο α. να. τα. μοφα. οντα.L ε Lσου: τα. α.γα. α. 

τους , τις φLλοόοξLες τους, τα. σχέόLά τους, τις 

ενόόμυχες εΠLθυμLες τους . Αν συμβεL να. κλ'Υ)θούμε 

κάποτε να. βO'Y)θ~σoυμε τους φLλους μα.ς, ότα.ν τα. 

σχέόLά τους όεν εLνα.L πάντα. κα.θ' όλα. νόμψα. ~ 

α.κόμ'Υ) ότα.ν ΚLνόυνεύεL 'Υ) ζω~ ~ 'Υ) φ~μ'Y) τους, πρέ

πεL με τρόπο να. τους επα.να.φέρουμε στο σωστό 

όρόμο , χωΡLς ωστόσο να. τους εκθέτουμε. ΓLα.τL 

μπορεL κα.νεLς μέΧΡLς ενός σ'Υ)μεLου να. εLνα.L εΠLεL

κ~ς στ'Υ) φLλLα., α.λλά χωΡLς να. θέτεL σε XLvauvO τη 

aLX~ του υπόλ'Υ)ψ'Υ) ούτε XOCL να. υποτψά στον πολL-
ί ι ι Ι ι 

ΤLΚΟ κυΡLως τομεα. το προνομω του να. εχεL Τ'Υ) 

συμπάθεLα. των συμπολLτών του. Όσο εLνα.L OCL-· 

σχρό να. κερόLζεL κα.νεLς α.υτ~ τη συμπάθεLα. με 

κολα.κεLες ~ ωρα.Lα. λόγLα., άλλο τόσο α.Lσχρό εLνα.L 
Ι Ι Ι 

XOCL να. πεΡLφρονεL Τ'Υ) γνωμ'Υ) του κοσμου. 

Ο ΣΚLΠLων -α.να.φέρομα.L συΧΥά στο προσω

πό του γLα.τL μLλούσε χωΡLς στα.μα.Τ'Υ)μό YLOC Τ'Υ) 

φLλLα.- πα.ρα.πονLότα.ν γLα.τL OL α.νθρωΠΟL φρόνΤL-
ζ Ι 'λ 'λλ Ι Ι α.ν πεΡLσσοτερο YLOC ο α. τα. α. α. πρα.γμα.τα., εκτος 

Ι λ ' 'Ελ Ι θ ' Ι Ι α.πο τη <pL LOC . εγε, ΟΤL ο κα. ενα.ς μπορεL να. πεL 

Ι Ι Ι Ι β Ι Ι λλ' Ι:-
ποσες κα.τσLκες 'Υ) ποσες προ α.τινες εχεL α. α. σεν 
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είναι ικανός να απαpιθμ~σει τους αληθινούς φίλους 

του . Αγοράζει τα ζώα του με επιφυλακτικόΤΎ)τα, 

αλλά επιλέγει τους φίλους του χωρίς περίσκεψΎ), 

επιπόλαια, Sίχως τα κpιτ~pια εκείνα που θα τον 

βΟΎ)θούσαν να Sιακρίνει ποιοι αξίζοuν ΤΎ) φιλία του. 

Π /λ/ξ / / 
ρεπει να επι ε ει κανεις συνεπεις και στα-

θερούς φίλους, αλλά αυτό το είSος των ανθρώπων 

είναι σπάνιο. Είναι πολύ SΎσΚOλO να. τους κρίνει, αν 

Sev τους Sοκιμάσει ΠΡΟΎ)γουμένως κι Ύ) Sοκψασία 

αυτ~ μπορεί να γίνει μονάχα μέσω ΤΎ)ς φιλίας. 

Έτσι Ύ) φιλία ΠΡΟΎ)γείται ης κρίσΎ)ς και μποροίι

με να πούμε ότι περιορίζει στο ελάχιστο κάθε 

πιθανόΤΎ)τα να τεθεί υπό Sοκιμασίαν. 

Ο πραγματικά μορφωμένος άνθρωπος πρέπει 

να συγκρατεί τψ opμ~ του, όπως ο ψίοχος συ-
/ / / Δ /ζ 

γκρατει αποτομα το αρμα. οκψα ει τον χαρα-

/ /λ / / θ ~ / ζ 
ΚΤΎ)ρα των φι ων ΤΟι) με συνεσΎ), οπως α οοκιμα ε 

τα άλογα για τψ άμαξά του. Πολλές φορές μερι

κοί φανερώνουν ην αSυναμία του xαpακτ~pα τους 

και υποκuπτουν στο Sέλεαρ ελάχιστων χρΎ)μάτων. 

Άλλοι πάλι μπορεί να αντιστέκονται όταν τους 

προσφέρονται μικροποσά, αλλά προSίSουν εύκολα 

όταν τους προσφέρονται πολλά xp~ματα. Είναι 

αλ~θεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν φρι

χτό το να προτιμά κανείς τα xp~ματα από τη 
/ / / θ / β / / φιλια, αλλα που α μπορεσουμε να ρουμε εκει-

νους που τοποθετούν τη φιλία πάνω από τις τιμές, 
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ξ , ξ" , 
τα α ιωματα, την ε ουσια, το κυρος και την ισχυ, 

και που τ-ην κρίσψη στιγμ~ Τ"1)ς επιλoγ~ς θα επέ

λεγαν χωρίς 8ισταγμό Τ"1) φιλία αντί όλων αυτών 

των προνομίων; Η ανθρώπιν"1) φύσ"1) χά.νει τη Μ-

β ,' " ι ναμ"1) Τ"1)ς ουλ"1)σ"1)ς Τ"1)ς οταν ερχεται "1) στιγμ"1) να 

θ ' ξ' " , απαρν"1) ει Τ"1)ν ε ουσια κι οταν καποιος προκεψε-

, λ ' λ' β' νου να Τ"1)ν αΠΟΚΤ"1)σει παραμε ει Τ"1) φι ια, ρισκει 

χίλιες 8υο 8ικαιολογίες για να καλύψει το λά.θος 

του και να 8ικαιώσει Τ"1)ν τελικ~ επιλoγ~ του. 

Να γιατί είναι 8ίισκολο να βρει κανείς αλ"1)θι

νές φιλίες μεταξίι των 8"1)μοσίων προσώπων και 

των πολιτικών. Πού να βρεις αυτόν που θα χαρεί 

όταν 8ει τον φίλο του να παίρνει Τ"1) θέσ"1) του; Αλλά. 

ας μ-ην μείνουμε σ' αυτό το σ"1)μείο' είναι πολύ 

σκλ"1)ρό και 8ύσκολο να μΟιΡά.ζεσαι Τ"1) 8υστυχία 

των ά.λλων! Δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους 

πρόθυμους να σε στηρίξουν στη 8ίισκολ"1) στιγμ~. 

Άλλωστε ο Έννιος έχει 8ίκιο όταν λέει : 

Ο πραΥματικός φ{λος στις 8υσκολ{ες φα{νε-

ται. 

Δίιο είναι οι καταστά.σεις εκείνες που αναγκά.

ζουν τους περισσότερους ανθρώπους να αποκαλύ

πτουν Τ"1) μικροψυχία τους ~ Τ"1)ν α8υναμία τους: "1) 

ευτυχ ία πο\) τους κά.νει να γίνονται περιφρον"1)ΤΙ

κοί, και "1) 8 \)στυχία ΠΟ'J τους κά.νει να παίρνουν 

8ρόμο. Ο φίλος που και στις 8υο αυτές καταστά.-
~ , Ι 'ξ , 

σεις αποοεικνυεται πιστος, α ιος και συγκρατημε-
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νος πρέπεL να θεωρείταL σαν ένα σπάνLΟ μαργαΡL

"'tiPL, σαν θε"ίκ6 δώρο . 

ΧΥΙΙΙ 

Α υτ~ Ύ) σταθερ6ΤΎ)τα, Ύ) υποσΤ~ΡLξΎ) που πε

ρψένουμε απ6 τους φίλους μας, βασίζεταL 
σΤΎ)ν καλ~ πίση που δείχνουν. Χωρίς αυτ~ν Ύ) 

φLλία δεν μπορεί να βαστ~ξεL. ΠρέπεL να δLαλέγου

με γLα φίλους μας ανθρώπους εLλLΚΡLνείς, προσΎ)

νείς, με τους οποίους να μποροuμε να συνενοοuμα

στε καL να καταλαβαLν6μαστε, κοντολογίς μ' αυ-
'βλ' , ,~, 

τους που επουν τα πραγματα με τα LοLα μαηα 

6πως XL εμείς. 

Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ΤΎ)ν εμΠLστοσu

νΎ). Δεν μπορείς να έχεLς εμΠLστοσuνΎ) σε έναν 

xαρακτ~ρα ό6λLΟ καL ευμετάβολο. Αυτ6ς πάλL 

που δεν έχεL ης ίδLες με μας ΠΡΟΤLμ~σεLς, που 

δεν έχεL xαρακτ~ρα Lκαν6 να προσαρμοστεί με 

τον DLx6 μας, δεν θα μπορέσεL να μείνεL ΠLστ6ς 

σΤΎ) φLλία. ΠρέπεL ακ6μΎ) να προσθέσουμε καL 
, ~ ,~ , ~'β' , 

τουτο οω: ΟΤL οεν πρεπεL να ΟLνεL ασΎ) ο καλος 

φίλος στα κου"σομπολLά καL ΤLς κακ6ΤΎ)τες του 

κ6σμου, αλλά να κλείνεL τα αυΤLά του σε 6,η α-

, β' 'λ 'Ολ ' κουγεταL σε αρος του φL ου του. α αυτα συντε-

λοuν σΤΎ) σταθερ6ΤΎ)τα ΤΎ)ς σχέσΎ)ς. ΈτσL εΠLβε-

β 
f Ι, Ι ι 

αLωνουμε αυτο που εLπαμε σΤΎ)ν αΡΧΎ): οη Ύ) φL-

λία μπορεί να καλλLεργΎ)θεί μ6νο ανάμεσα σε αγα-
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θ ' θ' Μ" θ" θ ους α.ν ρωπους. ονο ενας α.γα. ος α.ν ρωπος, που 

ξ /ζ Ι Ι, , β Ι 
α. ι ει να. τον πουμε σοφο, εινα.ι ικα.νος να. σε α.στει 

~I , ξ Ι Ι Ι Ι 

τα. ουο κυριαρχα. α. ιωμα.τα. σΤΎ) φιλια: πρωτα. πρω-

τα. να. α.ποστρέφετα.ι κα.θετ~ υποκριτικό ~ φτια.χτό 

-ε~να.ι πολύ πιο τ~μιo να. μισε~ς κά:ποιον φα.νερά: 
, "θ 'β α.πο το να. προσποιεισαι το ανη ετο κα.ι να. κρυ εις 

βα.θιά: μέσα. σου το μ~σoς Sεύτερον, Sεν πρέπει 

μονά:χα να απoρρ~πτει κα.νε~ς τις κα.ΤΎ)γoρ~ες που 

προσά:πτουν στους φ~λoυς του, α.λλά κα.ι να. μΎ) 
~ , , I ~ , Ι ψΙ 

οειχνει οη ο ιοιος εχει ΤΎ)ν παραμΙΚΡΎ) υπο ια. 

για κείνους, ούτε να. τους καταλoγ~ζει το πα.ρα.μι

κρό σφά:λμα. . 

Στο σΎ)με~o α.υτό πρέπει επ~σΎ)ς να προσθέ

σουμε ακόμ Ύ) ΤΎ) μειλιχ ιόΤΎ)Τα. σΤΎ)ν oμιλ~α. και 

στον χα.ρα.κτ~ρα., στoιχε~α. α.πα.ρα.~ΤΎ)τα σΤΎ) φιλ~α.. 

Η α.υσηρόΤΎ)Τα., Ύ) σοβαρόητα, έχουν σ~γoυρα ΤΎjV 

αξ~α τους, α.λλά: σΤΎ) φιλ~α κερSΙζει κα.νεΙς με το να. 

ε~να.ι ~πιoς, περισσότερο α.uθόρμ Ύ)τος κι εuχάρι

στος εν γένει, έτοιμος να SεχτεΙ κάθε εκS~λωσΎ) 

α.γάΠΎ)ς και κα.λοσύνΎ)ς. 

ΧΙΧ 

Ε Sώ τ~θετα.ι ένα λεπτό ερώημα: πρέπει ά:ραγε να. Sε~χνουμε στους νέοuς μας φΙλοuς, α.ν 

ξ /ζ ,Ι Ι 
το α. ι ouv, ΤΎ)ν πρ.οτιμΎ)σΎ) μας σε σχεσΎ) με τους 

πα.λιούς, όπως α.κριβώς σuνΎ)θΙζεται να Sε~χνοuμε 

ΤΎjV πρoτ~μΎ)σ~ μα.ς στα. νεα.ρά ά:λογα. σε σχέσΎ) με 
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τιχ πιxλ~ά; Προβλ1)μιχτισμός μάλλον ιxνάξ~oς λόγοu! 

ΣΤ1) φ~λLΙX δεν uπάρχε~ κορεσμός κιx~ ιχνLιχ, όπως 

σuμβιχίνε~ νιχ ν~ώθοuμε σuχνά σε άλλοuς τομείς. Το 

ιχντίθετο μάλ~στιx! Όπως το κριχσL γLνετιx~ κΙΧλύτε

ρο ότιχν πιxλ~ώνε~, έτσ~ κιx~ Ύ) π~o πιxλ~ά φ~λιιx δ~ιx

Τ1)ρεL κιx~ ΤΎ) μεγΙΧλύτεΡΎ) γΟ1)τεLιχ. Το λέε~ κιx~ το 

λ ι Ι Ι, ζ" 
πιχ ~o Ρ1)ΤΟ οτι πρεπει νιχ φιχς μιχ ~ με κιχποων 

'λ Ψ ' λ ' '1" λ' μπο ~κo ωμ~ κ~ ιχ ιχτι γ~α νιχ oεσε~ Ύ) φ~ ~ιx. 

ΣLγοuριχ o~ νέες φ~λίες είνιχι γεμάτες uποσχέ

σε~ς, όπως τιχ γεμάτιχ χuμούς φuτά ποu είνιχι έτo~

μιχ νιχ ιχνθίσοuν κιx~ δεν μπορούμε εύκολα νιχ τις 

αγνο~σοuμε. Ωστόσο οι πιxλ~ές φιλLες δΙΙΧΤΎ)ρούν 

τα πρωτεLα ιχφού είνιx~ μεγάλη 1) δύναμ1) Τ1)ς σu

ν~θειιxς. Kgιι γιιχ νιχ ΧΡΎ)σιμοποι~σοuμε πάλι ΤΎ)V 

ίδ~ιx πιχρομοLωσΎ), θιχ έλεγιχ πως όλo~ o~ ~ππεLς 

προτιμούν νιχ ανεβούν στο άλογό ποu το γνωρί-

ζ λ ' " , " '1" ouv κιχ ιχ πιχρα σε ενιχ KΙX~Voup~o ιχτι ποu οεν εχε~ 

μάθε~ νιχ uπιχκούε~ στα πιχριχγγέλμιχτά τοuς. Αuτ~ 

1) όUνιxμ1) της σuν~θειιχς δεν έχει να κάνει μόνο με 

ζωντιχνά πλάσμιχτιχ, ΙΧλλά κιχι με τιχ άψuχα. Έτσ~, 
, , λ' β" '1' ,~ 

ιχν κιχποιος εχει μεγιχ ωσε~ σε ouvo 1) σε οασωΟ1) 

περιoχ~ προτιμάει να. όιαμένει σε τόπο που του 

είνιx~ πιο οικεLος. 

Το πω σποuδΙΧLΟ πράγμα όμως σΤ1) φ~λLΙX 

είνιχι, νιχ μπopέσε~ κά,ποιος νιχ ιxγνo~σε~ ΤΎ) δ~ιxφo-
" ~ ξ 'ζ' " ρα επ~πεοοu ποu τον εχωp~ ε~ ιχπο τον κιχτωτερο 

τοu. Γιιχτί πολλές φορές uπά,ρχοuν ά,νθpωπo~ στον 
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ΚΟLνωνLκό μας κύκλο ποι; πραγματαά. ξεχωΡrζοuν. 

ΤέΤΟLα εrναL ΎJ πεΡrπτωσΎJ τοι; ΣΚLπrωνα. Εκεrνος 

ποτέ οεν θεώpΎJσε τον εαuτό τοι; ανώτερο από τον 

φrλωνα, τον Ροuπrλω, τον ΜόμμLΟ αλλά. XOΙL από 

ά:λλοuς φrλοuς τοι; ποι; ~ταν κατώτεΡΟL από κεrνον. 

'IOLOΙ ~ταν XOΙL 'Υ) σuμπεΡLφορά: τοι; απένανη στον 

αοελφό τοι; τον ΚόLντο Μά:ξψο, έξοχο ά:νορα κατά: 

τα ά:λλα, αν XOΙL οεν το ά.ξLζε. ΕπεLΟ~ ~ταν μεγα-

λ ' " , '''-' "-" β' uτερος απο κεLνον τοι; εσεLχνε LoLαLτερο σε ασμο 

XOΙL τον ημούσε. Ήθελε πά.ντοτε να βΟ'Υ)θά.εL τοuς 

πλ'Υ)σrον τοι; ώστε να οεrχνοuν μLα καλύτερ'Υ) εαόνα 

προς τα έξω. 

Ν α ΠΟLα στά:σ'Υ) οφεrλοuμε να uωθετ~σοuμε 

όλΟL. Αν καταφέροuμε να ξεχωΡrσοuμε YLOΙ Τ'Υ)ν 
Ι " ι 

αρετ'Υ), το πνεuμα 'Υ) Τ'Υ)ν πεΡLοuσLα μας, να προσπα-

θ~σοuμε στ'Υ) σuνέχεLα να κά:νοuμε ΚΟLνωνούς oιu

τών των αγαθών τοuς ανθρώποuς τοι; πεΡLβά:λλο

ντός μας. ΈτσL θα γεuθούν μαζr με Τ'Υ)ν φLλrα μας 

XOΙL ά.λλα πρά.γματα. Αν OL σuγγενεrς μας έχοuν 

ταπεLν~ καταγωγ~, ~ αν OL ά:νθρωΠΟL τοι; πεΡrγu

ρού μας οεν λά:μποuν ούτε με το ταλέντο τοuς ούτε 

με Τ'Υ)ν πεΡLοuσία τοuς, ας τοuς προσφέροuμε χp~

ματα XL ας τοuς οώσοuμε το κύρος ποι; τοuς αρμό

ζεL, όπως γίνεταL XOΙL σΤLς τραγωοίες ποι; παροu-
' ζ θ ' " , σLα ονταL στο εατρο: οσο OL 'Υ)ρωες αγνοοuν Τ'Υ)ν 

πpαγμαηκ~ τοuς κατά:στασ'Υ) XOΙL Τ'Υ)ν καταγωγ~ 

τοuς, παραμένοuν σκλά:βω, αλλά: όταν ξαφνLκά: 
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λ ιψ ι ι ι 
ocνocκoc υ ουν οη στην πρocγμOCΤLΧοτητoc εινocι πocι-

3ιά θεών ~ βocσιλιά3ων, 3εν πocuουν νoc ocγocπούν 

β ι θ ι ι ι 
τους οσκους που εωρουσocν γονεις τους ως το -

τε. Τέτοιoc XOCL κocλύτερ'Υ) πρέπει νoc είνocι 'Υ) συμπε

ριφορά κάποιου ότocν πρόκειτocι rLOC τους πρocγμoc

ηκοίις του γονείς. Αυτός που 3ιocθέτει τάλocντο ~ 

ocρετές, ocνocκocλύπτει ότι επωφελείτocι κocλuτερoc 

ocπό TOC χocρίσμocτoc που ο ί3ιος 3ιocθέτει, ότocν TOC · 

μΟιΡάζετocι με τους 3ικοίις του ocνθρώπους. 

χχ 

ο ι ocνωτέρου επιπέ30υ άνθρωποι πρέπει στ'Υ) ι ι ξ ι φιλιoc νoc μπορουν νoc ε ισωνουν τους εocυ-

τοίις τους με τους κocτώτερους τους. Κι έτσι 3εν 

eoc έπρεπε οι τελευτocίοι νoc ocισθάνοντocι τocπεινω

μένοι επει3~ κάποιοι τους ξεπερνοίιν σΤ'Υ)ν εξυπνά-

3oc, στ'Υ) φ~μ'Y), σΤ'Υ)ν περιουσίoc. Όμως οι περισσό-
ι Ι ι 

τεροι σε πocρομοιες περιστocσεις πocρocπονουντocι XOCL 

Ψ 
, ι ~, ι, ι 

μεμ ιμΟιΡουν κυριως επειο'Υ) πιστευουν οη ocυτοι 

προσφέρουν περισσότερoc ocπ' όσoc eoc περίμενocν νoc 

τους ocντocπο3ώσουν οι άλλοι στο όνομoc Τ'Υ)ς φιλίocς. 

Πόσο ocπεχθείς γίνοντocι εκείνοι που υπενθυμίζουν 

3ιocρκώς Τ'Υ)ν προσφορά τους ! Το σωστό είνocι ο 

ευεργετούμενος νoc θυμάτocι με ευγνωμοσίιν'Υ) Τ'Υ)ν 

κocλ~ κίν'Υ)σ'Υ) του φίλου του κι όχι ο ευεργέΤ'Υ)ς του 

νoc του υπενθυμίζει συνεχώς ΤΎ)ν προσφορά του. 

Επομένως όσοι είνocι ocνωτέρου επιπέ30υ άν-
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θ Ι λ ' Ι Ι β'λ ρωΠΟL, πρεπεL σΤΎ) φL LOC 0XL μονο νoc μΎ)ν προ OC -

λουν με έντονο τρόπο ΤΎ)ν ocνωτερόΤΎ)Τά. τους, ocλλά. 
'ζ Ψ Ι Ι Ι ι XOCL νoc φρονη ουν νoc ocνυ ωνουν κocτoc ΚOCΠΟLΟ τρο-

πο τους κocτωτέρους τους. ΓLocτί υπά.ρχουν ά.νθρω

ΠΟL που κά.νουν ΤΎ) φLλίoc aύσΚOλΎ), OCΚΡLβώς επεLS~ 
'ζ Ι 'λλ Ι Ω Ι νομL ουν ΟΤL OL OC OL τους πεΡLφρονουν. στοσο, 

~I Ι β Ι Ι θ Ι Ι 
επεLoΎj ocυτο συμ OCLνεL μονο στους ocν ρωπους εκεL-

νους που θεωρούν τους εocυτούς τους ά.ξLους πεΡL-
Ι 'λ Ι β 'λ φρονΎ)σΎ)ς, οφεL ουμε νoc τους πεLσουμε νoc ocπο OC -

λουν ocυτ~ τψ LSέoc, όΧL μόνο με τoc λόγLOC ocλλά. 

έμπρocκτoc. 

Noc πούμε επίσΎ)ς, όη κocνείς είνOCL κocλό νoc μΎ)ν 

υπόσχεΤOCL νoc προσφέρεL βο~θεLOC μεγocλύτεΡΎ) ocπ' 

ocυτη που μπορεί νoc προσφέρεL, ocλλά. νoc το κά.νεL 

στο μέτρο των Sυνocτοτ~των του XOCL στο μέτρο που 

OL ά.λλOL είνOCL ά.ξLOL XOCL Lκocνοί νoc ΤΎ) λά.βουν. Koc-
Ι Ι Ψ λ ' Ι Ι ~ Ι 

νεLς, οσο υ Ύ) OC Lστocμενος XL ocν εLνOCL, οεν μπορεL 

νoc τοποθετ~σεL όλους τους φίλους του σε θέσεLς 
Ι Ι Κ Ι Ι ' β Σ ocνωΤOCΤΎ)ς LεΡOCΡΧLocς. OCΤL τετOLΟ συνε Ύ) στον XL-

πίωνoc , ο οποίος κocτόρθωσε νoc SLορίσεL ύπocτο τον 

ΠούμπλLΟ ΡουπίλLO, πρά.γμoc που Sεν έκocνε με τον 

ocSελφό τού ΡουπίλLOυ, τον ΛεύκLO. ΓLocτί , Sεν 

ocρκεί μόνο νoc μπορείς εσύ νoc προσφέρεLς στον 

ά.λλον κά.πOLOC θέσΎ) +ι ocξίωμoc, ocλλά. θoc πρεπεL XOCL 

κείνο ς ocπό ΤΎ) μεΡLά. του νoc είνOCL Lκocνός νoc ocντoc

ΠΟΚΡLθεί σΤLς υποχρεώσεLς του . 

ΓενLΚά. Sεν μπορούμε νoc κρί:νουμε ΤLς φLλίες 
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παρά μονάχα με γνώμωνα ην ωριμότητα του 

xαρακτ~ρα και της ηλικίας. Eπει8~ κάποιοι στα 
, , ζ' Ι, Ι ζ 

νιατα τους πηγαιναν μα ι στο κυνηγι η επαι αν ΤΎj 

σφαίρα ~ είχαν κοινά εν8ιαφέροντα, 8εν σημαίνει 
, ι , ι 'λ 1;" 
οτι μπορουν απαραιτητα να ειναι και φι οι μετα",υ 

τους. Αν ~ταν έτσι, τότε οι τροφοί και οι παι8α

γωγοί, λόγω η~ πολύχρονης γνωριμίας και επα

φ~ς μαζί μας, θα απαιτούσαν λογικά μεγαλύτεΡΥ) 

αφοσίωσ'Υ) από μας. Ασφαλώς 8εν μπορούμε να 

α8ιαφορούμε για τους ανθρώπους αυτούς, προς 

Θεού, αλλά από Τψ άλλ'Υ) μεριά οφείλουμε να πα

ρα8εχτούμε ότι αυτ~ 'Υ) σχέσ'Υ) είναι εντελώς 8ιαφο-
, , λ' Α βλ' 'Ι< ' ρετικ'Υ) απο Τ'Υ) φι ια . ν το επαμε οιαφορετικα, 

οι φιλίες 8εν θα παρέμεναν σταθερές. Οι 8ιαφορές 

του xαρακτ~ρα έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρ

χουν 8ιαφορετικά γούστα στον καθένα μας και οι 

8ιαφορές αυτές χαλαρώνουν το 8εσμό Τ'Υ)ς φιλίας. 

Έτσι, αν οι έντιμοι άνθρωποι 8εν μπορούν να συ-

θ ' , 'β , μπα 'Υ)σουν τοuς ανεντιμους, αυτο συμ αινει για 

τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει ανάμεσά τους 

πολύ μεγάλ'Υ) 8ιαφορά xαρακτ~ρων και επιλογών. 

Επομένως θα μπορούσαμε πολύ σωστά να 

παραΤ'Y)ρ~σoυμε ότι YJ μεγάλ'Υ) αφοσίωσ'Υ) που τυ

χόν υπάρχει στ'Υ) φιλία, 8εν εμπο8ίζει τους φίλους 

να κερ8ίζουν τα μεγάλα πλεoνεκτ~ματα που Π'Υ)γά

ζουν από Τ'Υ) σχέσ'Υ) αυτ~. Γιατί, για να επανέλθω 

στο θέατρο, ο Νεοπτόλεμος 8εν θα είχε κυριεύσει 
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Τ1)ν Τροίoc, ocν είχε ocκούσει τoc πocρocκάλιoc -rou 

πocππού -rou τού Λuκομ~a1) ο οποίος τον είχε ocνoc

θρέψει κocι που με Μκρυoc στoc μάτιoc προσπocθούσε 

νoc τον εμποaίσει νoc πάει κι ocυτός στον πόλεμο. 

Ε ' " 'ζ β' πισ1)ς πολu cruxvoc πocροuσιoc οντocι σο ocρoc γεγο-
, t:' ι , 'λ 'ζ 

νοτoc, ε"ocιτιocς των οποιων οι φι οι ocνocγκoc οντocι 

νoc Xwpicrouv. Εκείνος ποu θoc επιxεφ~σει νoc εμπο

aLcrEL τον φίλο του νoc φύγει επειa~ aEV μπορεί νoc 
'~ , , , '1>' 

ocντε"ει τον χωρισμο, εινocι ΧOCΡOCΚΤ1)ρocς ocοuνocμος, 

ocστocθ~ς κocι aELXVEL πως aEV ocξίζει Τ1) φιλίoc. 

Σ 'θ ' , , λ β , 
ε κoc ε περιπτωσ1) ομως, πρεπει νoc oc ocι-

'ψ " ι, νεις uπο 1) crou τι εινocι ocUTO ποu ocπocιτεις ocπο τον 

φίλο crou κocι τι είσocι εσύ aιocτεθειμένος νoc του 

aώσεις. 

ΧΧΙ 

Υ πάρχει ένoc κocκό που είνocι πολλές φορές ocνocπόφευκτο: 1) aιάλuση ης φιλίocς. Τ ώρoc 

βέβocιoc δεν μιλώ γιoc Τ1) φιλίoc των ξεχωριστών ocτό

μων, ocλλά γιoc τις σuν1)θισμένες, τις κοινές φιλίες. 

Σ " β' , λ 'λ λ' uxvoc, κocποιoc ocριoc σφoc μocτoc φι ων ocποκoc u-
~ , , 'ζ' 

πτοντocι "ocφνιχ.oc, τoc οποιoc εΠ1)ρεoc ouv ειτε τους 

φίλους τους είτε τρίτοuς κocι δυστuχώς προκocλοuν 

Τ1)ν ντρoπ~ κocι το όνειδος . AuTou του είaοuς οι 

λ , λ" , ~ θ ' 
φι. ιες κoc ο εινocι νoc ocφ1)νοντocι νoc 'οε WpLOCcrouv, 

γιocτί όπως cXxoucroc τον Κάτωνoc νoc λέει, κocλύτερoc 
, ~ λ' ", '1> ι ι 

εινocι νoc '01) ωνοντocι σιγoc σιγoc ocυτοι οι οεσμοι πocρoc 
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να. ~~α.ΡΡ'Y)γνίιoντα.~. Σε περΙπτωσ'Υ) που έxε~ προχλ'Υ)

θεΙ τόσο μεγάλο σxάν~α.λo που να. ~'Y)μ~oυργει μεγά-

λ / / / β/λ / λ'Υ) α.ντιπα. οητα. xα.~ μ~σoς, τοτε επ~ α. ετα.~ 'Υ) α.με-

σ'Υ) ~~α.xoπ~ του φ~λ~xoίι ~εσμoίι. 

Αν όμως α.λλάξε~ ο xα.ρα.xτ~ρα.ς ~ o~ πρoτιμ~

σε~ς των α.τόμων -χάτι που εΙνα.~ πολίι συν'Y)θ~σμέ

νο- α.ν ~'Y)μ~oυργ'Y)θει μετα.ξίι φΙλων xάπo~α. πoλ~

τα~ ~~α.φωνΙα. (θα. επα.να.λάβω ότι μ~λάω γ~α. α.πλές 

φ~λιες xα.~ όx~ γ~α. στενοίις οεσμοίις α.νάμεσα. σε 

ξεxωρ~στoίις α.νθρώπους) θα. πρέπε~ να. έχουμε το 

νου μα.ς μ~πως το τέλος Τ'Υ)ς φ~λΙα.ς i)~α.ΟεχτεL 'Υ) 

α.ρx~ του μΙσους . Δεν υπάρχεL ΠLO επονεLΟLστο 
/ / /λ ξ / / 

πρα.γμα. α.πο τον πο εμο που εσπα.ε~ α.να.μεσα. σε 

α.νθρώπους.. που υπ~ρξα.ν φLλο~. Ο ΣΧ~ΠLων, όπως 

ξέρετε, α.πομα.χρίινθ'Υ)χε α.πό τον Kό~ντo Πoμπ~~o 

εξα.~τΙα.ς μου' ~~έxoΨε ση συνέxε~α. Τ'Υ) φ~λΙα. του με 

τον Μέτελλο, ότα.ν α.υτός α.χολοίιθ'Υ)σε ~~α.φoρετα~ 

πoλ~τιx~ στάσΎ). Kα.~ στις ~ίιo περ~πτώσε~ς εν~ρ

γ'Υ)σε με μεγάλ'Υ) α.ξLOπρέπε~α. xα.~ Ψυχρα.ιμΙα., χωΡLς 

να. oειξε~ τψ πα.ρα.μ~xρ~ π~xρΙα.. 

ΚοντολογΙς, θα. πρέπε~ να. φροντΙζουμε να. μψ 

~'Y)μLOυργoίιντα.~ συγxρoίισε~ς μετα.ξίι φLλων . Αν 
/ β' Ι Ι Ι 'ζ 
ομως συμ ε~ xα.τ~ τετo~o, πρεπε~ να. φροντι ουμε 

/ / λ / / β / " 
να. φα.~νετα.~ οτι 'Υ) φ~ ~α. εσ 'Υ)σε με Τ'Υ)ν πα.ροοο του 

χρόνου, φυσLOλoγ~xά, xα.~ όx~ ότι i)ια.χόΠ'Υ)χε α.πό-

β / / Ε / / 
τομα. γ~α. σο α.Ρ'Υ) α.ιτ~α.. πισ'Υ)ς πρεπε~ να. εχουμε 

το νου μα.ς να. μψ μετα.τρα.ποίιν πα.λ~ές φιλΙες σε 
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αβυσσαλέα μίσΥ) που γεννούν φLλονLκίες, ύβρεLς , 

β λ ' Α' , , 
προ σ ο ες. ν, παραυτα, φτασουμε στο εσχατο 

, ,~ λ' θ' , ~ 'ξ 
αυτο εΠLπεοο, κα ο α εLναL εμεLς να οεL ουμε 

ανoχ~ xαoL γLα χάρΥ) της παλLάς φLλίας να υποχω

ρ~σoυμε, 3είχνοντας με τον τρόπο αυτό όΤL ΤΥ)ν 

ευθύνΥ) της σύγκρουσΥ)ς φέρεL εκείνος που γίνεταL 

θ ' β , , , ~, 
εΠL εηκος xαoL υ ΡLσΤLκος XL 0XL εμεLς που οεχο-

μαστε ΤΥ)ν επίθεσΥ). 

Ο ~" ' λ ξ , μοναοLκος τροπος προφυ α Υ)ς του εαυτου 

μας απ' όλα τούτα τα σφάλματα xαoL τα ατoπ~ματα 

είναL να μΥ)ν εμΠLστευόμαστε εύκολα xαoL βLαστ"Lκά 
ΤΥ) φLλία μας στον OΠOLoν3~πoτε xαoL κυρίως, όΧL σε 

ανθρώπους που 3εν είναL αξLοπρεπείς. 
'Λξ λ ' " , .t\. LOL cpL Lας εLναL εκεLνΟL που εμπνεουν ΤΥ) 

συμπάθεLα. ELvαoL σπάνLΟ εί30ς OL άνθρωΠΟL αυ-
" " θ ' ξ , ΤΟL, οπως σπανLO εLναL xαoL κα εη ε αφεηκο. 

Δεν υπάρχεL 3υσκολότερο πράγμα από το να μπο-
, β 'λ 'θ ' ρεσεLς να ρεLς το τε εω σε κα ε καΤΥ)γΟΡLα πραγ-

μάτων ~ όντων . OL πεΡLσσότεΡΟL άνθρωΠΟL 3εν 

β 
, ξΙ , Ι , Ι / 

PLcrxOUV α Lες παρα μοναχα σ εκεLνους απο τους 

οποίους μπορούν να αποκομίσουν οφέλΥ). Προ-

λλ ' 'λ ' ζ' , σκο ωνταL σε cpL ους ΎJ xαoL σε ωα τους ακομα, 

με ΤΥ)ν ελπίaα όΤL θα αντλ~σoυν το μεγαλύτερο 

3υνατό κέρ30ς. 

ΈτσL στεροuνταL εκείνΥ) Τψ πολύ όμορφΥ) , ΤΥ)ν 

θ ' , λ ' β ' " αυ ενΤLΚΥ) xαoL cpucrLXY) cpL Lαo που, αoXpL ως γL αυΤΥ) 

της την L3Lότητα, Τψ αποζΥ)τούν όλΟL. ELvαoL ανί-
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κανοι OL ιΧνθρωΠΟL αUΤΟL να ανΤLλ'Υ)φθούν Τψ ΠΟLό-
, " Μ ' τητα, Τ'Υ)ν οuσLα ~ΙXL το μεγαλεLΟ Τ'Υ)ς φLλLας. α-

λLστα, ο καθένας αγαπιΧεL τον Li3LO τον εαuτό τοu 

όΧL γLαΤL θα έχεL κιΧΠΟLΟ Li3Lαίτερο κέρi30ς από αuτ~ 

Τ'Υ)ν αγιΧπ'Υ) , αλλιΧ γLαΤL ο εαuτός τοu εLναL ό,ΤL 

πολuτψότερο έχεL. Αν, λΟLπόν, ο καθένας αποβλέ

πεL μονιΧχα στο κέρi30ς με Τ'Υ) σύναψ'Υ) φLλLκών 

i3εσμών, τότε i3εν θα βρεL ποτέ τον αλ'Υ)θLνό φίλο. 

Ο αλ'Υ)θLνό ς φίλος είναL ο ιΧλλος μας εαuτός. 

Τ 'ψ' ζ'" α ΠΤ'Υ)να , τα αΡLα XΙXL τα ωα, αγΡLα 'Υ) 

, Ι Ι , (' 
'Υ)μερα, αγαποuν πρωτα τον εαuτο τοuς τ~ ενσΤL-

ι ι , " ι 
κτο αuτο uπαρχεL σ αuτα απο Τ'Υ) σηγμ'Υ) Τ'Υ)ς 

γένν'Y)σ~ς τοuς) XΙXL μετιΧ αναζ 'Υ)τούν ιΧλλα πλιΧσμα

τα τοu εLi30uς τοuς XΙXL προσκολλώνταL σ' αuτιΧ ' το 

xocvouv, μιΧλLστα, εκi3'Υ)λώνοντας αγιΧπ'Υ) XΙXL εΠLθu-
" . 'ζ λ' θ ' μLα τεΤΟLα ποu μΟLα εL πο u με Τ'Υ)ν αν ρωΠLν'Υ) 

' άγιΧπ'Υ), παρόλο ποu στον ιΧνθρωπο είναL ΠLΟ ξεκιΧ
θαρα τα πριΧγματα: ο ιΧνθρωπος αγαπιΧ τον εαuτό 

λλ " ζ' , , 
τοu α α ταuτοχρονα ανα 'Υ)τεL ενα ταLpL YLIΧ να 

, ψ' ~ , , 
ενωσεL Τ'Υ)ν UX'Y) τοu με Τ'Υ)ν OLX'Y) τοu XΙXL να YLVOUV 

, 
ΠLα ενα . 

ΠΟLον 

τοuς. 

ΧΧΙΙ 

L πεΡLσσότεροι όμως λανθασμένα, YLIΧ να 

μ'Υ)ν πω χωρίς σύνεσ'Υ), θέλοuν YLIΧ φLλο κιΧ

ποu να είναL i3LαφορεΤLκός από τον εαuτό 

Ζ'Υ)τούν να πιΧροuν από τοuς φίλοuς τοuς 
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αuτά ποu οuτε οι ίόιοι μποροuν να όώσοuν στοuς 
'λλ Τ Ι θ Ι Ι ζ Ι α οuς. ο σωστο α Ί)ταν, προτοu ανα Ί)ΤΊ)σοuμε 

κάποιον ποu να μας μοιάζει, να γίνοuμε εμείς οι 

ίοιοι καλοί καγαθοί ά.νθρωποι. Μονάχα ανάμεσα σε 

τέτοιοuς ανθρώποuς μπορεί να στεριώσει Ί) φιλία 
, Ι ζ Ι ~ Ι Ι Ι Μ 
για ΤΊ)ν οποια cru Ί)ταμε εοω και τοσΊ)ν ωρα. πο-

ρεί, λοιπόν, να οικοοομΊ)θεί Ί) φιλία, αλλά μόνο uπό 

ΤΊ)ν αίρεσΊ) ότι οι άνθρωποι αuτοί είναι ενάρετοι, 

οεν τοuς κuριεuοuν μεγάλα πάθΊ) ποu καθιστοuν 

τοuς άλλοuς οοuλοuς τοuς, ixouv αίσθΊ)σΊ) ΤΊ)ς ισό

τητας και ΤΊ)ς οικαιοσuνΊ)ς και οεν απαιτεί ποτέ ο 

ένας από τον άλλον τίποτε άτιμο ~ αν~θικo· ο ένας 

πρέπει να είναι αφοσιωμένος στον άλλον, να uπάρ

χει αλλΊ)λοεκτίμΊ)σΊ) και αλλΊ)λοσεβασμός. Γιατί 

όποιος αφαιρεί τον σεβασμό από ΤΊ)ν φιλία ΤΊjV 

απογuμνώνει από το μεγαλuτερο στολί3ι ΤΊ)ς. 
Κ ~ Ι Ι Ι 'ζ 
οροιοεuοuν τοuς εαuτοuς τοuς οσοι νομι ouv 

ότι επιτρέπονται σΤΊ) φιλία όλα τα πάθΊ) και :rα 

σφάλματα. Η φιλία μας οόΟΊ)κε από ΤΊ) φuσΊ) για 

να UΠΊ)Ρετεί ΤΊjV Apετ~ και όχι να σuντροφεuει ΤΊ)ν 

Κακία. Η αpετ~ σuνταφιασμένΊ) με- ΤΊ) φιλία μπο

ρεί να ανuψώσει τον ά.νθρωπο στις ανώτατες βαθ

μίοες και να τον OOΊ)γ~σει σΤΊ)ν τελειόΤΊ)τα, αν και 

Ί) αpετ~ ενός μονάχα ανθρώποu οεν μπορεί να είναι · 
'λ Α Ι Ι ξΙ θ Ι τε εια. ν οντως uπ~ρχει - μετα u των αν ρωπων 
Ι Ι Ι Ι ξ Ι θ ι ξ 

τετοια επικοινωνια, αν ποτε UΠΊ)Ρ ε Ί) α uπαρ ει 

στο μέλλον, τότε μποροuμε να θεωροuμε ότι Ί) 
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σχέσΎj α.\)τη είνα.L Ύj κα.λίιτεΡΎj XOCL ε\)τ\)χέστεΡΎj 03ός 

πο\) θα. ΟSΎjγ~σεL σΤΎjν <p\)crLX~ τελεLότητα.. 

Σε ένα.ν τέΤΟLΟ φLλαό κΙΙκλο ΠLστεuω πως 

β ι 'λ ι θ ' Ι θ ΡLσκοντα.L ο α. εκεLνα. τα. α.γα. α. πο\) ο α.ν ρωπος 

εΠLζΎjτεί: Ύj τψ~, Ύj 3όξα., Ύj Ψ\)χα~ Ύjρεμία. XOCL Ύ) 

Ψ 
ι Ι ΜΙ ι , ι, 

\)XLXΎj ε\)φΟΡLα.. ονον οτα.ν \)πα.ρχεL α.\)τος ο Κ\)-

κλος ο άνθρωπος είνα.L ε\)Τ\)ΧLσμένος. ΕπεLS~ OCXPL

βώς εκεί βρίσκετα.L Ύj ε\)Sα.ψονία., α.ν θέλο\)με να. 

ΤΎjν α.πoκτ~σoυμε, πρέπεL να. κα.λλLεργ~σουμε ΤΎjν 

_ α.ρετ~, Sίχως ΤΎjν οποία., οίιτε Ύj φLλία. οίιτε XOCL 

κα.νένα. άλλο α.πό τα. α.γα.θά που εΠLζ ΎjΤOίιμε θα. 
ι 'ξ Α ι ι 

μπορεσουμε να. ocrrL ουμε. υΤΟL πο\) εχουν πα.ρα.-

ι ι 'ζ Ι Ι ι μελΎjσεL ΤΎjν α. Ρ εΤ.Ύ) , φα.ντα. οντα.L ΟΤL εχουν φLλους, 

α.λλά πολΙΙ ίYρ~γoρα., ότα.ν θα. υποχρεωθοΙΙν να. θέ

σουν σε Sοκψα.σία. τους φίλους τους, α.να.κα.ΛUπτoυν 

πως έχουν α.πα.ΤΎjθεί OLκτρά. rLOC όλους α.υτοΙΙς τους 

λόγους (είνα.L κα.λό να. · το επα.να.λα.μβάνουμε πολλές 

φορές) πρέπεL πρώτα. να. κρίνεLς τους α.νθρώπους XL 
ι ι 'λ 
υστερα. να. το\)ς κα.νεLς <pL ους. . 

Σε πολλές πεΡLπτώσεLς Ύj α.μέλεLα. που Sεί

χνουμε σε πολλά πράγμα.τα. XOCL κυρίως σΤΎjν εΠL

λoγ~ των φίλων μα.ς ~ στον τρόπο με τον οποίο 

συμπορευόμα.στε σΤΎj φLλία., μα.ς ημωρεί. ΓLα.τί 
ι 'ζ λ' Ι ι σκεφτομα.στε XL α.ποφα.σL ουμε πο υ α.ργα., XL 0-

πως λέεL XL εκείνΎj Ύj πα.λLά πα.ροψία.: είνα.L α.νόΎjΤOς 

όΠΟLος α.ντί να. προλα.μβάνεL, θερα.πεUεL 17. ΔΎjλα.S~ 

ενώ είμα.στε προσκολλΎjμένΟL σε κάΠΟLες σχέσεLς 
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φLλίοις, σuν'Υ)θLσμένες ~ εποιγγελμοιηκές, ότοιν προ-
'ψ , ~ ,Ι Ι 'ξ 

κυ EL ΚΟΙΠOLΟΙ ΟLοιφοροι οιμεσως φτοινουμε στ'Υ) Ρ'Υ) ' 'Υ). 

Η 
ΧΧΙΙΙ 

οιμέλεLΟΙ που συχνά 8είχνουμε YLOΙ πράγμοι

τοι πολuτψοι, EiVOΙL κοιτοι8Lκοιστέοι. Από όλοι 

θ ' ζ" θ λ' , τοι οιγοι οι που εΠL 'Υ)τεL ο οιν ρωπος, 'Υ) φL LOΙ ELVOΙL 

το μόνο που όλΟL ποιροι8έχονΤΟΙL ομόφωνοι όΤL EiVOΙL 

το ΠLΟ χρ~σψo. rLOΙ πολλοuς 'Υ) oιρετ~ EiVOΙL άξLα 

πεΡLφρόν'Υ)σ'Υ)ζ" λένε πως EiVOΙL μονάχα στάχτ'Υ) στα 

μάΤLα XOΙL ίσα ίσα YLOΙ να εΠL8εανuόμαστε. 

Πολλοί πάλL πεΡLφρονοuν τοι πλοuτ'Υ), αφοι) 

EiVOΙL ολLγαρκείς XOΙL τους εuχαΡLστεi μLα μεΤρ'Υ)μέ-
'ζ , 'Ο ' ν'Υ) XOΙL πνευμαηκ'Υ) ω'Υ). σο YLOΙ ΤLς τψες που 

κάΠΟLΟL καίγονταL από εΠLθuμία να ης έχουν, υπάρ

χουν πολλοί που ΤLς πεΡLφρονοuν XOΙL ης θεωροuν 

την μεγαλuτερ'Υ) ματαLόΤ'Υ)τα. Κατά τον L8LO τρόπο, 

άλλα αγαθά μεραοί τα θεωροuν θαυμαστά, όμως 

υπάρχουν XOΙL πολλοί που τα ανημετωπίζουν σαν να 

, 'ξ' 'Ο' λ' μ'Υ)ν εχουν καμLΟΙ α LOΙ. ταν ομως μL αμε YLOΙ Τ'Υ) 

λ ' 'λ '" ξ , φL LOΙ, ο OL συμφωνουν, χωΡLς καμLα ε αφεσ'Υ)' XOΙL 

OL πολLηκοί αλλά XOΙL EXEiVOL που τους αρέσεL Ί) 

μελέΤΊ) XOΙL 'Υ) εΠLστημ'Υ), EXEiVOL που οισχολοuνΤΟΙL 

~συχα με ΤLς uποθέσεLς τους μα XL EXEiVOL που 

παροι8ί80νταL ολοκλΊ)ρωηκά σΤLζ απολαUσεLς. 'Ο-
ι Ι Ι Ι ζ Ι\)' ι 

λΟL ΠLστεuοuν οη χωΡLς φLλLα Ί) ωΊ) οεν ELVOΙL ΤLΠΟ-

τε, αν βέβαLα κανείς θέλεL να τη ζ~σεL ανθρώΠLνα! 
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Η φLλία, aεν ξέρω πώς, γλLστρά ανάμεσά σε 

όλες ης υπάρξεLς XIΧL aεν αφ~νεL κανέναν να την 
' Θ ''1-' 'ξ' αγνοεL .• αρρεLς, οεν αντεχεL να αφηνεL να εφευγεL 

από τους νόμους της καμLά έκφραση ζω~ς. Αν 

όμως κάποως έχεL xαpακτ~pα σκληρό XIΧL ωμό, 

ώστε να αποφεύγεL ης συναναστροφές XIΧL να ΤLς 

μLσεί, όπως μάθαμε YLIΧ κείνον που έζ'Υ)σε κάποτε 

στην Aθ~να, τον Τίμωνα l 8 • Ακόμη XL εκείνος όμως 
aεν μπόρεσε να ανησταθεί στην ανάγκη να αναζη-

, " 'ξ '1- λ τησεL καΠΟLον συντροφο YLIΧ να του pL εL το Ο'Υ) 'Υ)-

T~PLO Τ'Υ)ς παρίας του. rLIΧ να κρίνουμε καλύτερα 
ζ ' θ'" θ ' το 'Υ)τημα, ας υπο εσουμε οη καποως εος μας 

παίρνεL XIΧL μας απομακρύνεL από την κωνωνία των 

θ ' β 'ζ , λ' , αν ρωπων XIΧL μας α εL σε ενα πο υ μαΚΡLνο 

μέρος, με όλα τα αναγκαία YLIΧ την εΠLβίωσ~ μας 

αγαθά, αλλά εντελώς μόνους, χωρίς τη aυνατότψα 

να μπορούμε να aούμε ούτε ένα ανθρώΠLνο πλά

σμα. ΠΟLός άραγε θα ~ταν τόσο αναίσθητος ώστε 

να αντέξεL μLα τέΤΟLα ζω~ χωρίς ΤLς χαρές της 

συντροφLκότητας; 

ElVIΧL αλ~θεLα, θαρρώ, αυτό που είπε ο φLλό

σοφος Αρχύτας από τον Τάραντα -το έμαθα από 

τους γέροντες που XL εκείνΟL με Τ'Υ) σεφά τους το 

'θ ' λ' 'Α 'β εμα αν απο τους πα Lοτερους ακομ'Υ): Υ ΙΧΥε ΙΧΙΥε 

κάποιος σΤΟΥ ουΡΙΧΥό κιχι ΠΙΧPΙΧτΎJpoύσε ΤΟΥ κόσμο 

πόσο όμορφος ε{ΥΙΧΙ, κιχι θιχύμιχζε τιχ άστριχ, θιχ 

έβρισκε άχιχρο ιχκόμη κι ιχυτό το υπέροχο θέιχμιχ 
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'δ θ" δ θ" αφου εν α ειχε κανεναν Ύια να του 'ΎJΎΎJ ει, Ο, ΤΙ 

είδε. Έτσι η φύση (3εν αγαπά τίποτε το μοναχικό, 

λ ' ζ Ι Ι Ι ~ ι λ αλ α ανα ητει ερεισματα, γιατι οεν υπαρχει γ υ-

κύτερο πράγμα από τη φιλία. 

XXIV 

Α λλά αν η ί(3ια η φύση φανερώνει με τόσες 
εν(3είξεις τι θέλει, η ζητεί, η επιθυμεί, πως 

ι ι λ β ι 
γινεται να κωφευουμε και να μην ανη αμ ανομα-

στε αυτά που μας υπενθυμίζει; Η φιλία μπορεί να 

εκ(3ηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους, με 

ζ 'λ ι ι β λ ' ξΙ Ι η ια η ακομα και προ σ ο ες και η α ια του σοφου 

ανθρώπου έγκειται στο να μπορεί άλλοτε να απο

φεύγει τις καταστάσεις αυτές, άλλοτε να ης ελατ

τώνει, άλλοτε να ης υπομένει. 

Οι φιλονικίες, βέβαια, πρέπει να ξεπερνιού

νται έτσι ώστε να (3ιατηρεί η φιλία τη χρησιμότη

τά της και το αίσθημα εμπιστοσύνης που προσφέ

ρει. Γι' αυτό είναι ανάγκη να νουθετουμε τους 

φίλους και να τους επιπλ~ττoυμε, αν χρειαστεί, 

και εκείνοι με τη σειρά τους οφείλουν να (3έχονται 

β λ
' , ι , 

ης συμ ου ες και ης παραΤΊJΡΊJσεις, οταν γινονται 

καλοπροαίρετα. 

Είναι όμως αλ~θεια, αν και (3εν ξέρω γιατί, 

εκείνο που λέει ο φίλος μου ο Τερέντιος στο έργο 

του Αν(3ρία I9 : 

« Η φιλoφρoσυνΊJ (3ΊJμιoυργεί φίλους, η αλ~-
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θεια γεννά το μίσος». Πανοίιργα είναι ΎJ αλ~θεια, 

αν γ~ννά.ει το μί~oς, το aΎJλψ~ριο ΤΎJς φιλίας . Αλλά 
ΎJ φιλoφρoσίινΎJ είναι ocκόμΎJ XειpότεΡΎJ, γιατί ο φί
λος. που ' είναι επιεικ~ς όταν κρίνει τα λάθΎJ του 
φίλου, οaΎJγείται τελικώς στΎJV άβυσσο. Το μεγα

λίιτερο σφάλμα όμως το κάνει αυτός, που καί ΤΎJν 

αλ~θεια περιφρονεί καί παρασίιρεται κι ο ίaιος με 
ζ Ι λ Ι 'λλ Σ 'λ το να ει,απατα κο ακευοντας τους α ους . ε ο ες 

τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει κανείς να προ

σέχει και να φροντίζει να μΎJ aίνεται ΎJ συμβoυλ~ με 
Ι βλ Ι Ι Τ Ι Ι 

αποτομο, προ σ ΎJΤΙΚO .τροπο. ωρα, σχετικα με 

τη φιλοφροσύνη -για να ζαναθυμΎJθoύμε τη λέζΎ) 

που XΡΎJσιμoΠOίΎ)σε ο Τερέντιος- ας αποφύγουμε 

να ΤΎJ συνοaεuουμε με υπερβολικές εκaΎ)λώσεις 

στoργ~ς ~ κολocκεία που υΠΎJρετεί, βεβαίως, ΤΎJν 
κακία και aEV αρμόζει όχι μόνο σε έναν φίλο, αλλά 

οίιτε καν σε έναν ελείιθερο άνθρωπο. Γιατί aEV 

πρέπει σε καμιά περίπτωσΎ) να συμπεριφέρεσαι 

σε έναν φίλο σαν να είναι τίιραννος. 

Ας μΎJν περιμένει καμιά ελπίaα σωΤΎJρίας αυ

τός που έχει τα αυτιά του κλειστά σΤΎJν αλ~θεια, 
Ι Ι β Ι Ι 'λ Ι 
οταν ΤΎJν ακουει να γαινει απο τα χει ΎJ ενος 

'λ Η 'ψ ΚΙ Ι, Ι φι ου. σκε ΎJ του ατωνα σχετικα μ αυτο το 

θέμα είναι σωστ~ όπως και σε πολλά άλλα θέματα: 

Πολλές φορές προσφέρουν καλίιτεΡΎ) υΠΎJρεσία 

οι άσπονaοι εχθροί μας, παρά κάποιοι φίλοι με 

~πια συμπεριφορά και στάσΎ) απέναντί μας. Γιατί 
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β /β / λ/ / λ/θ / 
ε αια οι πρωτοι ενε παντα την α ΊJ εια, ενω οι 

δεύτεροι ποτέ. 

Το παράλογο είναι ότι αυτός πόυ δέχεται μια 

συμβoυλ~ δεν ην προσέχει όπως θα όφειλε να 

κάνει, δεν παραδέχεται ότι διέπραξε σφάλμα και 

ενοχλείται που τον καΤΊJγopoύν. Το λογικό, ωστό

σο, θα ~ταν να συμβαίνει το αντLθετo : θα έπρεπε να 

λυπούνται για το λάθος τους και να χαίρονται όταν 

ο φίλος τους τούς διορθώνει. 

χχν 

Α ρα λοιπόν το ιδιαίτερο πλεoνέΚΤΊJμα ΤΊJς πρα:Ύματικ~ς φιλΙα:ς είναι να. δίνει κανείς 

αλλά και να δέχεται συμβουλές 'με ειλικρίνεια και 

όχι με κακόΤΊJτα, και ο άλλος να τις δέχεται υπο

μονετικά και χωρίς αντιδραστικ~ διάθεσΊJ. Πρέπει 

επίσΊJς να παραδεχτούμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύ

τεΡΊJ μάστιγα από ΤΊJν κολακεία, ΤΊJν υπoχωΡΊJΤΙ

κόΤΊJτα, τις γλοιώδεις θωπείες. Πρέπει λοιπόν να 

στιγματίσουμε και μάλιστα με κάθε χαραΚΤΊJρισμό 

αυτό το μειονέκτημα των υποκριτών, των ευτελών 

ανθρώπων που εξαπατούν, που μιλούν μόνο και 

μόνον για να γίνουν αρεστοί, αλλά ποτέ για να 

πουν τψ αλ~θεια. 

Εφ' όσον σε κάθε περίπτωσΊJ ΊJ υποκρισία είναι 

απαράδεxΤΊJ αφού oδΊJγεί σε σφάλματα και αλ

λοιώνοντας ΤΊJν αλ~θεια εξαφανίζει κάθε ίχνος ει-
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λ ' , λ' , ~, 
ικρινειlΧς κlΧι γνΎ)σΙOτητlΧς, σΤΎ) φι ΙIΧ εινlΧι ισιlΧι-

τερlΧ κlΧτlΧσΤΡOφικ~, ιχφού χωρΙς ΤΎ)ν ειλικρινειlΧ 
~ " 'ξ Α 'λ ' ~, οεν μπορει lχυΤΎ) νlΧ υπlΧρ ει. φου οιπον Ύ) oυνlΧ-

μΎ) ΤΎ)ς φιλΙlχς έγκειτιχι στο γεγονός ότι ενώνει 

λλ ' Ψ' , , , ~ , 
πο ες υχες σε μιlΧ, πως εινlΧι oυνlΧΤOν νlΧ πρlΧγ-

μIΧΤOΠOΙΎ)θει ιχυτό ιχπό ΤΎ) στιγμ~ που aεν μπορεΙ νlΧ 

β θ " , θ' , λ ' , ρε ει ενlΧ πνευμlΧ στlΧ ερο κlΧι lΧκερlΧιO, ΙΧ λlΧ εινlΧι 

'λ ' θ' βλ' ο ΙΧ ρευστlΧ, lΧστlΧ Ύ) κlΧι μετlΧ Ύ)ΤIΧ; 

ΤΙ ά.λλο μπορεΙ πρlΧγμlΧτικά. νlΧ εινlΧι περισσό

τερο ρευστό κlχι ά.στlΧτO ιχπό τον ά.νθρωπο εκεΙνο 

λλ 'ζ , 'θ " , που ΙΧ ΙΧ ει γνωμΎ) κιχ ε φOΡIΧ που ΚIΧΠOΙOς εκφρlΧ-

ζει κlΧι aιιχφορετικ~ ά.ΠΟψΎ) ~ βούλΎ)σΎ), κά.θε φορά. 

που κά.ποιος lΧλλά.ζει έκφρlΧσΎ) ~ έστω aεLχνει ΤΎ)ν 

lΧντωεσ~ του με ένlΧ νεύμlΧ του κεφlΧλιoύ; Κά.ποιος 

lΧρνειτlΧι, lΧρνoύμlΧι κι εγώ. Κά.ποιος λέει νlΧι, λέω 

κι εγώ. Επιτέλους, το έχω πλέον κά.νει νόμο νlΧ 

συμφωνώ με όλlΧ. 

Aυτ~ ΤΎ) φρά.σΎ) βά.ζει στο στόμlΧ του ~ρωά. του 

Γνά.θωνIχ20, ο Τ ερέντιος, κlχι ΠIΧΡOυσιά.ζει έτσι ένlΧ 

εLaος ιχνθρώπου που κlΧνεις aεν θlΧ μπορούσε νlΧ 

εκλά.βει ως φΙλο. 

Υπά.ρχουν πολλοΙ που μοιά.ζουν στον Γνά.θω

νlΧ, lΧν κΙΧ ι lχυτοΙ εινlΧι ιχνώτεροι σΤΎ)ν κlΧτlΧγωγ~, 

στlΧ πλούΤΎ) , σΤΎ) φ~μΎ). Η ΚOλlΧκειlΧ του κενόaοξου 
, , ~, , 'ζ 

εινlΧι επικινουνΎ) OτlΧν ιχυτος ΠIΧΡOυσιlΧ ετlΧι ως πο-

λΙΤΎ)ς με κύρος κlχι ευυπολΎ)ΨΙIΧ. 

Ε , , λ ξ' , 'λ 
ινlΧι ευκο ο νlΧ εχωρισει κlΧνεις τον κο lχκlχ 
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οιπό τον προιγμΟΙΤLχό φίλο XOΙL νοι OΙνηλΎJφθεί μάλL-
, , ι 

στοι ΤLς προσΠOLΎJσεLς XIXL ΤΎJν UΠΟΧΡLσLΟΙ οιπο ΤΎJν 

εLλLχρίνεLΟΙ XOΙL ΤΎJV οιλ~θεLΟΙ. Η εxxλΎJσίoι του (»~μoυ 

οιποτελείΤΟΙL οιπό οιμόρφωτους οινθρώπους, οιλλά 

είνΟΙL πολύ εύχολο νοι (»LOΙXPLVOUV τον (»ΎJμoιγωγό XL 

'θ λ" 'ξ 'λ οινευ υνο πο LΤΎJ οιπο τον συνεΠΎJ, τον οι LO ογο XOΙL 

σοβοιρό. 

Με ΤL χολοιχεΙες πρoσπάθΎJσε ΠΡLν λΙγο χοιφό ο 

ΓάLOς ΠΟΙΠLΡLος Κάρβων νοι χερδίσεL ΤΎJν εύνΟLΟΙ 

των μελών ΤΎ)ς εXXλΎJσίOΙς του δ~μoυ ότοιν εLσΎJγ~-

θ ι 'β' ~ , ΎJxε νομο YLOΙ επoινεxλoγΎJ των πλΎJ εLων σΎJμoιρ-

χων! Εγώ οιποδοχίμοισοι ΤΎJν πρότoισ~ του. Αλλά 

(»εν θέλω νοι μLλ~σω YLOΙ τον (»αό μου ρό'λο. Θοι 
μLλ~σω ευχοιρΙστως YLOΙ τον ΣΧLπLωνοι. ΑθάνΟΙΤΟL 

Θεοι! ΠόσΎJ σοβοιρότΎ)τΟΙ XOΙL πόσΎJ μεγοιλοπρέπεLΟΙ 

εΙχε ο λόγος του! Θοι μπορούσες άνετοι νοι τον οιπο

χοιλέσεLς ΎJγεμόνoι του ρωμοι'ίχού λοιού XOΙL όΧL ένοιν 

οιπλό πολΙτη. Όμως ~σoιστε ποιρόντες XOΙL ΎJ ομLλLΟΙ 

λ ' " , ~ 'β του xux oφOΡΎJσε οιπο χεΡL σε χεΡL, ΤΎJ oLOΙ οισοιν 

όλΟL: ο λοι'ίχός νόμος ως προερχόμενος οιπό το 

λοιό, ΟΙΠΟΡΡLπτεΤΟΙL με ΤΎJV Ψ~φo του λοιού, Αλλά 

YLOΙ νοι γυρΙσω σ' οιυτά που λέγοιμε, θυμΎJθείτε την 
, " Κ' Μ'ξ εΠOΧΎJ που ΎJτoιν υποιτος ο ΟLντος οι ψος, ο οι-

δελφός του ΣΧLΠLωνοι, XOΙL εΠίσΎJς θυμΎJθείτε ΤΎJν 

υποιτίοι του ΛεύΧLOυ Μοιγχίνου XOΙL πόσο λοι'ίχός 

θεωρ~θΎJxε ο νόμος του ΓάLΟU ALXLVLOU Κράσσου 

YLOΙ τοι Lεροιηχά οιξLώμοιτοι. Προέβλεπ'ε όη ΎJ εxλO'(~ 
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των μελών του ιερατεΙου θα γινόταν από τον λαό. 

Πρώτος εκεΙνος αποφά.σισε να στραφεΙ στο λαό και 

να ζψ~σει TYJ γνώμ'Υ) του, στο φόρουμ. Εντούτοις 
εκεΙνον τον περΙφ'Υ)μο ~'Y)μαγωγικό λόγο του τον 
, 'λ β' λ' νΙΚ'Υ)σε ευκο α ο σε ασμος του αου προς τους 

αθά.νατους θεούς τους οποΙους υπερασπΙσΤ'Υ)κα 
, Α ' "β" ~ εγω. υτο το γεγονος συνε 'Υ) οταν 'Υ)μουν οικα-

στ~ς, πέντε χρόνια πριν να γΙνω ύπατος και θα 

έλεγα ότι μά.λλον 'Υ) Ι~ια 'Υ) υπόθεσ'Υ) εΙχε αφ' εαυτ~ς 

Τ'Υ) Μναμ'Υ) να επικpατ~σει και ~ιόλoυ ~εν συνέβαλε 

σην ευτυx~ λύσ'Υ) Τ'Υ)ς το κύρος του p~τopα . 

ΧΧΥΙ 

Ε ά.ν στο σΚ'Υ)νικό αυτό, ~'Y)λα~~ σΤ'Υ)ν εκκλ'Υ)σΙα του ~~μoυ, όπου 'Υ) υποκρισΙα και 'Υ) προσποΙ

'Υ)σ'Υ) κατέχουν πoλu μεγά.λ'Υ) θέσ'Υ), θεωρεΙται μεγά.

λο πρά.γμα 'Υ) υπερΙσχυσ'Υ) Τ'Υ)ς αλ~θειας, υπό τον όρο 

βεβαΙως ότι αποκαλύπτεται και επι~εικνύεται σε 

όλους, τότε πώς θα έπρεπε να ενεpγ~σει κανεΙς στ'Υ) 

φιλΙα 'Υ) οποΙα έχει, ούτως ~ ά.λλως, μoνα~ικό Τ'Υ)ς 

κpιτ~pιo Τ'Υ)ν αλ~θεια, αν όχι με το να δέχεται να 

ανοΙξει Τ'Υ)ν καp~ιά. του ~ιά.πλατα; Αν ~εν μπορεΙ ο 

φΙλος να το κά.νει αυτό στον φiλo, τότε ~εν υπά.ρχει 

καμιά. εμπιστοσύν'Υ), τΙποτε το θετικό, ~εν υπά.ρχει 

β ' , Α' λ ' , αμοι αια αγαπ'Υ). κομ'Υ) και 'Υ) κο ακεια οσο κι αν 

εΙναι καταστpoφικ~, ~εν μπορεΙ να βλά.ψει κανέναν 

ά.λλον παρά. εκεΙνον που Τ'Υ)ν απo~έxεται και ικανο-
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ΠΟLείταL μ' αυτ~ν. Αυτοί που είναL φLλάρεσΚΟL καL 
I~ 1: Ι λ Ι Ι 

ματαLΟΟΟ<,ΟL αρεσκονταL σΤLς κο ακεLες καL τεLνουν 

ευ~κooν ους στους κόλακες. 

Χωρίς αμφLβολία Yj αρετ~ αγαπά τον εαυτό 

ΤYjς, αφού γνωρίζεL ΤYjν αξία της καL πόσο αξLαγά

ΠΨΥ) είναι. Όμως aεν μιλώ τώρα γLα ΤYjν αρετ~ με 

Τψ αυστηρ~ έννοια ΤYjς λέξYjς, αλλά για ΤΥ) γνώμΥ) 

που έχει ο κόσμος γι' αυτ~ν. ΟΙ άνθρωποι που 

επιθυμούν να κατακτ~σoυν ΤYjν αρετ~ είναι πολύ 

λιγότεροι απ' αυτούς που θέλουν να περνιούνται 

για ενάρετοι. Αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους 

γΟYjτεύει Yj κολακεία: όταν κάποιοι τους κολα

κεύουν, πράγμα που οι [aLoL επιθυμούν, νομίζουν 
, ι Ι Ι Ι I~ t:' t: ' 
οη εκεινος ο κενος λογος ειναι αποοεΙ<,Υ) ΤYjς α<,ιας 

τους. Αυτό το είaος ΤYjς φιλίας, όταν ο ένας aεν 

θέλει να ακούσει ΤYjν αλ~θεια κι ο άλλος είναι πρό-

θ Ι ψΙ Ι Ι 
υμος και ετοιμος να πει εματα, ειναι ανυποστα-

το . Η κολακεία των παρασιτικών ατόμων aεν θα 

μας φαινόταν πνευματώaες εύΡYjμα σης κωμωaίες, 

αν aεν υπ~ρxαν καυΧYjσιάΡYjaες στραηωτικοί: 

«Με παραaέχεται, στ' αλ~θεια, Yj Θαίς;»21 

Θα ~ταν αρκετό σΤΥ) φράσΥ) αυτ~ να απαντ~σει 

κάποιος: «Πολύ.» Ο άλλος όμως απαντάει: «Τρο

μερά!» Ο κόλακας aεν χάνει ΤYjν ευκαιρία να παρου-
Ι β λ Ι 'θ Ι θ Ι σιασει με υπερ ο ικα μεγε Yj εκεινο που εωρει 

σYjμανηκό το πρόσωπο το οποίο κολακεύει. 

Γι' αυτό , παρόλο που οι μάταιες και θλιβερές 
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κολακε[ες γίνoντα~ π~στευτές από εκε[νους που τις 

θέλουν κα~ τ~ς προκαλοίιν, πpέπε~ να συμβoυλείιε~ 

κανε[ς τους πιο σοβαροίις κα~ πιο σταθεροίις αν

θρώπους να προσέχουν ώστε να μΎjν παγ~aεύοντα~ 

από τον κάθε επ~τ~aε~ο του ε[aους. Γ~ατ[ aεν υ

πάpxε~ άνθρωπος που να μΎjν καταλαβα[νε~ τον 

κόλακα, εκτός κ~ αν ε[να~ εντελώς ανόΎjΤOς. Πρέ

πε~ λοιπόν να πpoσέxε~ κανε[ς πάρα πολύ τον πο-

'Ψ' , νΎjpO κα~ τον κρυ ~νoυ, γ~α να μΎjν τον αφΎjσε~ να 

'β Ο' '" λ λ θ ' επεμ ε~. υτε κα~ ε~να~ το σο ευκο ο να αντι Ύjφ ε~ 

κανείς τον κόλακα από ΤΎjV πpώΤΎj στ~γμ~. Πολλές 

φορές αντ~φάσκε~ με τ~ς κολακείες του, πpoσπo~ε[

τα~ ότ~ αμφ~σβΎjτεί αλλά προς το τέλος υποχωρε[ 
κα~ αφ~νε~ ·να τον να~σoυν γ~α να φανε[ ότ~ ο 

αντίπαλό ς του, τον οποίο πp~ν λίγο κολάκευε, εί-
'ξ Ύ'" , 

να~ πιο ε υπνος. J. παpxε~ ομως XαμεpπεστεpΎj συ-

μπεp~φopά από να αφ~νε~ κανε[ς τον εαυτό του να 

υπoβ~βάζετα~ έτσ~; Πpέπε~ λo~πόν να έxε~ κανείς 

τα μάτια του aεκατέσσεΡα. 

«Ώστε εμένα, λo~πόν, πεp~σσότεpo από όλους 

τους ανόΎjΤOυς γέροντες ΤΎjς κωμωaίας πεp~έπα~ξες 

κα~ ΚΟΡό~aεΨες με τον πιο ωραίο τρόπο. »22 

Πpάγματ~ υπάpxε~ ακόμΎj κα~ στο θέατρο αυ

τός ο ανόΎjΤOς xαpακτ~pας των ευκoλόπ~στων κα~ 

αφελών γερόντων. Δεν ξέρω πως, αλλά από τις 

φ~λίες των τέλε~ων ανθffώπων, aΎjλαa~ των σοφών 

(γ~' α.υτ~ τ~ σοφία μ~λ~ που φαίνετα~ ότ~ μπορεί 
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, θ') , β' να uπαρχει στοuς αν ρωποuς ! εφτασε Ύ) xou εντα 

μας σΤΎ)ν απαΤΎ)λ~ φιλία των σuνΎ)θισμένων ανθρώ

πων. Ας ξαναγuρίσοuμε λοιπόν στις τέλειες φιλίες 

και ας ολοκλΎ)ρώσοuμε το θέμα αuτό. 

ΧΧΥlΙ 

Η αρετ~, Γάιε Φάννιε και Κόιντε Μούκιε Σκαιόλα καί /)Ύ)μιαuργεί φιλίες καί τις /)ια

ΤΎ)ρεΙ Γιατί σΤΎ)ν αρετ~ μέσα uπάρχει Ύ) αρμονία 

όλων των πραγμάτων, Ύ) σταθερόΤΎ)τα και Ύ) μονι

μόΤΎ)τα. Έτσι, όταν Ύ) αρετ~ αποκαλύπτει το φως 
, , , λ β' 

ποu υπαρχει μεσα ΤΎ)ς, τοτε αντι αμ ανεται και 

αναγνωρίζει το ί/)ιο φως και σε άλλοuς. ΠλΎ)σιά-

ζ λ ι ι , 'λλ ' ει οιπον στο φως ποu εκπεμπει ενα α ο προσω-

πο, γνωρίζεται μαζί του και /)έχονται ο ένας ΤΎ) 

λάμψΎ) τοu άλλοu. Από αuτό το φως γεννιέται Ύ) 

φλόγα ΤΎ)ς φιλίας ~ τοu έρωτα, γιατί και τα /)uo 

παράγονται από το ί/)ια σuναίσθΎ)μα: τ-ην αγάΠΎ). 

Επομένως το να αγαπά κανείς /)εν είναι τίποτε 

άλλο από το να νιώθει στoργ~ για κάποια πρόσω

πο, χωρίς να επιζΎ)τά να καλύψει με το σuναίσθΎ)μα 
ι , Ι ι 'λλ .1 , ' Π 'λ αuτο καποια αναγΚΎ) Ύ) ε εΙψΎ) ποu εχει. αρο ο 

ποu /)εν επι/)ιώκει όφελος από μια τέτοια σχέσΎ), 

ωστόσο Ύ) φιλία τέρπει. 

Αuτ~ τ-ην στoργ~ αισθανόμαστε κι εμείς όταν 

~μαστε νέοι για τοuς πρεσβύτεροuς ΤΎ)ς επox~ς 

εκείνΎ)ς, τον Λούκια Παύλο, τον Μάρκο Κάτωνα, 

85 



ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ 

τον Γά:ιο Γά:λλο, τον Ποuμπλιο Νασικά:, τον Τιβέ

ριο Γρά:κχο, τον πεθερό του φίλου μας του Σκιπίω

να. Το ί8ιο συναίσθ'Υ)μα, αλλά: ακόμ'Υ) πιο έντονο, 

συναίσθ'Υ)μα που ενώνει ανθρώπους Τ'Υ)ς ί8ιας 'Υ)λι

κίας ~ταν 'Υ) περίπτωσ'Υ) ανά:μεσα στον Σκιπίωνα, 

στον AouXLo Φοuριο Φίλωνα, στον Ποuμπλιο Ρου

πίλιο, στον Σποuριο Μόμμιο και σε μένα. Με Τ'Υ) 

σεφά: μας, τώρα που είμαστε σΤ'Υ)ν γερoντικ~ 'Υ)λι

κία, γΟ'Υ)τευόμαστε από Τψ στoργ~ των νέων, Τ'Υ) 

8ικ~ σας για παρά:8ειγμα, όπως και στ'Υ) φιλία του 

Κόιντου Toυβ~ρωνα. Εγώ πά:λι ευχαριστιέμαι ι-

8ιαίτερα από την οικειότητα του νεαρού Πόπλιου 

Ρουτίλιου Ροuφου και του Αuλου Ουεργίνιου. Επει-

8~ όμως ο τρόπος ζω~ς αλλά: και Τ'Υ)ς φύσ'Υ)ς είναι 

έτσι φτιαγμένος ώστε 'Υ) μια γενιά: να 8ια8έχεται την 

ά:λλ'Υ) , πρέπει να ευΧ'Υ)θοuμε να φτά:σεις στο τέρμα 

Τ'Υ)ς στα8ιο8ρομίας σου μαζί με τους σ~νoμ'Y)λίκoυς 
'.Ι. 'λ ' , σου και να κοψεις οπως εμε, το ν'Υ)μα. 

Eπει8~ όμως όλα τα ανθρώπινα είναι φθαρτά: 
, , ζ' 'θ ' και ματαια πρεπει να ανα 'Υ)τουμε μερικους αν ρω-

πους, να τους αγαπά:με αλλά: και να μας αγαπούν. 

Αν χαθεί 'Υ) στoργ~ και 'Υ) συμπά:θεια από Τ'Υ) ζω~, 

τότε χά:νεται και όλ'Υ) 'Υ) γΟ'Υ)τεία Τ'Υ)ς. Ο Σκιπίων, αν 

και έφυγε ξαφνικά:, για μένα ζει και θα ζει πά:ντα. 

Αγά:Π'Υ)σα Τ'Υ)ν αρετ~ του, 'Υ) οποία 8εν έσβ'Υ)σε. Και 

8εν είμαι ο μόνος που αναθυμά:μαι την αρετη του' 

είναι κι ά:λλοι πολλοί που Τψ έχουν φυλά:ξει στ'Υ) 
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μν~μ1) το\)ς. Θcx λά.μπε~ y~CX πολύ χcxιρό (Χχόμ1) y~CX 

νcx φωτίζε~ τις μελλoντ~xές γενLές. Ποτέ χcxνείς 3εν 

ecx σχεφτεί νcx xά.νε~ μεγά.λcx έργcx χωρίς ΠΡΟ1)γο\)

μένως νcx λά.βε~ \)π' όΨ~ν το ΠCXΡά.3ε~γμcx το\) Σx~

πίωνcx, χωρίς νcx τον cxνcxχcxλέσεL σΤ1) μν~μ1) το\). 

Ούτως ε~πείν, χcxνένcx cxγcxθό (χπ' (Χ\)τά. πο\) μο\) 

χά.ΡLσε 1) τύχ1) XCXL 1) φύσ1), 3εν σ\)γΧΡίνετcx~ με Τ1) 
, Σ' Σ' , λ' β , φ~λ~cx τοι; χ~π~ωνcx. cxUTYJ Τ1) φ~ ~cx p1)xcx cxντcx-

, λ' ζ' β 'θ πoxp~σ1) σε πο ~τιχcx 1)Τ1)μcxτcx, 01) ε~cx σε προσω-

, θ' Ψ' , π ' ~ π~xες μο\) υπο εσε~ς xcx~ \)Χ~X1) ευφΟΡLCX. οτε οεν 

ι , "β'β , τον πλ1)γωσcx στο πcxρcxμ~χρο, (χπ οσο ε CX~CX εψcx~ 

θ ' , Ο' , , β' σε εσ1) νcx xp~νω. \)τε ποτε CXXOUcrCX χου εντcx 

ά.σΧ1)μ1) (Χπό τcx χείλ1) το\). Στο ί3ιο σπίτι μένcxμε, 
,~ 'ζ" , 

στο ιo~o τρcxπε ~ τρωγcxμε, (Χχομ1) xcx~ στο στρcxτο 

~μcxστε μcxζΙ Ή μcxστε πά.ντcx μcxζί (Χχόμ1) xcx~ στcx 

τcxξί3~cx μcxς XCXL στ~ς 3Lcxχοπές μcxς σΤ1)ν εξoχ~. 

T~ νcx πω y~cx Τ1)ν πpoσπά.θε~ά. μcxς νcx μcxθcxί

νο\)με πά.ντοτε όΠΟLCX ΧCXLνούρ~cx ΠΡά.γμcxτcx έρχο

ντcxν σΤ1)ν επ~φά.νε~cx; r~CX χά.ρ1) Τ1)ς μά.θ1)σ1)ς θ\)

σ~ά.σcxμε τ~ς (Xνέσε~ς μcxς, cxποτρcxβ1)χτ~χcxμε (Χπό 

Τ1) 31)μοσLόητcx. Αν 1) (Χνά.μν1)σ1) όλων cxuτών 

των εLΧόνων είχε χcxθεί μcxζί τοι; 3εν ecx μπορούσcx 
'ξ 'λ"λ νcx (Χντε ω την (Χπω ε~cx ενος φ~ οι; ποι; τον cxycx-

πούσcx xcx~ μ' cxγcxπούσε τόσο. Τίποτε (χπ' όσcx 

ζ ~σcxμε μcxζί 3εν χά.θ1)χε, cxντίθετcx τcx cxνcxχcxλώ 

cx3Lά.χοπcx στο νο\) μο\) XCXL τcx 3uνcxμώνω με Τ1) 

σχέΨ1) XCXL Τ1) θύμ1)σ~ μου. Αν είχcx στερ1)θεί τcx 
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πλεoνεκτ~μιxτιx μιιχς τέτοιιχς φιλΙιχς, μόνο Ίj Ίjλι

κΙιχ μου θιχ μου έοινε κάποιιχ ΠΙXpΊjγOpιά, γιιχτί 

οεν θιχ μποροuσιχ νιχ ιχντέξω νιχ ζ~σω γιιχ πολλά 

χρόνιιχ ΙXκόμΊj μέσιχ σε τόσΊj λUΠΊj. Ο πόνος εΙνιχι 
ι ι ι β ι 

ιχνεκτος οτιχν εινιχι ριχχυς. 

Αυτά εΙχιχ νιχ πω γιιχ ΤΊjν φιλίιχ. Κι ιχφοu οεν 

υπάρχει φιλΙΙΧ χωρΙς ιxpετ~, σιχς προτρέπω νιχ κά-

Ψ 
ι, ι ι ~ 

νετε σΤΊjν υΧΊj σιχς τοπο γιιχ ΤΊjν ΙXpεΤΊj, γιΙXτL σεν 

υπάρχει τίποτε ΚΙΧλuτερο ιχπό ΤΊj φιλίιχ. 
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Πρόσωπα 

Γάιος Λαίλιος: γενν~θηκε το 189 π.χ., γιός του ΓOCιου Λσιί
λιου που όιετελεσε ίιπσιτος το 190 π.Χ. Ο ίόιος, φίλος του 
Σκιπίωνσι Αιμιλιοινοίι, του επονομοιζόμενου Αφρικσινοίι του 

Νεώτερου , όιετελεσε τοιμίσις το 155 π.χ., ό~μσιρχoς το 

151 π.χ. , προιίτοροις το 145 π.χ. κσιι ίιπσιτο ς το 140 

π.Χ. μσιζί με τον Κόιντο Σερβίλιο Κσιίπιο . Αφιερώθηκε 

στις φιλοσοφικες κοιι φιλολογικες μελετες γι' οιυτό κσιι 

π~ρε ΤΎ)V επωνυμίοι Σοφός. ΔιοικρίθΎ)Κε κσιι σοιν ρ~τoρσις 

κσιτα τσι λεγόμενοι του κικερωνσι. Είνσιι το κυριότερο πρό

σωπο του όισιλΟγου. 

Γάιος Φάννιος: γσιμβρός του ΛσιίλLOυ, όπως κοιι Κόιντος 

ΜοίικtOς Σκοιιόλοις. Α ναμεσσι σ' οιυτOC τσι πρόσωποι θσι γί

νει κοιι η συζ ~τηση. 

Παuλος Αιμίλιος Λεuκιος: νίκησε τον βοισιλια της Μοικεόο

νίοις Περσεσι το 168 π.χ. κσιι περιελοιβε τη Μοικεόονίοι τις 
ρωμοιϊκες κτησεις σινοίγοντσις έτσι το όρόμο της κοιτάκτη

σης κσιι της υπόλοιπης ΕλλOCόοις . Θεωρείτοιι σημσιόισικό το 

γεγονός ότι έχσισε του όυό του γιους σε μικρ~ ηλικίσι, τον 
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ένα πέντε μέρες πριν τη μάXΎj της Π υ8νας, και τον άλλο 
Ι Ι θ Ι β' τρεις μερες μετα τον ριαμ ο του. 

rάιος Σουλπίκιος rάλλος: χιλίαρχος του Αιμίλιου Παυλου 

Λευκιου. Τον αναφέρει ο Κικέρων γιατί και κείνος έχασε 
'λ Ι ~ Ι ξΙ 

τον γιο του, ενΎj ικο ομως και με ooκιμασμενΎj α ια. 

Κόιντος Μοόκιος Σκαιόλας: συγγεν~ς του Λαίλιου, επιφα

ν~ς πολιτικός που πέθανε το έτος 87. 
Τίτος Πομπόνιος Αττικός (109-32 π.χ.): Τραπεζίτης και 

έξοχος εκ8ότης, άν8ρας πολυ μορφωμένος. Είχε ι8ιαίτψΙ) 

αγάΠΎj στην ιστορία των επιφανών οικογενειών. κυριο 

έργο του το Liber AnnaIis που 3'1'jμοσιευτηκε το 47. 

90 



ΠΕΡΙΦΙΛΙΑΣ 

Σημειώσεις 

1. Όταν οι νεοι ~ταν σε Ίjλικία για να π~ρoυν τα 3ικαιωματα 
του πολίτη, ενΊjλικιωνoνταν 3Ίjλα3~, μετά από μία ει3ικ~ 

λ ' , λ "β '" τε εΤΊj φορουσαν ευΚΊj τη εννο και μπορουσαν ν αρχισουν 

τις πρωτες κοινωνικες τους επαφες. 

2. Εννοεί τον Σωκράτη. 
3. Ο Παυλος Αιμίλιος είχε τέσσερις γιους. Τους 3υο τους 

,~ 8" ξ , 8 '8 ' εοωσε για υιο εσια -ο ενας ε αυτων υιο ετη Ίjκε απο 

την οικογένεια του Σκιπίωνα και π~ρε το όνομα Αιμιλιανός 
, ξ "λ Λ" 'Ο " και υΠΊjΡ ε στενος φι ος του αΙλιου. μως μερικα χρονια 

αργότερα, επιστρέφοντας 8ριαμβευής σΤΊj PωμΊj μετά 
, , "λ ~ ξ' Α' απο εναν νΙΚΊjφOΡO πο φο που οιε Ίjγαγε στΊjV φΡΙΚΊj, 

ο Παυλος Αιμίλιος πλΊjρoφoρ~8Ίjκε το θάνατο των 3υο 

άλλων του γιων, 12 και 14 ετων. Έτσι, αυτός που είχε 
τέσσερις γιους κάποτε, τωρα εμενε χωρίς παι3ι~! EπίσΎjς ο 

Κάτων έχασε τον μονάκριβο γιο του όντας στην κopυφ~ 

της καριέρας του και ο Γάλλος, φίλος του Παυλου Αιμι

λίου, είχε χ~σει κι εκείνος έναν γιο σε μικρ~ 'ι)λικΙα. 

4. Εννοεί την Καρχ'l)aόνα και ΤΎj Νουμαντία (της Ισπανίας) 
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5. Υπήρχαν υποΨίες ότι ο Σκιπίων είχε 80λοφον'1)θεί από εναν 

πολιτικό του ocντίπocλο. 

6. Εννοεί τους Στωικούς φιλοσόφους. 
7. Ο Φίλων ήτocν φιλόσοφος Μσκαλος του κικερωνα και ο 

Μάνιος Μανίλιος νομοθετης, ο οποίος θεωρείται ενας από 

τους θεμελιωτες του ρωμαϊκού 8ικαίου. 

8. Υπήρχαν 8υο Σκιπίωνες με Τψ επωνυμίoc «Αφρικocνός». Ο 
πρωτος Σκιπίων ο Αφρικocνός ήταν θετός πατερας του 

8ευτέρου, του Σκιπίωνα Αιμιλιανού, του φίλου του Λαί

λιου. Λίγο πριν το θάνατό του, ο Σκιπίων ο 8εύτερος είχε 

8ει στον ύπνο του τον θετό του πατερα, τον Σκιπίωνoc τον 

πρωτο που του είπε πως υπάρχει ζωή μετά θάνocτον .. 

9. Και οι τρεις είχαν το αξίωμα του υπάτου. 
Ι Ο . Η λεξ'1) φιλία προέρχεται από το ρήμα της αρχαίας ελλ'1)

νικής φιλω = ocγocπω, επομένως φιλίoc = αγάΠ'1) . 

11. Γάιος Μάρκος Κοριολocνός: Έζφε τον 50 αιωνα π.Χ. Η 

λ " 'ζ λ" πο ΙΤΙΚ'1) που ocσΚ'1)σε, υποστ'1)ΡΙ οντας την ο ιγαρχια, ειχε 

'λ 'λ' 'Ο ξ' σαν απ οτε εσμα να τον μισ'1)σει ο αος. ταν ε οριστηκε, 

, ξ , , λ ' , 
κocτocφερε να ocνocπαρει τα οπ α κocι στραφ'1)κε εναντιον της 

ρωμ'1)ς . Η μψερoc του κocι '1) γυναίκα του κατάφεραν να τον 

πείσουν να κάνει αυτό που 8εν μπόρεσε '1) σύγκλψος : νoc 

καταθέσει τα όπλα. 

12. Ο Τιβέριος Γράκχος, 8ήμαρχος της ρωμ'1)ς το 133 π.χ., 
θεσπισε τον περίφ'1)μο Αγροτικό Νόμο που ευνοούσε τους 

ocκτήμονες κocι τους φτωχούς της ρωμ'1)ς με ocποτέλεσμoc να 

στραφούν εναντίον του οι συγκλψικοί μεγαλογαιοκτημο

νες που κατείχαν σχεaόν το σύνολο της 8'1)μόσιας γ'1)ς. 
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Δολοφονψηκε από τους συγκλψικοuς, αλλά το εργο του 

συνέχισε ο α.aεΡφός του Γά.ιος . Ο Γά.ιος, πριν το θά.να.το του 

αaερφοu του Τιβέριου, ήτα.ν ένα.ς φιλήσυχος νέος που του 

άρεσε πολι) ΊJ μελέΤΊJ κα.ι ΊJ μάθΊJσΊJ. Όμως ο φόνος του 

α.aερφοU του τον χά.ραξε βα.θιά κα.ι επέaειξε στη συνέχεια. 

β ι θ ι Ι Ι ι 
ια.ιοτψα. ΜΙ επι ετικοτητα. που α.φΊJσε α.φωνους οσους 

τον γνώριζα.ν . 

13. Στο σΊJμειo α.υτό, ισως ο Κικέρων (μέσω του ομιλψή του 
Λα.ίλιου) α.να.φέρετα.ι σε μια. συκοφα.ντική φήμ ΊJ που ήθελε 

τον Τιβέριο να. επιaιώκει να. γινει αυτοκράτωρ. 

14. Στο σΊJμειo α.υτό ο Κικέρων σφάλλει. Ο μεν Κοριολα.νός, 
φΊJμισμενoς στρα.ΤΊJγός, είχε σώσει ΤΊJ PώμΊJ α.πό εχθρικές 

επιθέσεις. Το 490 π.Χ, εξορΙστηκε. Συμμά.χφε με τους 
Βόλκες και στρά.φψε ενα.ντίον ΤΊJς πα.τρίaας του, α.λλά. 

τελικώς τον έπεισαν να. μ ΊJν το κά.νει, ΊJ μ ψέρα κα.ι ΊJ 

γυναΙκα. του. Οι Βόλκες τον σκότωσα.ν με την κα.τηγορΙα 

της προaοσΙα.ς . 

Ο Θεμιστοκλής (525-460 π.Χ), υπήρξε ένα.ς από τους 
επιφα.νέστερους στρα.τηγοUς σε πα.νελλήνια. κλΙμα.κα. Το 

472 εξoστρακίσΤΊJκε κι έφυγε από ΤΊJV Αθήνα. Το 465 
κα.τέφυγε στον νέο βασιλιά. των Περσών τον Aρτα.ξεpξΊJ, 

ο οποιος ήλπιζε να τον ΧΡΊJσιμoπoιήσει στψ νεα. περσ ική 

εκστρατεία. ενα.ντΙον των Ελλήνων. MΊJ θέλοντα.ς ο Θεμι

στοκλής να. στρα.φεΙ εναντίον ΤΊJζ πατριaαζ του, α.ποφάσισε 

να αυτοκτονήσει πίνοντας αιμα ταuρου ή κά.ποιο άλλο 

aραστικό aΊJλψήριο (Πλοuταρχος 31, 6). Αντίθετα. ο Θου-
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κυ3ί3ης (1, 138) ocνocφέρει ότι πέθocνε ocπό ocσθένειoc, ocν κocι 
, ζ , ,~, 

γνωρι ε την περι ocυτοκτονιocς εκοοχη. 

15. Εννοεί τους Στωικούς κocι τους Επικούρειους . 

16. Φυσικά ο Κικέρων εννοεί κocι ε3ώ τους Επικούρειους . Είναι 

πολύ πιθocνόν ο Λocίλιος νoc γνώρισε ΤΎjV φιλοσοφίoc του 

Επίκουρου λocνθοισμένoc -όπως κocι η πλειονότητoc των 

Ρωμocίων- επει3~ οι Έλληνες φιλόσοφοι που είχocν έρθει 

στη Ρώμη, 3ί3ocσκocν την μιocν άλλη ηθική της ηδονής ΠΟ') 

πόρω ocπείχε ocπό την γν~σιoc 3ι3ocσκocλίoc του Επίκουρου Ύj 

οποίoc είχε ως κύριο στοιχείο της την εγκριΧτεια. Κοντολο

γίς ο Επίκουρος κ~pυττε ότι: πpωτocpχικ~ ocρετη είνocι Ίj 

εγκράτειoc γιocτί μέσω ocυτ~ς εξοισφocλίζετocι η η30ν~. Δεν 
, , ζ' ~, ' ψ ' υπocρχει ocνocγκη νoc επι ητειται οποιocοηποτε τερ η, ουτε 

νoc ocποφεύγέΤOCΙ κάθε λύτη, ocλΜ ocντιθέτως πρέπει ο α.ν

θρωπος νoc ζει έτσι ώστε νoc ocποκομίζει την μέγιστη ευχα

ρίστηση κocι τον ελα.χιστο πόνο, στoc μέτρoc του 3υνocτού. 

κocτα. τον Επίκουρο η υπερβoλ~ συντομεύει τη ζω~, βλα.

πτει τον οργocνισμό κocι μειώνει την ικocνότητoc του ocπο-

λ β ' " , " , , θ ocμ ocνειν, ενω ocυτο που πρεπει νoc επιδιωκει ο ocν ρωπος 

είνocι κυρίως η πoιoτιx~ Μκριση ~ 3ιocβα.θμιση των η30-
, 

νων. 

17. Sιulιus est, qui rem actam agit (Κικέρων: Eπιστoλ~ προς τον 

Αττικό) 

18. Τίμων ο Μισάνθρωπος: έζησε τον 50 ocιώνoc π.Χ. Ή τocν 

Αθηναίος φιλόσοφος . Η ατυχίες της πocτρί3oc ς του , το 

γεγονός ότι έχocσε ολόκληρη την περιουσίoc του ocλλα. και 
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η αχαριστία που γνώρισε εκ μέρους των παλιών του φίλων, 

τον έκαναν να μισησει τους ανθρώπος. 

19. Αν8ρία=το κορίτσι της Άν8ρου . . 
20. Ήρωας ατο έργο του Τερέντιου, Ευνούχος. Από τον Ευ

νούχο του Τερέντιου. 

21. Από τον Ευνούχο. 
22. Από την κωμω8ία του Καικιλίου, Incerta ( = Η Αβέβαιη). 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ: 

ΕΥχεφίδιον 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: 

Περί παίδων αΥωγής 



λ1 πορεί να οικοδομηθεί η 

9ιλία, αλλά μόνο υπό την 

αίρεση ότι οι άνθρωποι είναι 

ενάρετοι, οεν τους κυριεύ

ουν μεγάλα πάθη, εχουν αί

σθηση της ισότητας και της οικαιοσύνης και οεν 
J Ι 1 ι ' λλ ' . 

απαιτει ποτε ο ενας απο τον α ον τιπο-ε αΤΨ:9. _ 

η αν-ηθικο. Ο ενας πρεπει να εiναι αφoσιωμε~oς 
στον άΛλον_ να υπάρχει αλληλοεκτίμηση και αλ

ληλοσεbασμός. Όποιος αcpαιρεί από τη φιλία τον 

σεbασμό, την απογυμνώνει από το μεγαλυτερο 

στολίοι της. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ: 

Μαρία Κεχροπούλο!) 
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