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ε
 ΕΝΟΣΗΣΑ  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
 

Ο ωθράηες γηα ηε θηιία 

Ξελνθῶλ, Ἀπνκλεκνλεύκαηα 2.4.1-7 (δηαζθεπή) 
 

Ο Ξελνθώλ (πεξ. 430-355 π.Φ.), ζπγγξαθέαο κε έξγν πνιύπιεπξν (βι. Ελόηεηα 5), απνηειεί –
καδί κε ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνθάλε– κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πήγεο πνπ δηαζέηνπκε γηα 
ηνλ βίν θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Σσθξάηε, αθνύ ν ηειεπηαίνο απέθπγε ζπλεηδεηά λα αζρνιεζεί κε ηε 
ζπγγξαθή. Υπήξμε γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα καζεηήο ηνπ θαη δέρηεθε επίδξαζε από ηνλ κεγάιν 
θηιόζνθν. Σην έξγν ηνπ Ἀπομνημονεύματα ν Ξελνθώλ θαηαγξάθεη αλακλήζεηο όζσλ άθνπζε από 
ηνλ δάζθαιό ηνπ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθόινπζεο απόςεηο ηνπ Σσθξάηε γηα ηε 
θηιία. 

 

 

Τνῦην κὲλ πνιιῶλ ἀθνύσ, ὡο πάλησλ θηεκάησλ θξάηηζηόλ ἐζηη θίινο ζαθὴο 

θαὶ ἀγαζόο, παληὸο δὲ κᾶιινλ ἐπηκέινληαη νἱ πνιινὶ ἢ θίισλ θηήζεσο. Καὶ 

γὰξ νἰθίαο θαὶ ἀγξνὺο θαὶ ἀλδξάπνδα θαὶ βνζθήκαηα θαὶ ζθεύε ἐπηκειῶο 

θηῶληαη, θίινλ δέ, ὃ κέγηζηνλ ἀγαζὸλ εἶλαί θαζηλ, νὐρ ὅπσο θηήζσληαη 

θξνληίδνπζη. Καίηνη πνῖνο ἵππνο ἢ πνῖνλ δεῦγνο νὕησ ρξήζηκνλ ὥζπεξ ὁ 

ρξεζηὸο θίινο; Πνῖνλ δὲ ἀλδξάπνδνλ νὕησο εὔλνπλ θαὶ παξακόληκνλ; ῍Η 

πνῖνλ ἄιιν θηῆκα νὕησ πάγρξεζηνλ; Ὁ γὰξ ἀγαζὸο θίινο ἑαπηὸλ ηάηηεη πξὸο 

πᾶλ ηὸ ἐιιεῖπνλ ηῷ θίιῳ θαί, ἄλ ηέ ηηλα εὖ πνηῆζαη δέῃ, ζπλεπηζρύεη, ἄλ ηέ ηηο 

θόβνο ηαξάηηῃ, ζπκβνεζεῖ, θαὶ εὖ κὲλ πξάηηνληα πιεῖζηα εὐθξαίλεη, 

ζθαιιόκελνλ δὲ πιεῖζηα ἐπαλνξζνῖ. Ἀιι’ ὅκσο ἔληνη δέλδξα κὲλ πεηξῶληαη 

ζεξαπεύεηλ ηνῦ θαξπνῦ ἕλεθελ, ηνῦ δὲ πακθνξσηάηνπ θηήκαηνο, ὃ θαιεῖηαη 

θίινο, ἀξγῶο θαὶ ἀλεηκέλσο νἱ πιεῖζηνη ἐπηκέινληαη. 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 

Σοῦηο  κὲλ    ἀθούω    ποιιῶλ,  
Απηό  βέβαηα  αθνύσ από πνιινύο, 
 

ὡς    ζαθὴς      θαὶ  ἀγαζός θίιος   ἐζηη       θράηηζηόλ      πάληωλ            θηεκάηωλ,  
όηη έλαο πηζηόο  θαη    θαιόο   θίινο    είλαη  ην πην ζεκαληηθό από όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , 
 

παληὸς            δὲ        οἱ ποιιοὶ     ἐπηκέιοληαη    κᾶιιολ        ἢ           θηήζεως        θίιωλ.  
γηα νηηδήπνηε όκσο νη πεξηζζόηεξνη  θξνληίδνπλ    πην πνιύ  παξὰ   γηα ηελ απόθηεζε  θίισλ. 
 

Καὶ       γὰρ      οἰθίας  θαὶ   ἀγροὺς  θαὶ  ἀλδράποδα  
Γηαηί πξάγκαηη, ζπίηηα   θαη   αγξνύο   θαη     δνύινπο 
 

θαὶ  βοζθήκαηα  θαὶ     ζθεύε       θηῶληαη    ἐπηκειῶς,    θίιολ δέ,  
θαη        δώα         θαη  αληηθείκελα  απνθηνύλ  κε επηκέιεηα, αιιά θίιν, 
 

ὃ       θαζηλ    εἶλαί      κέγηζηολ     ἀγαζὸλ,  οὐ  θροληίδοσζη  ὅπως δε  θηήζωληαη.  
πνπ    ιέλε    όηη είλαη  πνιύ κεγάιν   αγαζό,    δε    θξνληίδνπλ    πώο     λα απνθηήζνπλ. 
 

Καίηοη      ποῖος  ἵππος  ἢ   ποῖολ       δεῦγος     (ἐζηί)  οὕηω  τρήζηκολ  
Καη όκσο  πνην    άινγν    ή   πνην    δεπγάξη δώσλ είλαη    ηόζν    ρξήζηκν 
 

ὥζπερ        ὁ τρεζηὸς θίιος;  
όζν βέβαηα  ν    θαιόο   θίινο; 
 

Ποῖολ δὲ    ἀλδράποδολ  οὕηως      εὔλοσλ          θαὶ   παρακόληκολ;  
Καη πνηνο        δνύινο         ηόζν   θαινπξναίξεηνο  θαη      ζηαζεξόο; 
 

῍Η ποῖολ  ἄιιο    θηῆκα    οὕηω  πάγτρεζηολ;  
Ή   πνην   άιιν  απόθηεκα  ηόζν  ρξήζηκν ζε όια; 
 

Ὁ γὰρ ἀγαζὸς θίιος  ηάηηεη      ἑασηὸλ      πρὸς   πᾶλ  ηὸ   ἐιιεῖπολ   ηῷ     θίιῳ      θαί, 
Γηαηί ν   θαιόο  θίινο    βάδεη ηνλ εαπηό ηνπ  ζε θάζεηη       πνπ   ιείπεη      ζηνλ  θίιν ηνπ  θαη, 
 

ἄλ ηέ     δέῃ        ποηῆζαη    εὖ          ηηλα,                   ζσλεπηζτύεη,  
αλ    ρξεηάδεηαη     λα θάλεη  θαιό ζε θάπνηνλ,  ηνλ εληζρύεη βνεζώληαο ηνλ, 
 

ἄλ ηέ      ηης     θόβος   ηαράηηῃ,             ζσκβοεζεῖ,  
θαη αλ θάπνηνο θόβνο ηνλ ηαξάδεη, ηνλ βνεζάεη καδί κε άιινπο, 
 

θαὶ                 εὐθραίλεη                 πιεῖζηα       εὖ   κὲλ   πράηηοληα,  
θαη ηνπ πξνζθέξεη επραξίζηεζε πνιύ κεγάιε      όηαλ        επηπρεί, 
 

ζθαιιόκελολ δὲ                                  ἐπαλορζοῖ                                                  πιεῖζηα.  
ελώ όηαλ δπζηπρεί, θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο λα ηνλ ζηήζεη πάιη ζηα πόδηα ηνπ πάξα πνιιέο. 
 

Ἀιι’   ὅκως   ἔληοη    πεηρῶληαη        ζεραπεύεηλ     δέλδρα κὲλ ἕλεθελ ηοῦ θαρποῦ,  
Αιιά   όκσο  κεξηθνί πξνζπαζνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ δέληξα           γηα ηνλ θαξπό ηνπο, 
 

ηοῦ δὲ θηήκαηος                     πακθορωηάηοσ,  
όκσο ην απόθηεκα   πνπ παξάγεη θάζε ινγήο θαξπνύο, 
 

ὃ               θαιεῖηαη   θίιος,   οἱ πιεῖζηοη       ἐπηκέιοληαη      ἀργῶς      θαὶ  ἀλεηκέλως. 
ην νπνίν νλνκάδεηαη  θίινο, νη πεξηζζόηεξνη ην θξνληίδνπλ κε βξαδύηεηα  θαη     ακέιεηα. 
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Ερωηήζεης θαηαλόεζες 

1. Πνηα αληίθαζε δηαπηζηώλεη ν Σσθξάηεο αλάκεζα ζε όζα αθνύεη λα ιέγνληαη γηα ηε θηιία 

θαη ζε όζα βιέπεη λα ζπκβαίλνπλ;  

2. Γηαηί ν θαιό θαη πηζηόο θίινο είλαη αλαληηθαηάζηαηνο θαηά ηνλ Σσθξάηε; Πνηα 

επηρεηξήκαηα πξνβάιιεη, γηα λα εληζρύζεη ηελ άπνςε ηνπ;  

3. Με πνηνπο ηξόπνπο ζα κπνξνύζε θαλείο λα δείμεη ζηνπο θίινπο ηνπ όηη είλαη πνιύ 

ζεκαληηθνί; 

 

Χαραθηερηζηηθό παράδεηγκα 
ζηελώλ θίιωλ ήηαλ ο Ατηιιέας 
θαη ο Πάηροθιος. ηελ εηθόλα ο 
Ατηιιέας δέλεη κε προζοτή ηο 
ηραύκα ηοσ θίιοσ ηοσ (περ. 

500π.Χ., Αρταηοιογηθό Μοσζείο 

Βεροιίλοσ). 
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