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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ

Βλέπω, Κορνήλιε Πούλχερ, ὅτι διάλεξες τὸν πιὸ ὠφέλιμο τρόπο γιὰ νὰ κυβερνᾶς

τὴν πόλη καὶ ταυτόχρονα δὲ διώχνεις παραπονεμένο κανέναν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔρχο-

νται σὲ σένα. Ἴσως ὑπῆρξε μία χώρα, ποὺ μοιάζει σὰν τὴν Κρήτη ποὺ στερεῖται ἀγρί-

ων θηρίων καὶ ἡ ὁποῖα ἔχει κυβέρνηση, ποὺ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ φθόνους καὶ ζηλοτυ-

πίες -συναισθήματα ποὺ παρὰ πολὺ ὑποθάλπουν τὸ μῖσος. Ὅμως τέτοια χώρα πολὺ

ἀμφιβάλλω ἄν ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα. Ἀλλὰ, ἄν ὄχι σὲ τίποτα ἄλλο, οἱ φιλίες

μας μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἔχθρα. Αὐτὸ εἶχε στὸ νοῦ του καὶ ὁ Χίλωνας ὅταν, στὸν ἄν-

θρωπο ποῦ τοῦ εἶπε ὅτι δὲν ἔχει ἐχθροὺς, ρώτησε μήπως δὲν ἔχει οὔτε φίλους. Ἑπο-

μένως, μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι καθῆκον τοῦ πολιτικοῦ ὄχι μόνο νὰ ἔχει καταλάβει τὸ

θέμα τοῦ ἐχθροῦ γενικά, ἀλλὰ ἐπίσης διαβάζοντας τὸν Ξενοφῶντα νὰ ἔχει δώσει με-

γαλύτερη προσοχὴ στὴν περικοπὴ ποὺ λέει: «Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει μυαλὸ ἀκόμα καὶ

ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του ὠφελεῖται»....

Ἐπειδὴ λοιπὸν στοὺς πολλοὺς εἶναι ἀρκετὸ νὰ μὴ βλάπτονται ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς,

στοὺς σώφρονες ὅμως, ὅπως λέει πάλι ὁ Ξενοφῶντας, αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρκετὸ ἀλλὰ

πρέπει καὶ νὰ ὠφελοῦνται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τοὺς ἐχθρεύονται ὥστε, τελικὰ φαίνεται

τολμηρὸ νὰ ποῦμε ὅτι δὲ θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ ζήσει κανεὶς χωρὶς ἐχθρούς. 

Δὲν μπορεῖ ὁ γεωργὸς νὰ κάνει ἥμερο κάθε δέντρο οὔτε καὶ ὁ κυνηγὸς νὰ τιθασεύ-

σει κάθε ζῶο· προσπαθεῖ λοιπὸν ὁ πρῶτος ἀπὸ τὰ ἄκαρπα καὶ ὁ δεύτερος ἀπὸ τὰ

ἄγρια νὰ ὠφεληθοῦν. Ἐπίσης καὶ τῆς θάλασσας τὸ νερὸ εἶναι ἁλμυρό, ὅμως τρέφει

ψάρια καὶ διευκολύνει τὴ μεταφορὰ μὲ τὰ πλοῖα ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος στὸ ἄλλο. Ἐπίσης

καὶ ἡ φωτιὰ γιὰ τὴν ὁποία λέγεται ὅτι ὅταν ὁ Σάτυρος τὴν ἀντίκρυσε θέλησε νὰ τὴν

ἀγκαλιάσει καὶ νὰ τὴ φιλήσει, ἀλλὰ ὅμως ὁ Προμηθέας ἀποκαλῶντας τον τράγο, τοῦ

εἶπε ὅτι θὰ κάψει τὴ γενειάδα του. Αὐτὴ λοιπὸν ἄν καὶ κάνει στάχτη ἐκεῖνον ποὺ θὰ

πέσει μέσα, μᾶς δίνει τὴ θερμοκρασία καὶ τὸ φῶς της καὶ γενικὰ εἶναι ὄργανο χρήσι-
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μο σ’ ἐκείνους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς τέχνες. Πρόσεξε λοιπὸν καὶ θὰ καταλάβεις ὅτι

καὶ ὁ ἐχθρὸς εἶναι ὠφέλιμος, ἔστω καὶ ἄν σὲ μερικὰ πράγματα εἶναι βλαβερὸς καὶ δυ-

σκολομεταχείριστος, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ πράγματα πολλὰ εἶναι ἀντιπαθητικὰ καὶ ἀπο-

κρουστικά.  Ἀλλὰ  βλέπεις  ὅτι  μερικοὶ  ἐπωφελήθηκαν  καὶ  ἀπὸ  τὶς  ἀρρώστιες  τοῦ

σώματος  γιατὶ  ἀναπαυόμενοι  ψυχικὰ  καὶ  πνευματικὰ  ἀνασυγκρότησαν  τὸν  ἑαυτό

τους. Μάλιστα μερικοὶ ἀξιοποίησαν καὶ τὴ στέρηση τῆς πατρίδας τους ἤ τῶν χρη-

μάτων τους, ὅπως ὁ Διογένης καὶ ὁ Κράτης....

Ὅπως λοιπὸν τὰ ζῶα ποὺ ἔχουν γερὸ στομάχι καὶ εἶναι γεμάτα ὑγεία μποροῦν νὰ

φᾶνε φίδια καὶ σκορπιοὺς ἤ ἀκόμα καὶ ὄστρακα καὶ τὰ χωνεύουν ἀκριβῶς λόγω τῆς

δύναμής τους, ἐνῶ οἱ ἀδύνατοι παθαίνουν ναυτία ὅταν φᾶνε ἀκόμα καὶ ψωμὶ μὲ κρα-

σί, ἔτσι καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι δυνατοὶ στὸ πνεῦμα καὶ φρόνιμοι, ἀκόμα καὶ τὴν

ἐχθρικὴ διάθεση τῶν ἄλλων μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν, ἐνῶ οἱ ἀνόητοι καὶ τοὺς φί-

λους τους ἀκόμα χάνουν γιατὶ κάνουν πράξεις ἀνάξιες τῆς φιλίας.... 

Πῶς λοιπὸν θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀντιδράσεις τοῦ

ἐχθροῦ του; Θὰ ἦταν δυνατὸν πάρα πολὺ νὰ ἐπωφεληθεῖ προσέχοντας τὴ ζωή του καὶ

νὰ μὴν κάνοντας ἀπερίσκεπτες πράξεις.  Ἀκόμα νὰ μὴ λέει  λόγια ἀνεύθυνα, ἀλλὰ

πάντοτε νὰ φυλάει τὴ ζωή του ἄψογη, ὅπως ἀκριβῶς τὴ δίαιτα ποὺ τοῦ ἐπέβαλε ὁ

γιατρός. Γιατὶ ὁ φόβος ποὺ δημιουργεῖται ἔτσι συμμαζεύει τὰ πάθη καὶ συνετίζει τὸν

ἄνθρωπο καὶ τὸν ὁδηγεῖ σὲ ζωὴ καλὴ καὶ σταθερή. 

Ὅπως ἀκριβῶς οἱ πόλεις ἐκεῖνες ποὺ δέχονται συνεχεῖς ἐπιθέσεις ἀπὸ βαρβάρους

ἀγάπησαν τὴν εὐνομία καὶ τὴν τάξη, ἔτσι κι ἐκεῖνοι, ποὺ ἀναγκάστηκαν ἀπὸ τὰ γεγο-

νότα νὰ ἀποφεύγουν τὴ νωθρότητα καὶ νὰ ζοῦν βίο νηφάλιο κάνοντας τὰ πάντα μὲ

κριτήριο τὸ καλό, δὲν κάνουν πλέον σφάλματα γιατὶ γίνονται καλοὶ καὶ τακτικοὶ στὴ

συμπεριφορά τους. Γιατὶ ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν συνέχεια στὸ νοῦ τους τὴ σκέψη

ὅτι «ὁ Πρίαμος καὶ τὰ παιδιά του θὰ μποροῦσαν νὰ χαροῦν μὲ τὴ σειρά τους»1, τότε

θὰ ἀποφεύγουν νὰ κάνουν λάθη γιὰ τὰ ὁποία οἱ ἐχθροί τους θὰ ἔχουν λόγο νὰ χαρο-

ῦν. 

1 Ὁμήρου, Ἰλιάδα, Ι 225. Αὐτὰ τὰ λόγια εἶπε ὁ Νέστορας στοὺς ἀρχηγούς του Ἀγαμέμνονα καὶ

Ἀχιλλέα ὅταν μάλωναν. (Σ.τ.Μ.)
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Παρατηροῦμε ἐπίσης ὅτι οἱ ἠθοποιοὶ τοῦ Διονύσου ὅταν εἶναι μόνοι τους στὸ θέα-

τρο ἐκτελοῦν τὴν παράσταση ἄτακτα καὶ νωχελικὰ, ὅταν ὅμως συναγωνίζονται μὲ

ἄλλους, τότε γίνονται ἄφταστοι. Ὅποιος λοιπὸν βλέπει στὴ ζωή του τὸν ἐχθρό του νὰ

τὸν ἀνταγωνίζεται, προσέχει τὸν ἑαυτό του καὶ προσαρμόζει ἀνάλογα τὴ ζωή του.

Γιατὶ καὶ αὐτὸ εἶναι γνώρισμα τῆς κακίας, τὸ νὰ ντρεπόμαστε τοὺς ἐχθρούς μας πε-

ρισσότερο, παρὰ τους φίλους μας, ὅταν κάνουμε λάθη....

Ἐσὺ λοιπὸν νὰ διαφέρεις ἀπὸ τοὺς κακούς, γιατὶ αὐτὸ εἶναι κατορθωτό. Καὶ ἄν

θέλεις πραγματικὰ νὰ μὴ σὲ ἐνοχλεῖ ὁ ἐχθρός,  μὴν τὸν κοροϊδεύεις,  ὅταν ἐκεῖνος

εἶναι κακοήθης ἤ ἀκόλαστος ἤ αἰσχρολόγος ἤ ἀνελεύθερος, ἀλλὰ ἐσὺ ὁ ἴδιος νὰ εἶσαι

σωστὸς ἄντρας καὶ ἐγκρατὴς καὶ νὰ χειρίζεσαι μὲ δικαιοσύνη καὶ φιλανθρωπία ἐκεί-

νους ποὺ συναντᾶς στὴ ζωή σου. Κι ἄν τυχὸν τὸν πεῖς ἀπαίδευτο καὶ δειλό, φρόντισε

ἐσὺ νὰ γίνεις φιλομαθὴς καὶ γενναῖος, κι ἀκόμα ἄν τὸν πεῖς αἰσχρό, ἐξάλειψε ἀπὸ τὴν

ψυχή σου κάθε ἴχνος φιληδονίας. Γιατὶ τίποτα δὲν εἶναι χειρότερο ἀπὸ τὴν ἀνταπόδο-

ση τῆς αἰσχρολογίας, ἀλλὰ μοιάζει μὲ τὴν περίπτωση τοῦ ἀντανακλανώμενου φωτὸς,

τὸ ὁποῖο ἐνοχλεῖ τὰ ἀδύνατα μάτια. Ἔτσι κι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι φιλοκατήγοροι, θὰ τυ-

φλωθοῦν ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας, ὅταν οἱ ἄλλοι τοὺς ὑποδείξουν τὶς ἀτέλειές τους.

Ὅπως ὁ βορειοανατολικὸς ἄνεμος μαζεύει τὰ σύννεφα, ἔτσι καὶ ἡ κακὴ ζωὴ τὶς κατη-

γορίες....

Ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐχθροῦ ἡ κοροϊδία ἐναντίον μας εἶναι ὠφέλιμη, ὥστε σωστὰ ὁ Ἀντι-

σθένης εἶπε ὅτι ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ σωθεῖ ἔχει ἀνάγκη, εἴτε καλοὺς φίλους, εἴτε

διάπυρους ἐχθρούς, ποὺ ἡ συμβουλὴ τῶν πρώτων καὶ ἡ κοροϊδία τῶν δευτέρων, τὸν

διορθώνουν ὅταν σφάλλει. 

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ φιλία σήμερα ἔχει χαλάσει καὶ ὁ φίλος μᾶλλον σὲ κολακεύει καὶ

δὲ σοῦ λέει χρήσιμα, πρέπει νὰ ἀκοῦμε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μας. Ὅπως ὁ

Τήλεφος  μὴν  ἔχοντας  κοντά  του  τὴ  φροντίδα  ἑνὸς  γιατροῦ,  ὅταν  τραυματίστηκε

ἔβγαλε μὲ τὸ δόρυ του τὸ βλῆμα, ἔτσι κι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν φιλικὴ εὔνοια καὶ κα-

θοδήγηση, εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπομένουν τὰ λόγια τῶν ἐχθρῶν ποὺ τοὺς μισοῦν, παρα-

τηρῶντας μήπως σ’ αὐτὰ ὑπάρχει κάποια ἀλήθεια. Κι ἄν μεν ὁ ἐχθρὸς ἐλέγχει τὴν κα-

κία μας, νὰ κοιτάξουμε τί ἔργο γίνεται ἔτσι σ’ ἐμᾶς, κι ὄχι ποιά εἶναι ἡ πρόθεση τοῦ
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ἐχθροῦ. Ὅπως ἐπίσης ἐκεῖνος ποὺ μὲ σκοπὸ νὰ σκοτώσει τὸ Θεσσαλὸ Προμηθέα,

ἔκοψε μὲ τὸ σπαθί του ἕνα ἀπόστημα ποὺ εἶχε ὁ Προμηθέας καὶ τὸ ἄνοιξε, ὥστε ὁ

ἄνθρωπος σώθηκε ἀπὸ τὴ μόλυνση. Ἔτσι μερικὲς φορὲς ἐπίσης ἡ κοροϊδία ποὺ μᾶς

κάνουν γιὰ κάποιο ἐλάττωμα τῆς ψυχῆς μας, ἀποβαίνει τελικὰ σὲ ὄφελος. 

Ἀλλὰ οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι ὅταν τοὺς κοροϊδεύουν δὲν προσέχουν ἄν ἁρμόζει σ’

αὐτοὺς τὸ λεγόμενο, ἀλλὰ πῶς θὰ χτυπήσουν ἐκεῖνον ποὺ τοὺς κοροϊδεύει. Ὅμως,

ὅπως καὶ αὐτοὶ ποὺ παλεύουν μὲ τὴ σκόνη δὲν ἀπαλλάσσονται ἀπ’ αὐτὴν, ἔτσι κι ἐ-

κεῖνοι δὲν ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴν κοροϊδία. 

Πρέπει μάλιστα, ὅταν κανεὶς ἀκούσει κοροϊδία ἀπὸ τὸν ἐχθρό του, νὰ προσπαθεῖ ν’

ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὁποῖο τὸν κοροϊδεύουν μὲ μεγαλύτερη προθυμία ἀπὸ

ἐκείνη μὲ τὴν ὁποία καθαρίζει μία κηλίδα ἀπὸ τὸ ροῦχο του ποὺ λερώθηκε ....2

Ὅταν λοιπὸν εἰπωθεῖ κάτι ποὺ δὲν εἶναι ἀλήθεια, δὲν πρέπει νὰ ἀμελοῦμε ἤ να τὸ

καταφρονοῦμε, ἀλλὰ νὰ φροντίσουμε νὰ δοῦμε μήπως πράγματι ἔχουμε τὰ κακὰ γιὰ

τὰ ὁποία μᾶς κατηγοροῦν καὶ νὰ τὰ ἀποδιώξουμε ἀπὸ πάνω μας. Γιατὶ ἄν μερικοὶ ποὺ

ἔπαθαν ἀνεπιθύμητα παθήματα διδάσκονται ἀπὸ αὐτά, ὅπως λένε γιὰ τὴ Μερόπη ποὺ

εἶπε: «Ἡ τύχη μοῦ πῆρε ὅ,τι πιὸ ἀγαπητὸ εἶχα, ὅμως, μ’ ἔκανε σοφή», ἔτσι κι ἐμεῖς τί

μᾶς ἐμποδίζει νὰ πάρουμε σὰν ἄμισθο δάσκαλο τὸν ἐχθρὸ καὶ νὰ μάθουμε γιὰ τὰ

ἐλαττώματά μας ἐκεῖνα ποὺ δὲν γνωρίζουμε ὅτι τὰ ἔχουμε: Γιατὶ πολὺ περισσότερα ὁ

ἐχθρὸς αἰσθάνεται παρὰ ὁ φίλος (ὅπως εἶπε ὁ Πλάτωνας τυφλώνεται αὐτὸς ποὺ ἀγα-

πάει ἀπὸ τὸ ἀγαπημένο πρόσωπο, ἐνῶ τὸ μῖσος συνακολουθεῖται μὲ τὴν πολυπραγ-

μοσύνη καὶ τὴ φλυαρία). Ὅταν ὁ Ἱέρωνας κατηγορήθηκε ἀπὸ ἕναν ἐχθρό του ὅτι τὸ

στόμα του μυρίζει, γύρισε σπίτι καὶ ρώτησε τὴ γυναῖκα του, γιατί δὲν τοῦ ἔλεγε αὐτὴ

τόσο καιρὸ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Κι ἐκείνη, καθὼς ἦταν συνετὴ καὶ καλὴ ἀπάντησε: «Για-

τὶ νόμιζα ὅτι ὅλοι οἱ ἄντρες τὸ ἴδιο μυρίζουν». Ἔτσι καὶ τὰ σωματικὰ ἤ ψυχικὰ ἤ

πνευματικὰ ἐλαττώματα ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τὰ μαθαίνεις πιὸ εὔκολα, παρὰ ἀπὸ τοὺς

φίλους καὶ δικούς σου. 

2 Ἐδῶ ὁ Πλούταρχος ἐννοεῖ ὅτι ἡ σημασία ποὺ πρέπει νὰ δίνουμε γιὰ τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο,

πρέπει νὰ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ δίνουμε στὴν ἐξωτερική μας ἐμφάνιση (Σ.τ.Μ.)
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Ἐπιπλέον ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας θεωρήθηκε ὅτι  ἔχει πολὺ σημαντικὸ μέρος

στὴν ἀρετὴ ὅταν εἶναι ὑπάκουη στὸν ὀρθὸ λόγο, καὶ τοῦτο δὲν εἶναι εὐκολοκατόρθω-

το πρᾶγμα, ἄν κανεὶς δὲν προσπαθήσει ἐξασκούμενος, μελετῶντας καὶ ἐπιμένοντας

νὰ κατεργαστεῖ τὰ χειρότερα ἀπὸ τὰ πάθη του, ὅπως ἡ ὀργή. Γιατὶ ἡ ἀθέλητη πολυλο-

γία  καὶ  ἀνεξέλεγκτη  διαφυγὴ  τῶν  λόγων ἀπὸ τὸ  στόμα μας,  εἶναι  γνώρισμα ἀν-

θρώπου ποὺ θυμώνει εὔκολα κι εἶναι ἀσυγκράτητος κι ἀκόλαστος. Ὁ Θεῖος Πλάτω-

νας εἶπε ὅτι ἄν καὶ ὁ λόγος εἶναι τὸ ἐλαφρότερο ἀπ’ ὅλα τὰ πράγματα προκαλεῖ ζη-

μιά, σύμφωνα μὲ τὸ δίκαιο τῶν θεῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ σιγὴ ὅμως δὲν προ-

ξενεῖ κακὸ σὲ πολλὲς περιπτώσεις (ὄχι μόνο περιστέλλει τὴ δίψα, ὅπως λέει ὁ Ἱππο-

κράτης) καὶ ἄν σιωποῦμε, ὅταν μᾶς κοροϊδεύουν, τοῦτο μᾶς χαρίζει σεμνότητα καὶ

εἶναι τοῦτο ἔργο τῆς δύναμης τοῦ Ἡρακλῆ μᾶλλον, παρὰ τῆς δύναμης τοῦ Σωκράτη

ἄν εἶναι σωστὸ ὅτι ὁ Ἡρακλῆς ἔδινε τόση προσοχὴ στὸ μῖσος ὅση καὶ στὸ πέταγμα

τῆς μύγας. Στ’ ἀλήθεια δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ εὐγενέστερο ἀπὸ τὸ νὰ μένει ἀπείρα-

χτος, ὅταν ὁ ἐχθρός του τὸν κακολογεῖ. Ὅμως ὠφελιμότερη εἶναι ἡ ἐξάσκηση....

Γιατὶ δὲν εἶναι τόσο σημαντικὸ τὸ νὰ κάνεις καλὸ στὸ φίλο σου, ὅσο κακὸ τὸ νὰ

μὴν τὸν εὐεργετήσεις ὅταν ἔχει ἀνάγκη. Ἀλλὰ ὅσο ἀφορᾶ τὸν ἐχθρό σου, εἶναι ὡραῖο

τὸ νὰ μὴν ἐκδικηθεῖς, ὅταν σοῦ δώσει τὴν εὐκαιρία. Καὶ ὅποιος δὲν ἀγαπᾶ τὸν ἄν-

θρωπο ποὺ δείχνει συμπάθεια στὸν ἐχθρό του ποὺ σφάλλει καὶ ποὺ τὸν βοηθᾶ, ὅταν

τοῦ τὸ ζητήσει καὶ ἀκόμα δείχνει προθυμία καὶ ζῆλο στὰ παιδιὰ καὶ στὸ σπίτι του ποὺ

ἔχουν ἀνάγκη καὶ ἀκόμα δὲν ἐπαινεῖ τὴν καλοσύνη, τότε ἐκεῖνος ἔχει κάνει τὴν καρ-

διά του μαύρη ἀπὸ διαμάντι ἤ σίδηρο. Ἔτσι ὅταν ὁ Καίσαρας διέταξε νὰ ἀποκατα-

σταθοῦν οἱ γκρεμισμένοι ἀνδριάντες τοῦ Πομπήιου, ὁ Κικέρωνας τοῦ εἶπε: «Κάνο-

ντας αὐτὴν τὴν πράξη ἐξασφάλισες καὶ τοὺς δικούς σου ἀνδριάντες». Ἐπίσης πρέπει

νὰ μὴ διστάζουμε νὰ ἐπαινοῦμε καὶ νὰ τιμοῦμε κάποιον ἐχθρό μας, ὅταν δίκαια προο-

δεύει, γιατὶ αὐτὸ τιμάει περισσότερο αὐτοὺς ποὺ ἐπαινοῦν. Ἐπίσης εἶναι περισσότερο

ἀξιόπιστοι ὡς πρὸς τὸ ὅτι δὲν μισοῦν τὸν ἄντρα ποὺ ἐλέγχουν, ἀλλὰ ἀποδοκιμάζουν

τὴν πράξη του. Καὶ τὸ πιὸ καλὸ καὶ χρήσιμο, ὅταν συνηθίσουμε νὰ ἐπαινοῦμε καὶ νὰ

μὴν ἐρεθιζόμαστε καὶ νὰ συκοφαντοῦμε τοὺς ἐχθρούς μας, ὅταν προοδεύουν, εἶναι

ὅτι καταφέρνουμε νὰ μὴ φθονοῦμε τοὺς φίλους καὶ συγγενεῖς μας, ὅταν εὐτυχοῦν. 
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Γιατὶ ποιά ἄλλη ἐξάσκηση παρέχει μεγαλύτερη ὠφέλεια στὶς ψυχές μας ἀπὸ ἐκείνη

ποὺ ἀφαιρεῖ ἀπὸ ἄλλες τὴ ζηλοτυπία καὶ τὸ φθόνο. Ὅπως λοιπὸν στὸν πόλεμο πολλὰ

πράγματα γίνονται ἀναγκαῖα, ἐνῶ εἶναι κακὰ καὶ ἀφοῦ πάρουν τὴ δύναμη τῆς συνή-

θειας καὶ ἐπικυρωθοῦν ἀπὸ τὸ νόμο, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὰ ἀποβάλλουμε, ἔστω κι ἄν

μᾶς κάνουν κακό, ἔτσι καὶ ἡ ἔχθρα ποὺ εἰσάγει στὴν ψυχή μας τὸ μῖσος, ἐναποθέτει

συγχρόνως τὸ φθόνο, τὴ ζηλοτυπία, τὴ μνησικακία καὶ τὴ χαιρεκακία....

Ἄν λοιπὸν δὲν ἔχεις βρεῖ ἄλλον τρόπο γιὰ νὰ ἀπαλλαχτεῖς ἀπὸ τὶς ἔριδες, τοὺς

φθόνους καὶ τὶς ζηλοτυπίες, συνήθιζε νὰ στεναχωριέσαι ὅταν εὐημεροῦν οἱ ἐχθροὶ

σου καὶ παρόξυνε καὶ αὔξανε τὴ φιλόνικη διάθεσή σου πρὸς αὐτούς. Γιατὶ ὅπως οἱ

χαρούμενοι γεωργοὶ νομίζουν πὼς καλλιεργοῦν μὲ περισσότερη ἐπιτυχία τὰ λουλού-

δια, ἄν δίπλα τους φυτέψουν σκόρδα καὶ κρεμμύδια (γιατὶ λένε τὰ τελευταῖα τραβοῦν

καὶ ἐξουδετερώνουν τὸ φθόνο), ἔτσι καὶ ὁ ἐχθρὸς τραβῶντας ἐπάνω του τὴν ἀρνητι-

κὴ τάση τῆς ψυχῆς, τὴν ἐξουδετερώνει κι αὐτὴ εἶναι πλέον ἐλεύθερη ἀπὸ τὴν κακία,

ὅταν συναλλασσόμαστε μὲ τοὺς φίλους καὶ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους. 

Γι’ αὐτὸ πρέπει καὶ τοὺς ἀνταγωνισμοὺς πρὸς τοὺς ἐχθρούς μας νὰ τοὺς κάνουμε

ὅσο ἀφορᾶ τὴ δόξα ἤ τὰ ἀξιώματα ἤ τὴ δίκαιη ἀπόκτηση πλούτου, καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ

στενοχωριόμαστε ἄν οἱ ἐχθροί μας ἔχουν ἀπ’ αὐτὰ περισσότερα, ἀλλὰ νὰ παρατηρή-

σουμε καθετὶ στὸ ὁποῖο ὑπερέχουν καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ τοὺς ξεπεράσουμε μὲ τὴν

ἐπιμέλεια, τὴ φιλοπονία, τὴ σωφροσύνη καὶ μὲ τὸ νὰ προσέχουμε γενικὰ τὸν ἑαυτό

μας, ὅπως ὁ Θεμιστοκλῆς ἔλεγε πὼς δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἡσυχάσει ἡ νίκη τοῦ Μιλ-

τιάδη στὸ Μαραθῶνα. Ἐκεῖνος ποὺ νόμιζε ὅτι ὁ ἐχθρός του εὐδοκιμεῖ ὡς πρὸς τὶς

ἐξουσίες, τὶς ἀγορεύσεις, τὶς διοικήσεις, τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἡγέτες καὶ τὸν ζηλεύει

καὶ τὸν κακολογεῖ καὶ βυθίζεται σὲ στενοχώρια, ἔχει μέσα τὸ φθόνο ποὺ τὸν παραλύ-

ει γιὰ κάθε δραστηριότητα. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ δὲν τυφλώνεται ἀπὸ μίσος, ἀλλὰ πα-

ρατηρεῖ τὸν ἐχθρό του στὴ ζωή, στὸ ἦθος, στοὺς λόγους καὶ στὰ ἔργα, θὰ κόψει τὶς

περισσότερες ἀπὸ τὶς ἔχθρες του καὶ θὰ τὶς ἀντικαταστήσει μὲ πράξεις καλὲς καὶ

ἀκόμα ὅταν στραφεῖ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση θὰ ἐξασκήσει τὴ φιλοτιμία καὶ κα-

λοκαγαθία του καὶ θὰ κόψει τὴ χαύνωση καὶ τὴν τεμπελιά....
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Ἄν λοιπὸν οἱ ἐχθροί μας κολακεύουν μερικοὺς ἀνθρώπους τους ἤ τοὺς φέρονται

μὲ πανουργία ἤ τοὺς δωροδοκοῦν ἤ τοὺς κάνουν δούλους καὶ ἀνελεύθερους καὶ καρ-

πώνονται ἐξουσίες στὶς αὐλὲς καὶ τὴν πολιτεία, δὲν πρέπει νὰ ἐνοχλούμαστε, ἀλλὰ

μᾶλλον νὰ χαιρόμαστε, ἀντιπαραβάλλοντας σ’ αὐτὰ τὴν προσωπική τους ἐλευθερία

καὶ τὸ μέρος τῆς ζωῆς τους ποὺ εἶναι καθαρὸ καὶ εὐπρεπές. Γιατὶ ὅλος ὁ χρυσὸς τῆς

γῆς, ποὺ βρίσκεται κάτω καὶ πάνω ἀπ’ αὐτήν, δὲν εἶναι ἀντάξιος τῆς ἀρετῆς, κατὰ τὸν

Πλάτωνα· ἐπίσης ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Σόλωνας πρέπει νὰ ἔχουμε στὸ νοῦ μας, ὅτι αὐτοὶ

δὲ θὰ ἀνταλλάξουνε τὴν ἀρετή τους μὲ τὸν πλοῦτο τους, οὔτε ἐπίσης μὲ τὶς ἐπευφημί-

ες στὰ θέατρα, οὔτε μὲ τὶς τιμὲς καὶ τὶς πρωτοκαθεδρίες μὲ τοὺς εὐνούχους καὶ τὶς

ἐρωμένες, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ἀξιώματα τῶν βασιλιάδων, γιατὶ τίποτα ποὺ πηγάζει

ἀπὸ τὸ κακὸ δὲν εἶναι ἀξιοζήλευτο.

Ἀλλὰ ἐπιπλέον, ἐπειδὴ τυφλώνεται αὐτὸς ποὺ ἀγαπάει ἀπὸ τὸ ἀγαπώμενο πρόσω-

πο, ὅπως λέει ὁ Πλάτωνας, καὶ περισσότερο οἱ ἐχθροί μᾶς κάνουν νὰ καταλάβουμε

ὅτι  φερόμαστε ἄσχημα, πρέπει  οὔτε τὸν χαρούμενο, ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἁμαρτάνουν,

οὔτε τὸν λυπούμενο ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν σωστά,  νὰ θεωροῦμε ὀκνηρό,  ἀλλὰ νὰ

βγάζουμε τὰ κατάλληλα συμπεράσματα καὶ ἀπὸ τοὺς δύο καὶ ἔχοντας στὸ νοῦ μας

τὸν πρῶτο, νὰ γινόμαστε καλύτεροι καὶ μιμούμενοι τὸν δεύτερο νὰ μὴ γινόμαστε χει-

ρότεροι. 

Πλούταρχος, Πῶς ἄν τις ὑπ’ ἐχθρὸν ὠφέλοιτο

https://ellinikosblog.wordpress.com
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