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ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΚΛΟΡΙΑ Α.ΠΑΠΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η φιλία  εξανθρωπίζει τον άνθρωπο και δημιουργεί  ιδανικές συνθήκες
συνύπαρξης στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα οι παιδαγωγοί με την 
ευρύτερη έννοια  μπορεί να είναι φιλικοί με  τα παιδιά ,αλλά όχι φίλοι.
Τα παιδιά με τον όρο φίλος εννοούν τους συνομηλίκους τους με τους 
οποίους οικοδομούν την αξία της φιλίας.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Σύμφωνα με  τη ρήση του Αθηναίου ρήτορα Ισοκράτη(436-338π.Χ. :«ΟΥΣ  ΑΝ  ΒΟΥΛΗ  
ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ  ΦΙΛΟΥΣ,ΑΓΑΘΟΝ  ΤΙ  ΛΕΓΕΙΝ  ΠΕΡΙ  ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  
ΑΠΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ.  ΑΡΧΗ  ΜΕΝ ΦΙΛΙΑΣ  ΕΠΑΙΝΟΣ  ΕΧΘΡΑΣ  ΔΕ ΨΟΓΟΣ1».  Ο 
έπαινος είναι αρχή  της φιλίας και η  μομφή της έχθρας. Ο άνθρωπος είναι ζώο 
κοινωνικό(πολιτικό) κατά τον Αριστοτέλη και στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης οικοδομεί  
τις επικοινωνιακές του σχέσεις σε ένα πνεύμα αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Η 
κοινωνική συνύπαρξη απαιτεί  το σεβασμό και την αναγνώριση της προσωπικότητας των 
συνανθρώπων μας σε συνειδητούς ρόλους, χωρίς απαξίωση και μηδενισμό της ευρύτερης ή 
στενότερης κοινωνικής ομάδας ανεξάρτητα από  τον φυλετικό και αξιακό της 
προσανατολισμό. Φυσικά οι εκτροπές  ατόμων και λαών  εκτός των ηθών ,της ηθικής και του
δικαίου πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα κοινωνική  δικαιοσύνη, ώστε να μην 

1 Ισοκράτους προς Δημόνικον:Αρχαιον Κείμενν: Εισαγωγή-Μετάφρασις-
σημειώσεις:Κ.Θ.ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ:ΠΑΠΥΡΟΣ 1950,ΣΤΙΧ.30-34,ΣΕΛ. 24.Η Μετάφραση έχει ως εξής: 
«Όταν θέλης ς  να επιτύχης  την φιλίαν  τινός,να μιλής περί αυτού με επαίνους ενώπιον εκείνων,οι 
οποιοι δύνανται να του αναφέρουν τους λόγους σου.Διότι ο έπαινος είναι η αρχή της φιλίας,η 
κατηγορία δε η αρχή της έχθρας».Σημείωση:Διατηρούμε την ορθογραφια της πηγής στην οποία 
παπαπέμπουμε.
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περιπέσει  η κοινωνία μας στο  Homo   Homini Lupus2.Η φιλία ως μία  
συναισθηματική,ευάρεστη κατάσταση  δημιουργεί συναισθήματα ευφορίας και ανάτασης σε 
ένα πλέγμα  ολοκλήρωσης του ατόμου και  εξόδου από τον εγκιβωτισμό του στο προσωπικό 
εγώ και την αντικοινω νικότητα .Ο άνθρωπος  στρέφεται προς τον πλησίον του υπάρχει αλλά 
και συνυπάρχει.Εκφράζεται και  ταυτόχρονα είναι δέκτης των μηνυμάτων του 
περιβάλλοντος.Αναγνωρίζεται και αναγνωρίζει.Αποδέχεται και γίνεται ταυτόχρονα 
αποδεκτός.Δημιουργεί  σχέσεις φιλικές,που εμπεριέχουν όσα προαναφέραμε  
δρα,συνεργάζεται,δημιουργεί και καταξιώνεται μέσα από  ισχυρά συναισθήματα αγάπης και 
αυτοθυσίας.

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ:Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ .

Ο ανθρωπισμός κατά τον Ε.Παπανούτσο 3έχει τις ρίζες του στο αρχαίο ελληνικό 
πνεύμα.Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φιλίας προς τον άνθρωπο αποτελούν,ο 
ομηρικός Αχιλλέας και ο προμηθέας Δεσμώτης  του Αισχύλου4.Ο Προμηθέας  είναι φίλος 
των άνθρώπων.Θέλει τη φιλία του για τον ενδεή άνθρωπο να την  κάνει πράξη.Καταφεύγει 
στην κλοπή γνωρίζοντας  ότι  η  θυσία του αυτή θα έχει συνέπειες για τον ίδιο.Εδώ φαίνεται 
η μετά θυσίας εκδηλούμενη αγάπη.Τέτοια θυσία θα συναντήσουμε στο χριστιανισμό με τη 
θυσία του Θεανθρώπου.Ο Προμηθέας λυτρώνει το ανθρώπινο γένος από την ένδειά 
του,προσφέροντάς του  «την έντεχνον σοφίαν Ηφαίστου και Αθηνάς  συν πυρί5…»

« Ἀπορία οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεύς ἥντινα σωτηρίαν εὕροι τῷ ἀνθρώπῳ, κλέπτει τήν 
ἔντεχνον σοφίαν Ἡφαίστου καί Ἀθηνᾶς σύν πυρί -ἀμήχανον γάρ ἦν κτητήν αὐτήν τῳ ἤ 
χρησίμην γενέσθαι ἄνευ πυρός- καί οὕτω δή δωρεῖται ἀνθρώπῳ.6»

2

 Ρήση του HOBBES: Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος.

3 Ε.Π.Παπανούτσος: Ο ανθρωπισμός (HUMANISMUS)  γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα.

4 Μόνικα Α.Παπά: Οι διαχρονικές αξίες της ελληνικής παιδείας  αντίπαλο  δέος στην 
παγκοσμιοποίηση:Π.Ε.Ε.Αθήνα 2000.

5 www.enaveria.gr/themata/2008/2008_arxaia_g_kQuick View

6  www.enaveria.gr/themata/2008/2008_arxaia_g_k.pdf
Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View

 «Επειδή λοιπόν βρισκόταν σε δύσκολη
θέση ο Προµηθέας, τι λογής σωτηρία να βρει για τον άνθρωπο, αποφασίζει να κλέψει
τις τεχνικές γνώσεις του Ηφαίστου και της Αθηνάς µαζί µε τη φωτιά -γιατί ήταν
αδύνατο να αποκτηθούν αυτές από κάποιον ή να χρησιµοποιηθούν χωρίς φωτιά και
έτσι λοιπόν τις χαρίζει στον άνθρωπο».
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Η τιμωρία που επιφυλάσσουν οι Θεοί στον Προμηθέα είναι τραγική.Η αυταπάρνηση  έχει ως 
τίμημα το μαρτύριο.ο Προμηθέας είναι φιλάνθρωπος.

«Η δεύτερη πράξη φιλίας,αλλτρουϊσμού και  ανθρωπισμού ανάγεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
ΔΕΣΜΩΤΗ7. Η τραγικότητα του προμηθέα σε όλο το μεγαλείο της. Ο Γύπας κατατρώγει τα 
σπλάχνα του. Ο ίδιος δεμένος στον Καύκασο υποφέρει το μαρτύριο. Η αμαρτία του είναι 
γνωστή. Κλέβει το ΠΥΡ από τον Ουρανό και το μεταφέρει στη γη8. Το θέτει στην υπηρεσία 
του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ΕΝΔΕΗΣ. Η μοίρα του είναι σκληρή και ανελέητη9. Θέλει 
να τον λυτρώσει και υποβάλλεται για χάρη του στο έσχατο μαρτύριο της καθημερινής 
τιμωρίας. Έτσι ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ γίνεται ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ. Είναι μια ανθρωπιστική πράξη. 
Είναι μία υπέρτατη αξία και μάλιστα γαλουχεί επί αιώνες τους Έλληνες είτε με την εγκύκλια 
παιδεία, είτε το θέατρο, που ήταν το σχολείο της Ελλάδας, είτε με την ελεύθερη ανάγνωση 
και τους υπομνηματισμούς που έχουν επιχειρήσει κορυφαίοι Φιλόλογοι και διανοούμενοι. 
Ιδού πως περιγράφει ο τραγικό ποιητής το μαρτύριο αυτό10».

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ:

Ω ουρανέ, ω σεις γοργόφτερες

πνοές του ανέμου, ποταμών πηγές,

ως χαμογέλιο αναρίθμητο

των κυμάτων της θάλασσας

και συ Γη, μάνα ολωνών μας,

Συ που τα πάντα βλέπεις, ήλιε,

να ιδέστε εδώ, θεός εγώ,

απ’ τους θεούς πόσα παθαίνω!

Ιδέστε τη φριχτή την παιδωμή μου

που αμέτρητους αιώνες θα υποφέρω.

7 Μόνικα Α.Παπά: Οι διαχρονικές αξίες της ελληνικής παιδείας  αντίπαλο  δέος στην 
παγκοσμιοποίηση:Π.Ε.Ε.Αθήνα 2000.

88 Μόνικα Α.Παπά: Οι διαχρονικές αξίες της ελληνικής παιδείας  αντίπαλο  δέος στην 
παγκοσμιοποίηση:Π.Ε.Ε.Αθήνα 2000.

9 Μόνικα Α.Παπά: Οι διαχρονικές αξίες της ελληνικής παιδείας  αντίπαλο  δέος στην 
παγκοσμιοποίηση:Π.Ε.Ε.Αθήνα 2000.

10 Μόνικα Α.Παπά: Οι διαχρονικές αξίες της ελληνικής παιδείας  αντίπαλο  δέος στην 
παγκοσμιοποίηση:Π.Ε.Ε.Αθήνα 2000.
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Αφού τέτοιο για μεν’ αποφάσισε

ο καινούργιος αφέντης ψηλά των θεών

άτιμο δέσιμο, επάνω στο βράχο.

Δερνοχτυπιέμαι, ωιμέ και στενάζω».11

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ.

Την ανιδιοτελή αγάπη που μπορεί να φτάσει στα όρια της αυταπάρνησης για το φίλο, 

για το  ALTER EGO κάθε όντος. Είναι χαρακτηριστική η ενότητα με την οποία άρχιζε τη 

μύηση των μαθητών της Πρώτης τάξης του Γυμνασίου στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα το 

παλαιότερο Αναγνωστικό του ΖΟΥΚΗ με τον τίτλο12: Ο ΠΙΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ. Είναι ακόμα 

γνωστός ο τίτλος «Πιστεύω τω φίλω» από την πρώτη πρόταση του αρχαίου κειμένου.  Τα 

χαρακτηριστικά της φιλίας και του φίλου είναι η γνωστή του συμμετοχή στους κινδύνους. 

Δεν εγκαταλείπει ο φίλος τον φίλον όταν έχει ανάγκη και όταν κινδυνεύει. Υπάρχει πίστη 

στους λόγους των φίλων και ξεχωρίζουν από τους ασταθείς φίλους, αφού αυτή η κατηγορία 

δε μετέχει των κινδύνων. Για το λόγο αυτό τους προτιμούν περισσότερο από το χρυσό και το 

ασήμι. Αυτός ο συνδυασμός και ο δεσμός γίνεται ισχυρότερος γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι 

ο Θεός συμπαρίσταται στην αληθινή φιλία και τους αγαθούς ανθρώπους δεν εγκαταλείπει13.

«Ο  ΠΙΣΤΌΣ  ΦΊΛΟΣ:  ΠΙΣΤΕΥΩ  ΤΩ  ΦΙΛΩ.  ΠΙΣΤΟΝ  ΦΙΛΟΝ  ΕΝ  ΚΙΝΔΥΝΟΙΣ

ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΣ. Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΕΝ ΠΟΝΟΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙΣ ΟΥ ΛΕΙΠΕΙ. ΤΟΙΣ

ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΛΟΓΟΙΣ ΑΕΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ. ΕΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΤΕ, Ω ΦΙΛΟΙ, ΤΟΥΣ ΤΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΤΡΟΠΟΥΣ  ΓΙΓΝΩΣΚΕΤΕ. ΟΙ  ΜΕΝ  ΓΑΡ  ΑΠΙΣΤΟΙ  ΦΙΛΟΙ  ΟΥ

ΜΕΤΕΧΟΥΣΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΟΙ ΔΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΥΓΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΣΙ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΙΣ.

ΠΙΣΤΟΙΣ  ΦΙΛΟΙΣ  ΜΑΛΛΟΝ Ή ΧΡΥΣΩ  ΚΑΙ  ΑΡΓΥΡΩ  ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ.  ΟΙ  ΑΓΑΘΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΚΑΙ  ΕΝ  ΚΙΝΔΥΝΟΙΣ  ΑΕΙ  ΑΓΑΘΟΝ  ΕΧΟΥΣΙ  ΘΥΜΟΝ . ΤΩ  ΓΑΡ  ΘΕΩ

11

 .      Αισχύλου Πέρσαι: Προμηθεύς Δεσμώτης, Κείμενο, έμμετρη απόδοση στη δημοτική, 

εισαγωγικό σημείωμα: Τάσου Βουρνά, Εκδόσεις Αδελφών Τολίδη, Ο.Ε., Αθήνα, σ. 143-145.

12 Γ.Ν.Ζούκη: Αναγνωστικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης:ΟΕΔΒ:αΘΉΝΑ 1954.

13 Γ.Ν.Ζούκη: Αναγνωστικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης:ΟΕΔΒ:ΑΘΉΝΑ 1954. 
Σημείωση !.Παρατίθεται το κείμενο χωρίς μετάφραση,επειδή είναι απλό και κατανοητό.Η γραφή με 
κεφαλαία  προτιμήθηκε γιατί   διευκολύνει τον αναγνώστη που  εχει συνηθίσει τους τόνους,τα 
πνεύματα και τα σημεία στίξης.Σημειωση  2. Σε ορισμένα κείμενα που παρατίθενται αυτούσια 
διατηρήσαμε  την ορθογραφία τους πλην των τόνων και των πνευματων. 
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ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ.  Ω  ΦΙΛΕ,  Ο  ΘΕΟΣ  ΤΟΥΣ  ΑΓΑΘΟΥΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΟΥ  ΛΕΙΠΕΙ.

ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩ ΠΛΟΥΤΩ ΜΑΛΛΟΝ Ή ΤΩ ΘΕΩ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ14».

Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ15.

Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αφομοίωση τη ρήση του ΙΣΟΚΡΑΤΗ που 

προτρέπει τον ΔΗΜΟΝΙΚΟ.  Ο Ισοκράτης μας προειδοποιεί για την επιλογή των φίλων. Το 

ερώτημα είναι αν υπάρχουν φίλοι. Φίλοι που να αισθάνονται και να ανταποδίδουν τη φιλία. 

Φίλοι που δε θα αποδειχτούν αχάριστοι και αγνώμονες. Φίλοι που να θέτουν το ατομικό τους 

συμφέρον υπεράνω των μικροτήτων και των καιροσκοπικών επιδιώξεων; Φίλοι που θα 

ευγνωμονούν τους φίλους για τις ευεργεσίες τους; Φίλοι που θα απεχθάνονται την αχαριστία 

και την αγνωμοσύνη και θα στιγματίζουν την κατά συνθήκην εκμετάλλευση, καθιστάμενοι 

έτσι φορείς εξανθρωπισμού και όχι απανθρωπισμού των αισθημάτωνΠαραθέτουμε το  αρχαίο

κείμενο,αλλά  στην αντίστοιχη παραπομπή και την μετάφραση .

«ΜΗΔΕΝΑ ΦΙΛΟΝ ΠΟΙΟΥ, ΠΡΙΝ ΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΠΩΣ ΚΕΧΡΗΤΑΙ ΤΟΙΣ 

ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΦΙΛΟΙΣ. ΕΛΠΙΖΕ ΓΑΡ ΑΥΤΌΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΕ ΓΕΝΕΣΘΑΙ 

ΤΟΙΟΥΤΟΝ, ΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΓΕΓΟΝΕ. 

ΒΡΑΔΕΩΣ ΜΕΝ ΦΙΛΟΣ ΓΙΓΝΟΥ, ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΠΕΙΡΩ ΔΙΑΜΕΝΕΙΝ. ΟΜΟΙΩΣ 

ΓΑΡ ΑΙΣΧΡΟΝ ΜΗΔΕΝΑ ΦΙΛΟΝ ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

ΜΕΤΑΛΛΑΤΤΕΙΝ. ΜΗΤΕ ΜΕΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΠΕΙΡΩ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΗΤΕ ΑΠΕΙΡΟΣ 

ΕΊΝΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΘΕΛΕ. ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΆΝ ΜΗ ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΤΟ 

ΔΕΙΣΘΑΙ ΠΡΟΣΠΟΙΗ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΥ. ΜΗ 

ΤΥΧΩΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΟΥΔΕΝ ΒΛΑΒΗΣΕΙ, ΤΥΧΩΝ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ

ΕΠΙΣΤΗΣΕΙ. ΔΟΚΙΜΑΖΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΕΚ ΤΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΤΟ ΜΕΝ ΓΑΡ ΧΡΥΣΙΟΝ ΕΝ ΤΩ ΠΥΡΙ 

ΒΑΣΑΝΙΖΟΜΕΝ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΦΙΛΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΤΥΧΙΑΙΣ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΜΕΝ. 

14
 Γ.Ν.Ζούκη: Αναγνωστικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης:ΟΕΔΒ:ΑΘΉΝΑ 1954.Παρατίθεται το 
κείμενο χωρίς μετάφραση,επειδή είναι απλό και κατανοητό.

15 Ισοκρατους προ Δημονικον:  Η επιστολή αρχίζει ως εξής:« Εν πολλοίς μεν ,ω Δημόνικε…»
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ΟΥΤΩΣ ΑΡΙΣΤΑ ΧΡΗΣΕΙ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΙΣ, ΕΆΝ ΜΗ ΠΡΟΣΜΕΝΗΣ ΤΑΣ ΠΑΡ’ ΕΚΕΙΝΩΝ 

ΔΕΗΣΕΙΣ, ΑΛΛ’ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ ΒΟΗΘΗΣ. ΟΜΟΙΩΣ 

ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΊΝΑΙ ΝΟΜΙΖΕ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΝΙΚΑΣΘΑΙ ΤΑΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΙΑΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΦΙΛΩΝ ΗΤΤΑΣΘΑΙ ΤΑΙΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΙΣ. ΑΠΟΔΕΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΗ ΜΟΝΟΝ 

ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΚΑΚΟΙΣ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ 

ΜΗ ΦΘΟΝΟΥΝΤΑΣ. ΠΟΛΛΟΙ ΓΑΡ ΑΤΥΧΟΥΣΙ ΜΕΝ ΣΙΝΑΧΘΟΝΤΑΙ, ΚΑΛΩΣ ΔΕ 

ΠΡΑΤΤΟΥΣΙ ΦΘΟΝΟΥΣΙ. ΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΕΜΝΗΣΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΟΝΤΑΣ, ΙΝΑ ΔΟΚΗΣ ΜΗΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ ΟΛΙΓΩΡΕΙΝ16».

Ο ΟΜΗΡΟΣ-Ο ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ- Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ.Η ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα  αληθινής φιλίας είναι  και αυτή που αναφέρει ο Όμηρος μεταξύ

του Αχιλλέα και του Πατρόκλου.  Ο Αχιλλέας με τη θλίψη, το πένθος, την άρνηση της ίδιας

της ζωής του θέλει να δώσει ένα αψευδές μήνυμα ότι η απώλεια του φίλου οδηγεί στην 

16 Ισοκράτους  προς  Δημόνικον: Αρχαίον  Κείμενον  –  Εισαγωγή  –  Μετάφρασις  –
Σημειώσεις: Νικολάου Εμμ. Φραγκίσκου: Πάπυρος: Εν Αθήναις 1939, σελ.18-21. «Κανένα να
μη κάμνης φίλον προτού εξετάσης πώς έχει συμπεριφερθή προς τους παλαιούς του
φίλους. διότι  πρέπει  να  προβλέπης  ότι  θα  συμπεριφερθή  και  προς  σε,  όπως
συμπεριεφέρθη προς εκείνους.  Να γίνεσαι μεν βραδέως φίλος, αφού δε γίνης φίλος να
μένης πιστός εις την φιλίαν.  Διότι είναι  εξ’ ίσου απρεπές να μη έχης κανένα φίλον και να
αλλάζης πολλούς φίλους συχνά. Να μη δοκιμάζης τους φίλους σου κατά τοιούτον τρόπον
ώστε εκ της δοκιμής ταύτης να προέρχεται δια σε ζημία, μήτε όμως να θέλης να έχης τους
φίλους σου αδοκιμάστους. Τούτο δε θα κατορθώσης, αν προσποιείσαι ενώπιον αυτών ότι
έχεις ανάγκας τας οποίας δεν έχεις. να ανακοινώνης εις αυτούς ζητήματα, τα οποία δύνανται
να κοινολογηθούν, παρουσιάζων αυτά ως μυστικά. αν διαψευσθής εις τας ελπίδας σου, δεν
θα  υποστής  εκ  τούτου  καμμίαν  ζημίαν,  εάν  δε  αι  ελπίδες  σου  επιβεβαιωθούν,  θα  έχης
ασφαλεστέραν γνώσιν του χαρακτήρος των φίλων σου. Να δοκιμάζης τους φίλους εις τας
δυστυχίας και εις τους κοινούς κινδύνους . διότι τον μεν χρυσόν δοκιμάζομεν εις το πυρ, τους
δε φίλους διακρίνομεν εις τας ατυχίας. Θα τηρήσης την αρίστην στάσιν απέναντι των φίλων
σου, αν δεν περιμένης ούτοι να σου γνωρίσουν τας ανάγκας των, αλλ’ αν αυθορμήτως έλθης
εις  βοήθειάν  των,  όταν  αι  περιστάσεις  το  επιβάλλουν.  Να  νομίζης  ότι  είναι  εξ  ίσου
επαίσχυντον να νικάσαι υπό των εχθρών σου εις το κακόν και να φαίνεσαι κατώτερος των
φίλων σου εις τας ευεργεσίας που σου κάμνουν. Να θεωρής ως αληθείς φίλους όχι μόνον
εκείνους που λυπούνται δια τας δυστυχίας σου, αλλά και εκείνους οι οποίοι δεν σε φθονούν
δια την ευτυχίαν σου. διότι πολλοί λυπούνται μεν μαζί με τους φίλους των δια τας ατυχίας των,
αλλά τους φθονούν, όταν ευτυχούν. Να ενθυμήσαι τους απόντας φίλους σου ενώπιον των
παρόντων, δια να φαίνεσαι ότι ουδέ τούτους λησμονείς, όταν είναι απόντες».
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αυταπάρνηση και την ανάληψη κινδύνου με την πρόκληση  για μονομαχία με  τον Έκτορα17. 

Η τιμή αποδίδεται όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά θάνατον, όταν ο φίλος δεν προσδοκά πια 

τίποτα και ούτε μπορεί να εκφράσει πικρία. Έτσι απλά ο Αχιλλέας συνυπογράφει και το δικό 

του θάνατο, αφού ο θάνατος του Έκτορα νομοτελειακά θα τον οδηγήσει σύντομα στην 

απώλεια της ζωής του. Δεν ωρρωδεί, δεν μεταπείθεται, δεν υποχωρεί. Η ευγνωμοσύνη 

που αισθάνεται για τον θανόντα φίλο του είναι η ορατή ματαιότητα της δικής του 

ύπαρξης18.

«Και τώρα του Πατρόκλου μου θα φθάσω τον φονέα

τον Έκτορα. Και θα δεχθώ την μοίρα του θανάτου,

όταν οι αθάνατοι θεοί και ο Ζευς  μου την διορίσουν.

Ότι ουδ’ ο μέγας Ηρακλής εξέφυγε την μοίραν,

που ήταν υπεράκριβος υιός του υψίστου Δία.

Αλλά της Ήρας η οργή τον δάμασε και η μοίρα.»

Η αγάπη, η αφοσίωση και η πίστη στη φιλία πόρρω απέχουν της αχαριστίας και της 
αγνωμοσύνης που «την σήμερον ημέραν» κατακλυζουν την κοινωνία μας.. Δοκιμάζεται από 
την προσδοκία της φιλίας, από την αχαριστία και την αγνωμοσύνη της υποκριτικής 
φιλίας, της φιλίας που συνάπτεται από ευλογοφανή υπολογισμό, από τη δουλοπρέπεια, 
που εξωραΐζεται στα «κατά συνθήκην ψεύδη» κατά τον  MAX  NORDAU .Τη φιλία  του 
Αχιλλέα και του Πάτροκλου εξυμνεί ο ΄Ομηρος. Είναι ακόμα γνωστή η μήνη του Αχιλλέα 
κατά του Έκτορα, όταν ο τελευταίος σκότωσε τον Πάτροκλο. Η Θέτιδα πηγαίνει στον 
Ήφαιστο για να του φτιάξει καινούργια πανοπλία19.

«Γι’ αυτό σ’ εσέ προσέπεσα, αν θέλεις στο παιδί μου,

αχ! Τον ολιγοήμερον, ασπίδα να χαρίσεις,

θώρακα, κράνος και καλές θηλυκωτές κνημίδες.

Έχασε αυτός με τ’ άρματα και τον πιστόν του φίλον

και χάμου τώρα κείτεται στην λύπην βυθισμένος.20».

17

   http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_18_323_467.htm                                                                  
Ο Αχιλλέας  προκαλεί σε μονομαχία τον ΄Εκτορα και  ακολουθεί  το πεπρωμένο του.

18     http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_18_323_467.htm                                           
ΙΛΙΑΔΟΣ  -  ΡΑΨΩΔΙΑ  Σ΄[Μετάφραση : ΙΑΚΩΒΟΥ  ΠΟΛΥΛΑ] (στίχοι  : 1-150)

19      http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_18_323_467.htm                                          
ΙΛΙΑΔΟΣ  -  ΡΑΨΩΔΙΑ  Σ΄[Μετάφραση : ΙΑΚΩΒΟΥ  ΠΟΛΥΛΑ] (στίχοι  : 323-476)

20  http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_18_323_467.htm                                             
ΙΛΙΑΔΟΣ  -  ΡΑΨΩΔΙΑ  Σ΄[Μετάφραση : ΙΑΚΩΒΟΥ  ΠΟΛΥΛΑ] (στίχοι  : 323-476)
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Γίνεται η συμφιλίωση του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα. Η «μήνις» τίθεται τώρα στο 

περιθώριο και η εκδίκηση για το φίλο του,τον Πάτροκλο, πρυτανεύει. Στις σκόνες κυλιέται ο 

Αχιλλέας και αρνείται την τροφή πριν πάρει ικανοποίηση.

«Και ο Πηλείδης άρχιζε το κλάμα και είχ’ επάνω

στα στήθη του συντρόφου του τ’ ανθρωποφόνα χέρια,

κι εσυχνοστέναζε βαριά, σαν λεόντισσα μητέρα,

αν απ’ τον λόγγον κυνηγός της πήρε τα μικρά της.

Απελπισμένη που ήλθε αργά γυρίζει όλα τα δάση

εις όλες τρέχει τες ερμιές τα χνάρια του ερευνώντας,

ίσως τον έβρη, ότι θυμός δριμύς την κατακαίει21».

Η χαρά του Αχιλλέα είναι μεγάλη ,όταν η μάνα του η Θέτιδα  του φέρνει την καινούργια 
πολεμική στολή από τα χέρια του Ηφαίστου. Έτσι με το μένος αναρριπισμένο μονομαχεί 
μπροστά από τα τείχη της Τροίας με τον Έκτορα. Εκεί πέφτει της Τροίας το καμάρι ο 
Έκτορας και  αργότερα ο Αχιλλέας, το πιο ανδριωμένο  παληκάρι των Ελλήνων ,που 
«σκυλεύει το νεκρό Έκτορα» ,δένοντάς τον στο άρμα του και περιφέροντάς τον γυμνό γύρω
από το στρατόπεδο των Ελλήνων, κάτω από τα βλέμματα των Τρώων και των Ελλήνων. Η 
φιλία έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της θυσίας. Έπαιξε τη ζωή του για να ξαναδώσει στο 
φίλο τον Πάτροκλο την αίγλη και την πίστη στην αξία του ισχυρού αυτού δεσμού.

Ακόμα και τα άλογα του Αχιλλέα δακρύζουν  και αγανακτούν για το θάνατο του Πατρόκλου, 

όπως το περιγράφει ο Όμηρος. Τα άλογα του Αχιλλέα συναισθάνονται, συμπάσχουν  για την 

απώλεια του κυβερνήτη τους ,του Πάτροκλου22:

«Και πυρωμένα εχύναν δάκρυα που  ο καλός τους λείπει κυβερνήτης.Και ως απ’ την 
ζεύγλην έπεφτεν  η φουντωμένη χαίτη εις τα δυο πλάγια του ζυγού, μολύνετο εις το 
χώμα.Τους είδε κι εσυμπόνεσε το κλάϋμα τους ο Δίας,την κεφαλήν εκίνησε κι έλεγε μέσα ο 
νους του:

«Δύστυχοι, τι σας δώσαμε του σεβαστού Πηλέως

θνητο«και ανάμερ’ απ’ τον πόλεμον οι ίπποι του Αχιλλέως

εκλαίγαν άμα εγνώρισαν πόπεσ’ ο κυβερνήτης

νεκρός από του Έκτορος την λόγχην, του ανδροφόνου…ύ ανθρώπου, αγέραστοι και αθάνατοι
όπως είσθε;

Ή για να πάσχετε κι εσείς με τον θνητών το γένος;

Διότι θλιβερότερο του ανθρώπου δεν υπάρχει,

21        http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_18_323_467.htm                                        
ΙΛΙΑΔΟΣ  -  ΡΑΨΩΔΙΑ  Σ΄[Μετάφραση : ΙΑΚΩΒΟΥ  ΠΟΛΥΛΑ] (στίχοι  : 151-322)

22 ΙΛΙΑΔΟΣ  -  ΡΑΨΩΔΙΑ  Σ΄[Μετάφραση : ΙΑΚΩΒΟΥ  ΠΟΛΥΛΑ] (στίχοι  :366-532)
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κανέν’ απ’ όσα εκεί στην γη κινούνται και αναπνέουν23».

Ο  Κ. Καβάφης στο ποίημά του « ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ» μας δίνει μια 
χαρακτηριστική πτυχή του δράματος, όπως την έζησαν  τα ευγενή ζώα: «  Όμως τα δάκρυά 
των για του θανάτου την παντοτινή την συμφοράν εχύνανε τα δυο τα ζώα τα ευγενή». Το 
ποίημα του Κ. Καβάφη έχει ως εξής24:

ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ  :
Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο,
που ήταν τόσο ανδρείος, και δυνατός, και νέος,
άρχισαν τ’ άλογα να κλαίνε του Aχιλλέως·
η φύσις των η αθάνατη αγανακτούσε
για του θανάτου αυτό το έργον που θωρούσε.
Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακρυές χαίτες κουνούσαν,
την γη χτυπούσαν με τα πόδια, και θρηνούσαν
τον Πάτροκλο που ενοιώθανε άψυχο — αφανισμένο —
μια σάρκα τώρα ποταπή — το πνεύμα του χαμένο —
ανυπεράσπιστο — χωρίς πνοή —
εις το μεγάλο Τίποτε επιστραμένο απ’ την ζωή.

Τα δάκρυα είδε ο Ζευς των αθανάτων
αλόγων και λυπήθη. «Στου Πηλέως τον γάμο»
είπε «δεν έπρεπ’ έτσι άσκεπτα να κάμω·
καλλίτερα να μην σας δίναμε, άλογά μου
δυστυχισμένα! Τι γυρεύατ’ εκεί χάμου
στην άθλια ανθρωπότητα πούναι το παίγνιον της μοίρας.
Σεις που ουδέ ο θάνατος φυλάγει, ουδέ το γήρας
σας έμπλεξαν οι άνθρωποι.»— Όμως τα δάκρυά των
για του θανάτου την παντοτινή
την συμφοράν εχύνανε τα δυο τα ζώα τα ευγενή25».

23
   http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_18_323_467.htm                                                                  
ΙΛΙΑΔΟΣ  -  ΡΑΨΩΔΙΑ  Σ΄[Μετάφραση : ΙΑΚΩΒΟΥ  ΠΟΛΥΛΑ] (στίχοι  :366-532

24

 Κ. Καβάφης : Τα άλογα του Αχιλλέως. ο Κ. Καβάφης εμπνευσμένος από  τους 
στίχους του Ομήρου έγραψε το ομώνυμο ποίημα. 

25 Κ.Καβάφης : Τα άλογα του Αχιλλέως. ο Κ.Καβάφης εμπνευσμένος από  τους 
στίχους του Ομήρου έγραψε το ομώνυμο 
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Ο ΛΕΩΝ ΜΕΛΑΣ  «ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΙΛΙΑ-ΤΟΥ 

ΔΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΤΙΑ.

Έρχεται επίσης το κείμενο του Λ. ΜΕΛΑ για το ΔΑΜΩΝΑ και το ΦΙΝΤΙΑ, δύο 

αφοσιωμένους φίλους. Η αφοσίωση έγινε πράξη, όταν ο ΦΙΝΤΊΑΣ ζήτησε από τον τύραννο 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ να φέρει στη θέση του το φίλο του τον ΔΑΜΩΝΑ, που θα δεχόταν να 

θανατωθεί αν δεν επέστρεφε έγκαιρα να ξαναπάρει τη θέση του υποδίκου. Θα επέστρεφε ο 

ΦΙΝΤΙΑΣ ή θα έβρισκε την ευκαιρία να ζήσει και να παραδώσει το φίλο του στον πέλεκυ 

του δημίου; Θα κρατούσε το λόγο του σε μια κορυφαία συμφωνία για τη ζωή ή το θάνατο; 

Μπορούν άραγε να απαντήσουν οι αχάριστοι και οι αγνώμονες που απομύζησαν τους 

ευεργέτες και τελικά με τη στάση τους έδειξαν περίτρανα στον ΠΕΡΙΓΥΡΟ τους ότι ήταν 

ανάξιοι να τους εμπιστευθεί ο ευεργέτης τους; Πώς όμως θα μπορούν να κυκλοφορούν 

ελεύθεροι στην κοινωνία, όταν θα είναι δακτυλοδεικτούμενοι, ως το όνειδος των ανθρώπων, 

χωρίς τιμή, χωρίς περίσκεψη,  χωρίς αιδώ, όπως θα έλεγε ο Κ. Καβάφης, χωρίς τύψεις του 

συνειδότος, χωρίς μνήμη για όσα ευαίσθητοι φίλοι αφειδώς τους πρόσφεραν;

Συγκινητικότατο  όμως παράδειγμα αληθινής  φιλίας είναι το κείμενο που υπογράφει ο Λέων 

Μελάς («Γεροστάθης», τομ. Γ΄) με τον τίτλο ΔΑΜΩΝ και ΦΙΝΤΙΑΣ26. Παραθέτουμε το 

κείμενο εδώ χωρίς εισαγωγή, αυτούσιο: «Ο Δάμων και ο Φιντίας ήσαν δύο αδελφικοί 

φίλοι και έζων εις τας Συρακούσας, πρωτεύουσαν της Σικελίας. Εξ αυτών ο Φιντίας 

κατηγορήθη ως ένοχος συνωμοσίας κατά του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου και 

κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου. Αλλ’ επειδή είχεν ανάγκην να τακτοποιήση τας 

οικογενειακάς του υποθέσεις, εζήτησε την άδειαν παρά του Διονυσίου να αποφυλακισθή επί 

τινας ημέρας, δια να επισκεφθή εις την εξοχήν την οικογένειάν του. Υπεσχέθη δε να 

παρουσιάση αντ’ αυτού άλλον εις το δεσμωτήριον, ο οποίος θα εδέχετο να θανατωθή, αν 

αυτός δεν ήθελεν εμφανισθή κατά την ωρισμένην ημέραν. Ο τύραννος, του οποίου η καρδία 

δεν εγνώριζε παρά το αίσθημα του εγωϊσμού και του φόβου, ήτο πεπεισμένος ότι ήτο 

αδύνατον να εύρη ο Φιντίας τοιούτον εγγυητήν. με την πεποίθησιν δε αυτήν είπεν ότι 

παραχωρεί την άδειαν, αν παρουσιάση άλλον, ο οποίος θα ανελάμβανε την καταδίκην εν 

ελλείψει αυτού. Μεγίστη όμως υπήρξεν η έκπληξις του Διονυσίου, όταν είδε να 

παρουσιάζεται εις το δεσμωτήριον ο Δάμων, ο οποίος προθύμως εδέχετο την θέσιν του 

φίλου του. Ο Φιντίας τότε αποφυλακίζεται και ελεύθερος αναχωρεί ν’ ανταμώση την 

οικογένειάν του. τα δεσμά του ευχαρίστως αναλαμβάνει ο φίλος του Δάμων. Η 

προσδιωρισμένη όμως δια την εκτέλεσιν της θανατικής ποινής ημέρα φθάνει και ο Φιντίας 

26 Γ. Καλαματιανού - Θ. Γιαννοπούλου - Δ. Δεληπέτρου -Ν. Κοντοπούλου: Αναγνωστικό
Ε΄ Δημοτικού: Αθήνα 1964, σελ.227-229
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δεν φαίνεται. Δια τούτο, όταν η ώρα της εκτελέσεως επλησίασεν, αντί του Φιντίου οδηγείται 

ο Δάμων σιδηροδέσμιος εις τον τόπον της καταδίκης. Όλος ο λαός των Συρακουσών 

αγανακτεί τότε δια την αισχράν προδοσίαν του Φιντίου, βλέπων τον πέλεκυν του δημίου 

έτοιμον να πέση επί του αθώου τραχήλου του Δάμωνος. Ο τύραννος μειδιά με σαρκασμόν 

και εμπαίζει και την μωρίαν του Δάμωνος και την ψευδοφιλίαν του Φιντίου. Μόνον ο 

Δάμων ατάραχος και φαιδρός βλέπει να πλησιάζη η στιγμή, κατά την οποίαν δια της ιδικής 

του ζωής ήλπιζε να σώση την ζωήν του φίλου του. Αλλά η χαρά του δεν ήτο πλήρης . 

εγνώριζε καλώς την αρετήν του Φιντίου και από στιγμής εις στιγμήν επερίμενε την εμφάνισίν

του. Επί τέλους ο δήμιος ετοιμάζεται και λαμβάνει εις τας χείρας τον πέλεκυν . η τρομερά 

στιγμή έφθασεν. Εξαίφνης κραυγαί θορυβώδεις ακούονται: - Ο Φιντίας! Ο Φιντίας! 

Συγχρόνως ασθμαίνων και δρομαίος διασχίζει ο Φιντίας τα πλήθη και με δάκρυα πίπτει εις 

τας αγκάλας του φίλου του. ζητεί τώρα να λάβη την θέσιν του κάτω από τον πέλεκυν του 

δημίου. Αλλ’ ο Δάμων, ο οποίος ήθελε να σώση τον φίλον του, φιλονεικεί προς αυτόν δια την

θέσιν ισχυριζόμενος ότι του ανήκε, διότι είχε παρέλθει η προθεσμία δια την θανάτωσίν του. 

Ο Φιντίας τότε επαναλαμβάνει ζωηρότερον την απαίτησίν του, αλλά και ο Δάμων επιμένει 

σταθερώς εις την άρνησίν του. Έκθαμβοι και με δακρυσμένους οφθαλμούς θεωρούν όλοι το 

υψηλόν αυτό θέαμα της πάλης των δύο φίλων περί θανάτου. Και αυτός ο σκληρόκαρδος 

τύραννος συγκινείται επί τέλους. θαυμάζει το ύψος και το μεγαλείον της αληθούς φιλίας, της 

οποίας την δύναμιν ουδέποτε είχεν αισθανθή, ουδέποτε είχε φαντασθή. Αναγκάζεται λοιπόν 

να σεβασθή την ύπαρξιν τοιούτου ιερού δεσμού, τον οποίον ο πέλεκυς του δημίου του 

επρόκειτο να διαρρήξη. χαρίζει την ζωήν εις τον Φιντίαν και τον Φιντίαν εις τον Δάμωνα και 

καταπαύει την ευγενή των πάλην27». Η  εικόνα που παρατίθεται στη συνέχεια δείχνει την 

αυταπάρνηση των φίλων, που  ερίζουν μεταξύ τους για το ποιος θα προτάξει τη ζωή του  

στον πέλεκυ του δημίου. Ο τύραννος έχει μείνει ενεός και μπροστά στην αυταπάρνηση των 

φίλων κάμπτεται και τους χαρίζει τη ζωή.

Η ΣΚΗΝΗ  ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΤΥΡΑΝΝΟ ΔΙΟΝΥΣΟ28.

27 Γ. Καλαματιανού - Θ. Γιαννοπούλου - Δ. Δεληπέτρου -Ν. Κοντοπούλου: Αναγνωστικό
Ε΄ Δημοτικού: Αθήνα 1964, σελ.227-229

28
 Γ. Καλαματιανού - Θ. Γιαννοπούλου - Δ. Δεληπέτρου -Ν. Κοντοπούλου: Αναγνωστικό 
Ε΄ Δημοτικού: Αθήνα 1964, σελ.227-229
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«Ο Φιντίας τότε επαναλαμβάνει ζωηρότερον την απαίτησίν του, αλλά και ο Δάμων επιμένει 

σταθερώς εις την άρνησίν του29».

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ30.

Ο μύθος του Αισώπου έχει απαθανατίσει τους αχάριστους και αγνώμονες φίλους με τους δύο

φίλους και την αρκούδα. Ο λαός έχει  στιγματίσει  την απιστία των φίλων με την έκφραση: « 

Όταν έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους εχθρούς».Το κείμενο που ακολουθεί  

δείχνει  στην αστάθεια των φιλικών αισθημάτων που  εμφανίζονται ,όταν  υπάρχει 

κίνδυνος.Η ρήση « πιστόν φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκεις» εναρμονίζεται με τον  αισώπειο 

μύθο.  «Ενώ βαδίζανε στο δάσος, ξαφνικά εμφανίστηκε η αρκούδα και ο ένας από τους 

δύο ταχύτατος ων εγκαταλείπει το φίλο του και αναρριχάται στο δέντρο. Ο έτερος πίπτει 

στο έδαφος και προσποιείται τον νεκρό. Η αρκούδα πλησιάζει τον κατάκοιτο οδοιπόρο και 

29 Γ. Καλαματιανού - Θ. Γιαννοπούλου - Δ. Δεληπέτρου -Ν. Κοντοπούλου: Αναγνωστικό
Ε΄ Δημοτικού: Αθήνα 1964, σελ.227-229

30 Μύθος του Αισώπου.
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πιστεύσασα ότι είναι νεκρός απομακρύνεται. Τότε ο αναβάτης κατέρχεται του δέντρου και 

ρωτά με απορία το φίλο του, τι του είπε η αρκούδα που έσκυψε σχεδόν στο αυτί του. Ο φίλος

του με παρρησία και κάπως πικρόχολα του απαντά: ‘‘Μου είπε να μην συνταξιδεύω πια 

στο μέλλον με φίλο που στον πρώτο κίνδυνο εγκαταλείπει το φίλο του και προσπαθεί να 

σώσει το σαρκίο του31».Το επιμύθιο είναι σαφές. Να μην συνταξιδεύουμε με φίλους,που 

στην εμφάνιση του πρώτου κινδύνου τρέπονται σε φυγή και μας εγκαταλείπουν.

Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΙΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το έρώτημα  που  γίνεται αντικείμενο συζήτησης είναι αν μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ 

γονιών και παιδιών ή εκπαιδευτικών και μαθητών. Θεωρούμε λανθασμένη  την άποψη που 

υποστηρίζεται στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό γίγνεσθαι, ότι  οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν φίλοι με   τα παιδιά  ή  με τους μαθητές τους.Υπάρχει 

μεγάλη διαφορά  και αναντιστοιχία για την οικοδόμηση  φιλίας.Οι γονείς  και οι 

εκπαιδευτικοί  έχουν  βιολογικές,κοινωνικές,επαγγελματικές και αξιακές  διαφορές  με τα 

παιδιά και τους μαθητές τους.Υπάρχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα,σκοποί,στόχοι,επιδιώξεις 

και  προοπτικές. Η συνύπαρξη είναι δυνατή και επιθυμητή αλλά όχι η ταύτιση σε πνεύμα 

αμοιβαιότητας και ισότητας ,ώστε να μιλήσουσε για το alter ego32. Δεν είναι δυνατόν ,στο 

παιγνίδι ,στην εργασία,ή στη  διακέδαση να ταυτιστούν.Πώς είναι δυνατόν  σε μια ομάδα  

παιδιών ή εφήβων να παρεισφρήσουν  ενήλικες  και να  εναρμονιστούν τα ενδιαφέροντά 

τους; Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν πει:   «γέρων  γέροντι, ηδίστην γλώτταν έχει ,παις 

παιδί33».Δηλαδή ο γέρος  αρέσκεται να μιλάει με τον γέροντα και το παιδί με το 

παιδί.Επομένως τα παιδιά και οι μαθητές μπορούν να έχουν φιλικές σχεσεις ,να είναι 

φιλικοί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ,αλλά όχι φίλοι34. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

παραβιάζεται ο ζωτικός χώρος των παιδιών και δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικες να  

εξισορροπήσουν τις σχέσεις τους στα πλαίσια  της φιλικής συμπεριφοράς που είναι 

επιθυμητή,αλλά όχι κυρίαρχη  και εξουσιαστική.Τα παιδιά και οι μαθητές έχουν τους φίλους 

τους και ακολουθούν το νόμο της εξελικτικής διαδοχής των  ψυχικών φαινομένων 

,οικοδομώντας μεταξύ τους δεσμούς φιλίας,αφοσίωσης και  δράσης  μέσα από ένα κώδικα 

,που αποκλείει τον κομφορμισμό και τις αξίες αφοσίωσης.

31 Μύθος του Αισώπου.

32
 Το άλλο εγώ,

33 Αρχαία ελληνική παροιμία.

34
 Δεν ταυτίζονται  με τον ιερό δεσμό της φιλίας
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O MONTAIGNE    ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ  ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ  ΓΟΝΕΙΣ35.
O Montaigne  στο δοκίμιό του « περί φιλίας36»   εξετάζει  τη σχέση αυτή μεταξύ πατέρων και 

παιδιών. Θεωρεί τη φιλία μεταξύ των  παιδιών και των πατέρων ως ένδειξη σεβασμού. Η 

επικοινωνία γονιών -παιδιών  δεν μπορεί να θεωρηθεί φιλία γιατί  κατά τον Montaigne  είναι  

«ανόμιοι37».Υπάρχει διαφορετικό εκτόπισμα. Υπάρχουν  μύχιοι προσανατολισμοί με  

προσωπικούς βιολογικούς και κοινωνικούς κώδικες. Τα παιδιά αισθάνονται  την παρουσία 

των γεννητόρων τους. Δεν είναι εύκολη η προσπέλαση  κα η κατάλυση αυτής της  

οικοδομημένης σχέσης, που  είχε πάντα τις προτεραιότητές της.Η  εναλλαγή των ρόλων ή  η  

υπέρβαση  των σχέσεων  προσκρούει  στη διαδοχή των  φαινομένων, που  ταυτοποιεί  τον 

δημιουργό και το δημιούργημα. Ο Μontaigne  παρατηρεί: «Γιατί ούτε όλες τις κρυφές  

σκέψεις τους  μπορούν οι πατέρες να τις πουν  στα παιδιά τους ,για να μην γεννηθεί μια 

ανάρμοστη οικειότητα, ούτε τις ορμήνιες  και τα κατσαδιάσματα ,που είναι ένα  απ΄τα 

πρώτα έργα φιλίας, θα μπορούσαν να τις κάνουν  τα παιδιά  στους πατέρες.38»

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ  ΦΙΛΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ.

Ο εκπαιδευτικός λοιπόν δεν μπορεί να είναι φίλος με τα παιδιά και τους μαθητές, αλλά 

φιλικός μαζί τους. Ο Ανθρωπιστικός ρόλος του εκπαιδευτικού εκτείνεται   στην κατανόηση 

και τη βοήθεια ,που  δείχνει  στη σχέση του μαζί τους. Είναι  μια σχέση αμοιβαιότητας και 

ισότητας μεταξύ παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου39 σε πνεύμα  συνειδητής αλληλεξάρτησης, 

35 MONTAIGNE  Δοκίμια:Μτφρ.:Κλέονος Παράσχου:Επιμέλεια:Κ. Μετρινού:Εκδόσεις 
Αναγνωστίδης:Αθήνα χ.χ. σελ.123-148

36
 MONTAIGNE  Δοκίμια:Μτφρ.:Κλέονος Παράσχου:Επιμέλεια:Κ. Μετρινού:Εκδόσεις 
Αναγνωστίδης:Αθήνα χ.χ. σελ.126.Η επικοινωνία

37 MONTAIGNE  Δοκίμια:Μτφρ.:Κλέονος Παράσχου:Επιμέλεια:Κ. Μετρινού:Εκδόσεις 
Αναγνωστίδης:Αθήνα χ.χ. σελ.126.

38 MONTAIGNE  Δοκίμια:Μτφρ.:Κλέονος Παράσχου:Επιμέλεια:Κ. Μετρινού:Εκδόσεις 
Αναγνωστίδης:Αθήνα χ.χ. σελ.126.

39
 Α.Σ.Νηλ: Θεωρία και πράξη της Αντιαυτραχικής Εκπαίδευσης. Βλ. και :Βασιική-Γκλόρια Παπά:Neill 
Alexander:Τα διλήμματα της αντιαυταρχικής  αγωγής.Αθήνα 2012.Ανέκδοτη εργασία κατεθειμένη 
στο Πανεπιστήμιο.
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όπου το μοναδικό εγώ του μαθητή έχει  δυνατότητες ανεπιτήδευτης   έκφρασης και 

προσωπικής δημιουργίας. Ο ρόλος  του εκπαιδευτικού αλλάζει. Δεν είναι πια «ο μεταδότης 

και ο μεταλαμπαδευτής της γνώσης40». Η γνώση ανακαλύπτεται και κατακτάται από το 

μαθητή με  συμμετοχικές διαδικασίες. Ο μαθητής δρα ,ενεργεί, ανακαλύπτει  και μαθαίνει. 

Είναι αυτό που ο JOHN DEWEY  τονίζει 41:  «το μανθάνειν δια του πράττειν.» δηλαδή : 

«Learning bay doing».O  εκπαιδευτικός δεν είναι : « σμιλευτής και πυρπολητής ψυχών42».

Οι μαθητές οικοδομούν  τις γνώσεις και τις αξίες μέσα από τη βιωματική αλληλεξάρτηση.Η 

τεχνολογία απομυθοποίησε τον παντογνώστη εκπαιδευτικό ,που  οι μαθητές τον θεωρούσαν 

κινητή εγκυκλοπαίδεια.O  Δ. Γληνός  απομυθοποιεί  τους αποθηκάριους της σοφίας και 

τον πνευματικό βραχμανισμό43.Στο ανθρωπιστικό και φιλικό σχολείο ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι  ρευστός44 ,όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Carl  Rogers. Αυτό δε 

σημαίνει ηθική ή αξιακή ρευστότητα45,αλλά δυνατότητα του εκπαιδευτικού να  τροποποιεί 

και να μετασχηματίζει τη σκέψη μέσα από τη σκέψη των μαθητών του. Ο εκπαιδευτικός κατά

τον Αλέξανδρο Δελμούζο δεν είναι δι-δάσκαλος, αλλά Δάσκαλος46.Δεν περιορίζεται μόνο 

στο γνωστικό τομέα, καλογεμισμένο κεφάλι, αλλά ταυτόχρονα και καλοφτιαγμένο  κατά 

τον Montaigne47.Ξεκινάει από το παιδι: Aus dem Kinde  aus48. To  σχολείο είναι 

40 Α.Ε..Παπάς:Μαθητοκεντρική Διδασκαλία:τ.Α΄,Β΄,Γ΄: Αθήνα 1987.

41 JOHN DEWEY : τΟ ΜΑΝΘΆΝΕΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΆΤΤΕΙΝ.

42 Α.Ε.Παπάς: Μαθητοκεντρική Διδασκαλία Τόμοι: Α΄-Β΄-Γ΄ Αθήνα 1987.

43
 Δ.Γληνός: ΄Ενας Άταφος Νεκρός: Αθήνα 1925.

44
 Ο όρος « ρευστός» δεν  αναφέρεται σε  ηθική κα συνειδησιακή  ανατροπή των αξιών του 
εκπαιδευτικού ,αλλά στην μετάπλαση   της γνωστικής διαδικασίας μέσα από τη σκέψη και τις 
ενστάσεις των μαθητών.

45

 Carl Rogers: Ο μη καθοδηγιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού: βλ.Βας..-Γκλόρια  Παπά κ,ά.: Karl 
Rogers: ο μη- καθοδηγητικός ρόλος του εκπαιδευτικού:Πέμπτο 
πανελλήνιο συνέδριο του ΕΛΛΙΕΠΕΚ: Μαθαίνω πώς να μαθαίνω.Αθήνα 
2010.

46
 Αλέξανδρος Δελμούζος: Το κρυφό Σκολειό:1909-1911. Ο Α.Δ. κάνει παιδαγωγική ανάλυση των όρων 
Δι-δάσκαλος και Δάσκαλος.

47 MONTAIGNE  Δοκίμια:Μτφρ.:Κλέονος Παράσχου:Επιμέλεια:Κ. Μετρινού:Εκδόσεις 
Αναγνωστίδης:Αθήνα χ.χ. σελ.72.

48
 Α.Ε.Παπάς: Μαθητοκεντρική Διδασκαλία Τόμοι: Α΄-Β΄-Γ΄ Αθήνα 1987.
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μαθητοκεντρικό49.Οι μαθητές συνυπάρχουν  πρώτα ως άτομα και  στη συνέχεια  ως μέλη 

της ομάδας50:  «Βοηθητικός  και συμβουλευτικός ρόλος. Ρόλος συνεργατικός και 

καθοδηγητικός. Ρόλος ανθρωπιστικός και φιλικός. Ο εκπαιδευτικός είναι μέλος της ομάδας 

σε ένα ρόλο αντιαυταρχικό, δημιουργικό ,αντιδιδακτικό, κοινωνικό πολιτικό κλπ. Ο 

πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο ρόλος του ως πολίτη»51.Δεν χρειάζεται η επίδειξη  

πολιτικών συμβόλων για να γίνει αποδεκτός στην μαθητική ομάδα.  Η δημοκρατική, φιλική 

και ανθρωπιστική του συμπεριφορά τον καταξιώνει στη σχολική τάξη ως πολίτη, αλλά και 

επέκεινα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στόχος του  κάθε σχολείου είναι να δώσει τη δυνατότητα 

στους μαθητές του να κατακτήσουν : « γνώσεις, αξίες και δεξιότητες»52.Να οικοδομήσουν 

οι μαθητές  μεταξύ τους  φιλικές σχέσεις. Να  αγαπήσουν και να στηρίξουν τους 

συνανθρώπους τους, τον πλησίον,  και γενικότερα το περιβάλλον που ζουν Να γίνουν 

δηλαδή φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ι.53Να αισθανθούν  και να  αποκτήσουν δεσμούς  άδολης 

φιλίας ,χωρίς  τα πάθη που  δημιουργούν εξαρτήσεις και   παγιδεύουν τη  βουλησιαρχική 

τους παρουσία  σε  φιλάνθρωπες  δραστηριότητες και σε ομαδικό πνεύμα δημιουργίας54.

SUMMARY: 

It is known that friendship has a huge impact on a human being and creates the 
necessary occasions that lead tosocial creation. The teachers especially can be friendly 
withtheir students but not friends.Children mean with the term“friend” their peers, 
together they develop the good offriendship.

49 Το μαθητοκεντρικό σχολείο   στηρίζεται στα ευτυχισμένα άτομα για να περάσει στις ευτυχισμένες 
ομάδες.Χωρίς ευτυχισμένα άτομα δεν θα  υπάρχουν ευτυχισμένα σύνολα.

50 Α.Ε.Παπάς:Σύγχρονη Θεωρία και πράξη της παιδείας: τ. Α΄,ΑΘήνα χ.χ. σελ.

51 Α.Ε. Παπάς: Σύγχρονη Θεωρία και πράξη της παιδείας: τ. Α΄,ΑΘήνα χ.χ. σελ

52 Μόνικα Παπά:Ο τρισδιάστατος μαθητής και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην κατάκτηση των 
γνώσεων των αξιών και των δεξιοτήτων:Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛΛΙΕΠΕΚ: Αθήνα :27-30 Μαρτίου 
2003.

53 Ο Ε. Π.Παπανούτσος αναφέρει  ως φιλάνθρωπες τις πράξεις του Προμηθέα Δεσμώτη  που χάρισε 
στους ανθρώπους  « την έντεχνον σοφίαν συν πυρί…» προϊον κλοπής από τους Θεούς του 
Ολύμπουκαι του  Ομηρικού Αχιλλέα που δίνει το νεκρό Έκτορα στο πατέρα  Πρίαμο.Επομένως ο 
όρος ανθρωπισμός είναι ελληνικός.

54 Επιλέξαμε να μην επεκταθούμε  σε όλες τις διαστάσεις τις φιλίας και   εξετάσαμε  την 
ανθρωπιστική και παιδαγωγική της διάσταση.
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