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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Οι ποιητικές όψεις της φιλίας στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου 

Κορνάρου» αποτελεί τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος της Νεοελληνικής Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με διδάσκοντα και επιβλέποντα καθηγητή 

τον κύριο Στέφανο Κακλαμάνη κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.  

 Αρχικά, αντικείμενο μελέτης της έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός των 

εννοιολογικών συμφραζομένων μέσα στα οποία εγγράφεται η έννοια της φιλίας στον 

Ερωτόκριτο (τέλη 16ου-αρχές 17ου αι.), ο εντοπισμός της φιλοσοφικής και λογοτεχνικής 

διαδρομής των ποιητικών όψεων της φιλίας,  καθώς, και η παραπληρωματική μελέτη της 

λογοτεχνικής επεξεργασίας του θέματος σε δύο ακόμα έργα της κρητικής δραματουργίας του 

16ου και 17ου αιώνα, στην Ερωφίλη (περ. 1595) και τον Ροδολίνο (α΄ μισό 17ου αι.). Ο όρος της 

φιλίας στο κορναρικό κείμενο αποδεικνύεται πρόσφορος εκτενούς μελέτης, αφενός λόγω της 

μεγάλης συχνότητας εμφάνισής του και αφετέρου λόγω της ευρείας χρήσης του σ’ ένα ιδιάζον 

σημασιολογικό πλαίσιο. Η πρόσληψη της έννοιας της φιλίας με όρους σύγχρονους, δηλαδή 

μονάχα ως προσωπική φιλία, δεν ικανοποιεί τις πολύπλοκες φιλικές σχέσεις των ηρώων στη 

μυθιστορία.  

Αντιθέτως, μέσα στα όρια της φιλίας προσγράφεται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα 

ένα ευρύτατο φάσμα διαπροσωπικών σχέσεων, σχέσεις ετερόφυλες και ομόφυλες, έλξης και 

θετικών συναισθημάτων, αλλά και κοινωνικών και πολιτικών δεσμών. Συγκεκριμένα, η 

έννοια της φιλιὰς στα τρία εξεταζόμενα έργα της κρητικής λογοτεχνίας της ακμής διέπει  

σχέσεις προσωπικές, ομόφυλες ανδρικές συνομηλίκων⋅ το ουσιαστικό φίλος προσδιορίζει 

συχνά τον σύντροφο, τον έμπιστο σύμβουλο και συμπαραστάτη, τον συγγενή, τον 

φιλοξενούμενο. Παράλληλα, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται στις σχέσεις μεταξύ των δύο 

φύλων, για τον ερωτικό σύντροφο ή σύζυγο.  Επιπρόσθετα, η έννοια της φιλιὰς διέπει σχέσεις 

που δεν ορίζονται από δεσμούς ιδιωτικού δικαίου, αλλά σχέσεις κοινωνικές και πολιτικές, 

μεταξύ του βασιλιά και των υπηκόων του, των συμβούλων του παλατιού και των συμμάχων 

του. Η παραπληρωματική μελέτη του θέματος της φιλίας στην Ερωφίλη και τον Ροδολίνο 

πραγματοποιείται μόνο στο πρώτο μέρος της εργασίας, συγκλίνει στις παραπάνω 

παρατηρήσεις και συντελεί στο να εξαχθούν καίρια συμπεράσματα, ακόμα κι αν η 

λογοτεχνική επεξεργασία του θέματος ακολουθεί εν πολλοίς τις ειδολογικές συμβάσεις των 

έργων. 

Οι ποιητικές όψεις της φιλίας στον Ερωτόκριτο  αρύονται από ασύνειδες αναμνήσεις 

ή συνειδητές αναφορές σε μια κοινότοπη φιλοσοφική και λογοτεχνική εικονοποιία. Αυτές τις 

συμβάσεις και τα μοτίβα προσπαθεί να ιχνηλατήσει σε δεύτερο στάδιο η έρευνα. Στοιχεία 

ενδοκειμενικά, όπως είναι η η ανάπτυξη κοινών ρητορικών τόπων του θέματος της φιλίας 

στον Ερωτόκριτο με τις φιλοσοφικές πραγματείες περί φιλίας της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας της κλασικής περιόδου και της λατινικής γραμματείας της αυγούστειας 

περιόδου, καθώς και πραγματολογικά δεδομένα, όπως ειναι η καταιγιστική κυκλοφορία 

μεταφράσεων των σημαντικότερων έργων της κλασικής και επικής παράδοσης στα μέσα του 
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16ου αιώνα, οδηγούν τον μελετητή στη διερεύνηση των γενεαλογικών καταβολών του 

θέματος της φιλίας.  

 Οι παραπάνω διαπιστώσεις διαμόρφωσαν μεθοδολογικά την έρευνα ως εξής: Κατά τα 

πρώτα στάδια της μελέτης, αφότου συγκροτήθηκαν επαρκώς οι πολυσχιδείς όψεις της φιλίας 

στα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα της κρητικής λογοτεχνίας, μελετήθηκαν οι 

φιλοσοφικές πραγματείες του Αριστοτέλη κατά τον 4ο π.Χ αιώνα και ο φιλοσοφικός διάλογος 

του Μάρκου Τούλιου Κικέρωνα (1ος αι. π.Χ). Συγκεκριμένα, για τη μελέτη των κλασικών 

όψεων της φιλίας στον Ερωτόκριτο λήφθηκε υπόψη το 8ο βιβλίο των Ηθικών Νικομάχειων, 

το 7ο βιβλίο των Ηθικών Ευδήμειων του Αριστοτέλη και ο φιλοσοφικός διάλογος του 

Κικέρωνα, Laelius De Amicitia, έργα δημοφιλέστατα, που ανέπτυξαν τη θεωρία περί φιλίας 

και αντιγράφηκαν πολλαπλώς κατά τον Μεσαίωνα. Μάλιστα, τα έργα αυτά, όχι μόνο 

γνώρισαν πληθώρα εκδόσεων στα ιταλικά, αλλά, και διαμόρφωσαν τον λογοτεχνικό κανόνα 

περί φιλίας κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση⋅ αποτέλεσαν, δηλαδή, τη βάση 

για μια πλούσια παραγωγή κανονιστικών κειμένων σχετικά με τη φιλία και τον έρωτα που 

κατέκλυσε τη λογοτεχνική παραγωγή του 16ου αιώνα. Βέβαια, η παρούσα μελέτη δεν θα 

πραγματευτεί τη συμβολή της σύγχρονης λογοτεχνίας στη διαμόρφωση των όψεων της 

φιλίας στον Ερωτόκριτο. Εν συνεχεία, η μελέτη της διαδρομής της έννοιας της φιλίας 

στράφηκε σε σημαντικούς λογοτεχνικούς σταθμούς μέσα στους οποίους η έννοια της φιλίας 

μετεβίωσε. Έτσι, συμπεριλήφθηκε στην έρευνα το επικό έργο του Βιργίλιου (Γεωργικά, 

Αινειάδα, 1οςαι. π.Χ), το οποίο άφησε βαθιά αφηγηματικά ίχνη στη διαμόρφωση των 

αναγεννησιακών επών της ιταλικής λογοτεχνίας, των κυριότερων συνομιλητών του 

κορναρικού έργου. Τέλος, παράλληλα με τη μελέτη της έννοιας της φιλίας στην 

αρχαιοελληνική γραμματεία και τη λατινική της αυγούστειας περιόδου κρίθηκε ενδιαφέρον 

να εξεταστεί ακροθιγώς η διαχείριση του ζητήματος της πολυδύναμης φιλίας στην πατερική 

γραμματεία, όχι, με σκοπό να καταστεί φανερή κάποια ευθεία σύνδεση μεταξύ του λόγου τους 

και του Ερωτόκριτου, η οποία αποκλείεται λόγω του είδους των κειμένων, αλλά ως μια 

σημαντική και απαραίτητη προσθήκη στη συνέχεια της ελληνορωμαϊκής προβληματικής της 

φιλίας.  

Ως εκ των παραπάνω, η δομή της παρούσας μελέτης είναι τριμερής: Εισαγωγικά 

γίνεται αναφορά στη διαμόρφωση της έννοια της φιλίας, δίνοντας έμφαση στους υπό εξέταση 

Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, των οποίων τα έργα παρουσιάζουν εμφανείς συγκλίσεις 

με τις όψεις της φιλίας στον Ερωτόκριτο. Επιπλέον, στο εισαγωγικό σημείωμα παρουσιάζεται 

ακροθιγώς η πρόσληψη της θεωρίας της φιλίας κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση στη 

Δύση, ενώ σε μια ξεχωριστή υποενότητα γίνεται αναφορά στην πρόσληψη της έννοιας της 

κλασικής φιλίας στον Ερωτόκριτο. Στο πρώτο μέρος της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να 

εξεταστούν οι σχέσεις φιλίας που αναπτύσσονται μεταξύ των πρωταγωνιστών με τους 

έμπιστους- βοηθούς τους. Έτσι, εξετάζονται τα ζεύγη της ομόφυλης φιλίας του Ερωτόκριτου 

με τον φίλο του Πολύδωρο, της Αρετούσας με τη νένα της Φροσύνη. Όσον αφορά τη σχέση 

των δύο γυναικών συγκεκριμένοι παράγοντες, όπως είναι η ηλικιακή και κοινωνική τους 

διαφορά δεν επιτρέπουν να θεωρήσουμε τη σχέση τους φιλία, αλλά ορθότερα εξάρτηση. 

Βέβαια, λόγω του κοινού λεξιλόγιου της φιλίας που χρησιμοποιείται στη σχέση τους αλλά και 

λόγω των κοινών εκφάνσεων της σχέσης τους με την ανδρική φιλία του Ερωτόκριτου με τον 

Πολύδωρο, συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη και η δυναμική της σχέσης των δύο 

γυναικών. Παράλληλα, εξετάζονται και οι  πτυχές της ετερόφυλης φιλίας του Ερωτόκριτου 

με την Αρετούσα. Στις υποσελίδιες σημειώσεις κάθε υποενότητας του πρώτου μέρους 

εξετάζονται παραπληρωματικά οι συγκλίνουσες και αποκλίνουσες όψεις της φιλίας στα δύο 
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συνεξεταζόμενα έργα της κρητικής δραματουργίας. Εν συνεχέια, στο δεύτερο μέρος 

πραγματοποιείται η συμπληρωματική ανάγνωση των χωρίων της κλασικής και λατινικής 

γραμματείας, που απηχούν θεματικές αναλογίες και ομοιότητες με τις όψεις της φιλίας, 

ομόφυλής και ετερόφυλης, στον Ερωτόκριτο, ενώ στο τρίτο μέρος διερευνάται η συμβολή των 

βιργιλιακών επών στη διαμόρφωση των όψεων της φιλίας στον Ερωτόκριτο. 

Ανακεφαλαιώνοντας εξάγονται τα συμπεράσματα για την πολύσημη έννοια της φιλίας στον 

Ερωτόκριτο και στον επίλογο γίνονται οι ακροτελεύτειες παρατηρήσεις για τις πιθανές 

μελλοντικές προεκτάσεις της έρευνας. Στο τέλος της μελέτης, στοιχειοθετείται το πρώτο 

παράρτημα με την αποδελτίωση των σχετικών στίχων της φιλίας στα υπό εξέταση κείμενα 

της κρητικής λογοτεχνίας, ενώ στο δεύτερο παράρτημα σταχυολογούνται δείγματα από 

σημαντικές ευρωπαϊκές συλλογές εμβλημάτων, σύγχρονες του Ερωτόκριτου (περ. στα τέλη 

του 16ου αι.), οι οποίες παρουσιάζουν συναφείς πτυχές της φιλίας μ’ εκείνες της ομόφυλης 

φιλίας στον Ερωτόκριτο. Τέλος, συγκροτείται ο αναλυτικός κατάλογος των βιβλιογραφικών 

αναφορών. 

Το διακύβευμα της μελέτης της φιλίας είναι να προωθήσει σημαντικά την έρευνα σε 

μιαν όψη του κορναρικού σύμπαντος, που έχει διερευνηθεί μέχρι στιγμής ανεπαρκώς. Σε 

επίπεδο αφηγηματικό, η κατανόηση των ισχυρών δεσμών φιλίας που ορίζουν τις σχέσεις των 

ηρώων, πέραν της συμβασιακής και δομικής τους λειτουργίας, αποδεικνύεται αποκαλυπτική 

για το αξιακό σύστημα στον νέο αναγεννησιακό κόσμο που ευαγγελίζονται οι ήρωες. Σε 

επίπεδο πραγματολογικό, το παιχνίδι των διακειμενικών ανταλλαγών αποδεικνύεται 

σύνθετο και πολυδαίδαλο. Στόχος της εργασίας είναι να γίνει εμφανής η σχέση του κειμένου 

τόσο με τις πηγές του στον άξονα της διαχρονίας, όσο και με το κρητικό λογοτεχνικό 

συγκείμενο στον άξονα της συγχρονίας. Ως εκ τούτου η έρευνα προσώρας αρκείται στο να 

καταδείξει με ακρίβεια και λεπτομέρεια την αξιοποίηση της παράδοσης της φιλοσοφικής 

σκέψης της κλασικής και αυγούστειας περιόδου, μέσω των ιταλικών μεταφράσεων στη 

θεματική της φιλίας. Σ’ έναν κόσμο αναγεννησιακό, που η διακίνηση των ιδεών και των 

αξιών της αρχαίας φιλοσοφίας υπήρξε ο κανόνας, οι ιταλικές μεταφράσεις της ελληνικής και 

λατινικής γραμματείας της φιλίας μεταφέρουν ζωντανές -έστω και διαθλασμένες- τις μνήμες 

των προτύπων της. Το μέλλον επιφυλάσσει τη συστηματική έρευνα τόσο για τη 

διαμεσολάβηση της ιταλικής αφηγηματικής ποίησης ανάμεσα στις πηγές και τον Ερωτόκριτο 

και για τη διερεύνηση του διαλογικού ορίζοντα του έργου με τα αντίστοιχα είδη της ιταλικής 

λογοτεχνίας της εποχής. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συστηματική καθοδήγηση στην 

έρευνα της κρητικής γραμματολογίας, την ανύστακτη εποπτεία και την ηθική στήριξη τον 

ακαδημαϊκό δάσκαλο, κύριο Στέφανο Κακλαμάνη, καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας και 

διευθυντή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Ευχαριστίες οφείλονται και στον επίκουρο καθηγητή της Πατριαρχικής Ανωτάτης 

Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, δρ. Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, για την καθοδήγησή του 

σχετικά με τη βιβλιογραφία της πατερικής γραμματείας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α. Η έννοια της φιλίας κατά την περίοδο της ελληνικής αρχαιότητας 

Ήδη από την αρχαιότητα η έννοια της φιλίας αποτελούσε έναν ευρύ όρο, ο οποίος 

προσδιόριζε κάθε είδους διαπροσωπική σχέση (συγγενική, ομόφυλη, ερωτική) και 

κοινωνικοπολιτική με αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα.Στην ηρωϊκή κοινωνία των 

ομηρικών επών η φιλία, πυρήνας των κοινωνικών σχέσεων, ενείχε συχνά ρόλο ωφελιμιστικό 

για τα συμβαλλόμενα πρόσωπα, καθώς η ανταπόδοση της χάρης και εύνοιας, η έμπρακτη 

απόδειξη της φιλίας θεωρούταν επιβεβλημένη. Η τελειότερη μορφή φιλίας θεωρούταν 

εφικτή μόνο μεταξύ αγαθών και ίσων κοινωνικά ανδρών1. Μια ενδιαφέρουσα οπτική στην 

έννοια της φιλίας προσθέτει ο Ησίοδος στο επικό έργο του. Εκείνος παρατηρεί τη φιλότητα 

στα στοιχεία του σύμπαντος ως ερωτική αγάπη και τον έρωτα ως την ικμάδα της δημιουργίας 

στον κόσμο. Ακόμη, προσωκρατικοί φιλόσοφοι και Κυνικοί ανέπτυξαν την ηθική του θεωρία 

γύρω από το θέμα, δίνοντας έμφαση στην ισότητα⋅ αυτή ανάγεται σε βασική προϋπόθεση για 

τη σύναψη μιας τέλειας φιλίας μεταξύ δύο ενάρετων ανθρώπων, που μοιράζονται από κοινού 

όλα τους τα αγαθά και έχουν κοινές απόψεις. Στην επικούρεια φιλοσοφία η φιλία γίνεται 

προνόμιο των επικούρειων συντρόφων, που έχουν κοινές πεποιθήσεις και μελετούν την 

πραγματική φιλοσοφία. Η φιλία αποτελεί το μέγιστο αγαθό, αθάνατο και ανεκτίμητο, το 

μεγαλύτερο desideratum για την κατάκτηση μιας ευτυχισμένης ζωής. Το μέτρο της αγάπης 

των φίλων πρέπει να είναι ανάλογο της αγάπης με την οποία περιβάλλει κανείς τον ίδιο του 

τον εαυτό. Σύμφωνα με τους Επικούρειους, άνδρες και γυναίκες, όμοιοι στην αρετή, μπορούν 

να συνάψουν μια φιλία ισότιμη και ως εκ τούτου τέλεια2.  

Ο Πλάτωνας στα έργα του Λύσις, Συμπόσιο και Φαίδρος πραγματεύεται τη μεταφυσική 

της ανδρικής αγάπης και φιλίας, ως καθρέφτισμα μιας αρχετυπικής φιλίας, προϋπόθεση της 

απόλυτης σοφίας και μέσο για την κατάκτηση της τέλειας ευτυχίας. Ο φιλόσοφος αναγνωρίζει 

τη διπλή πηγή της φιλίας, τη χρησιμότητα και τη φύση. Η φύση είναι που έλκει τους αγαθούς 

ανθρώπους στο καλό και κατ’ επέκταση μεταξύ τους. Ο φιλόσοφος ανάμεσα στα είδη φιλίας 

διακρίνει πως υπάρχουν κοινές ηθικές, φυσικές και διανοητικές ποιότητες, όμως, και 

διαφορές. Η έννοια της φιλίας αποκλίνει από εκείνην του έρωτα, καθώς η πρώτη είναι μια 

σχέση αμοιβαιότητας και ανταπόδοσης μεταξύ των αγαθών ανθρώπων, που βρίσκεται στο 

μέσο των αρετών, σε αντίθεση με τον έρωτα, που οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλυτη ευτυχία, 

όμως, εμπίπτει στην έννοια του κτητικού πάθους, και είναι ως εκ τούτου κατώτερος3.  

 Ο Αριστοτέλης υπήρξε ο μεγαλύτερος θεωρητικός, ο οποίος ενσωμάτωσε στοιχεία από 

την προγενέστερη θεωρία και εξέφρασε ένα ολοκληρωμένο ηθικό σύστημα με κέντρο τη 

φιλία, ανάλογο με τις συνθήκες της δημοκρατίας του 4ου π.Χ αιώνα. Σύμφωνα με τον 

Σταγειρίτη φιλόσοφο, η φιλία νοείται ως κοσμολογική δύναμη, συνεκτική του υλικού και 

φυσικού κόσμου, αλλά και ως απαραίτητο στοιχείο των ανθρώπινων σχέσεων, ατομικό και 

πολιτικό και κοινωνικό αγαθό.  Η φιλία είναι μια αρετή -ή εμπεριέχει την αρετή- εφικτή μόνο 

                                                      
1Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Παπατσίμπας Ε. Γεώργιος, 
Εκδόσεις πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα: 2002, σσ. 27-30 
2Reginald Hyatte, The Arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval And Early 

Renaissance Literature, E.J Brill, Netherlands:1994, σσ. 8-9 και Λουκρήτιος, Για την φύση των 

πραγμάτων. De rerum Natura, φιλολογική επιμέλεια Φυντίκογλου Βασίλης, Εκδόσεις Θύραθεν, 

Θεσσαλονίκη:2005, σσ. 38-44 και Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σ. 33 

3Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 10-13, 32  
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μεταξύ ενάρετων ανδρών, καθώς τα πρόσωπα εκκινούνται στη φιλική σχέση από την αγάπη 

για την αγαθότητα των φίλων τους. Στην ηθική του θεωρία για την επίτευξη μιας τέλειας 

φιλίας πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις⋅ οι πραγματικοί φίλοι οφείλουν  

ν’ αναπτύσσουν σχέσεις οικειότητας, αμοιβαίας στοργής, πνεύμα αυτοθυσίας και να 

επιδεικνύουν αλτρουιστική διάθεση, να υπάρχει σύμπτωση χαρακτήρων και απόψεων, αλλά 

και διαρκής έλεγχος της σταθερότητας του χαρακτήρα των φίλων  ως προς την ηθική πρόοδο, 

την αρετή και τη σοφία. Ο φίλος ως καθρέφτισμα της ιδίας αρετής λαμβάνει μια ιδιαίτερη 

διάσταση, γίνεται σαν δεύτερος εαυτός4.   

Ο φιλόσοφος επιφυλάσσει στη φιλία τον σπουδαιότερο ρόλο: τη συμβολή στην ηθική 

ολοκλήρωση των προσώπων και την επίτευξη της αυτοσυνειδησίας. Η χρησιμότητα είναι μια 

αναγκαία εκδήλωση της τέλειας φιλίας, που προσφέρει πηγαία χαρά στους φίλους, όμως, η 

αναζήτηση των φίλων γίνεται το μέσο για την κατάκτηση της απόλυτης ευτυχίας, του 

έσχατου, υψηλότερου αγαθού, της ευδαιμονίας. Ακόμη, στην ηθική του θεωρία η φιλότητα 

μπορεί να εκδηλωθεί και ως ερωτική αγάπη. Ο έρωτας, ευχάριστος και χρήσιμος, συμβάλλει 

εξίσου στην επίτευξη της ευδαιμονίας. Όσον αφορά τη φιλία μεταξύ των δύο φύλων, ο 

Αριστοτέλης τοποθετεί την αγάπη, που προκύπτει από τον έρωτα ή τη φιλία, στο μέσο των 

αρετών. Σ’αυτήν την αγάπη προσδίδει υψηλή ηθική και φυσική ποιότητα5. Εκφάνσεις του 

ηθικού αυτού συστήματος παρατηρούμε στις πολυσχιδείς όψεις της ομόφυλης και 

ετερόφυλης φιλίας στον Ερωτόκριτο, όπως θ’ αναλύσουμε στην πορεία της μελέτης. 

Β.Η έννοια της φιλίας κατά την αυγούστεια περίοδο 

Οι φιλοσοφικές θεωρίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη χρησιμοποιήθηκαν ως 

ηθική βάση για την πρακτική εφαρμογή της τέλειας φιλίας στο έργο του Κικέρωνα. Βέβαια, η 

amicitia στη Ρώμη της ύστερης δημοκρατίας και της αυγούστειας περιόδου λαμβάνει  

πολιτικό περιεχόμενο, στα συμφραζόμενα του εμφυλίου πολέμου. Στον γενικό όρο της φιλίας 

ο Κικέρωνας περιλαμβάνει τις σχέσεις που λειτουργούν ως μέσο απόκτησης πολιτικής ισχύος, 

εκείνες δηλαδή που βασίζονται στην κοινότητα των συμφερόντων και στην παροχή 

αμοιβαίων υπηρεσιών. Μια φιλία ή -ορθότερα μια πολιτική συμμαχία- καθίσταται εφικτή 

μόνο μεταξύ ανθρώπων κοινωνικά ίσων. Στο Laelius De Amicitia  ο φιλόσοφος διατείνεται 

πως μια τέλεια φιλία, αγαθό ανεκτίμητο, μπορούν να συνάψουν μονάχα άνθρωποι με υψηλό 

ηθικό ανάστημα, ενώ καμία ευτελή πολιτική φιλία δεν είναι δυνατόν να τεθεί πάνω από τους 

σκοπούς της πολιτείας. Στην πολιτική του θεωρία το ευκταίο είναι η φιλία να εξυπηρετεί με 

κάθε τρόπο και μέσο την ευημερία του πολιτεύματος6.   

Η θεματική της φιλίας παρεισφρέει και στον λογοτεχνικό κόσμο της αυγούστειας 

περιόδου. Ενδιαφέρουσες απόψεις που απηχούν τους τρόπους και το ύφος της αρχαιότητας 

παρουσιάζονται στα έπη του Βιργιλίου. Συγκεκριμένα, στα Γεωργικά   οι έννοιες της φιλίας, 

της αγάπης και του έρωτα συνδέονται με την αλληλεπίδραση των στοιχείων της φύσης, με 

τους αγαπητικούς δεσμούς του ανθρώπου με τη φύση και τα φυσικά παράγωγα της δουλειάς 

του, δηλαδή τα πρωτογενή υλικά που του προσφέρει η φύση και τα οποία εκείνος 

επεξεργάζεται. Ακόμη, η έννοια του έρωτα χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη σχέση του 

ποιητή με τις Μούσες και την ποίησή του, ενώ οι όροι πυκνές αγάπες και πικρήν αγάπη 

χρησιμοποιούνται για τις ατελέσφορες ερωτικές σχέσεις. Ο όρος σύντροφος λαμβάνει έννοια 

                                                      
4Ό.π, σ. 33 
5Ό.π, σσ. 4, 32 και Reginald Hyatte, ό.π, σσ. 12, 16-20 
6Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 23-24, 34-43 
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θρησκευτική, αλλά και αθλητική-στρατιωτική όσων συμμετέχουν από κοινού σε αθλητικούς 

αγώνες7.  

Ένα έπος–ύμνος στην ανδρική φιλία, η Αινειάδα του Βιργιλίου, αποτελεί 

λογοτεχνικό σταθμό για την πραγμάτευση της θεματικής της φιλίας στην κατοπινή 

παράδοση. Στον φιλοσοφικό ιστό της Αινειάδας νήματα από τον Όμηρο ως τον Πλάτωνα και 

τα ρεύματα της ελληνιστικής περιόδου διαπλέκονται.  Η έννοια της αγάπης, πέρα από τις 

οικογενειακές σχέσεις, περιλαμβάνει την αγάπη για την πατρίδα, τον έπαινο, τον ηρωϊσμό, το 

πάθος για τη μάχη και λειτουργεί ως εφαλτήριο εκδήλωσης της φιλίας του Αινεία με τους 

συντρόφους του.  Η φιλία διέπει τις ανδρικές σχέσεις, τις συμμαχικές μεταξύ των εθνών, 

σχέσεις φιλικές που κληροδοτούνται από τους γονείς στα παιδιά και τους δεσμούς φιλοξενίας. 

Σύντροφος νοείται ο συμπολεμιστής στο πεδίο της μάχης, ο συνταξιδιώτης, αλλά και ο θεός ή  

ο ιερέας, που είναι φιλικά προσκείμενος στους ανθρώπους. Η έννοια της φιλίας αρχικά 

κινείται συμβατικά μέσα στην ιδιωτική σφαίρα, ενώ κλασικές όψεις της φιλίας επανέρχονται. 

Η η αρωγή του με έμπρακτη βοήθεια και συμβουλές, η κοινωνία λόγων και πράξεων, η 

αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη φιλία ακόμα και η καλοτυχία ενός κοινού θανάτου με τον 

φίλο αποτελούν προϋποθέσεις τις οποίες πληρούν οι ήρωες και κοινοί κλασικοί τόποι της 

θεωρίας της τέλειας φιλίας8.  

Βέβαια, στον Βιργίλιο η έννοια της φιλίας και του έρωτα ενδύεται νεωτεριστικά 

χαρακτηριστικά. Η φιλία αποκτά κοινωνικό ρόλο και συμβάλει στην πραγματοποίηση του 

ιστορικού ρόλου του Αινεία, στην πρόοδο της ιστορίας. Η αγάπη του Αινεία για την πατρίδα 

του, η ειμαρμένη μοίρα του και η βαθιά φιλία του με τους συντρόφους του, τον Δηίφοβο, τον 

Εύανδρο, τον Αχάτη, τον Παλλάντα, η οποία παρουσιάζεται ως  κορωνίδα των αρετών, είναι 

εκείνη που ωθεί τον ήρωα στην πολεμική αριστεία, τον καταξιώνει ως princeps και τίθεται 

στο κέντρο της πολιτείας που ιδρύει στο Λάτιο, πάνω από τους κώδικες και τους σκοπούς της 

κοινωνίας. Βέβαια, κινητήρια δύναμη για την πρόοδο της ιστορίας δεν αποτελεί μονάχα η 

έννοια του φίλου, αλλά και αυτή του φύλου. Ο έρωτας, έννοια που απαντά σε σχέσεις 

ετερόφυλες και ομόφυλες, αποτελεί συχνά κινητήρια δύναμη για διάκριση και νίκη. Και ο 

έρωτας αποκτά κοινωνική διάσταση, καθώς γίνεται εφαλτήριο στην πορεία προς την πατρίδα. 

Η αφήγηση πολλών και διαφορετικών όψεων της τέλειας φιλίας, που αναπτύσσεται μεταξύ 

του Αινεία και των συντρόφων του, της αυτοθυσίας, της προσφοράς, της δικαιοσύνης, καθόλα 

γλαφυρή, εξυπηρετεί πέρα από την επανένωσή του με τη προγονική πατρίδα και τη γαμήλια 

                                                      
7Η έννοια της τυφλής αγάπης, του σκληρού έρωτα, του σκλάβου πόθου χαρακτηρίζει τις σχέσεις έλξης 
και αναπαραγωγής των ζώων, η έννοια της φιλίας περιγράφει τους δεσμούς των στοιχείων της φύσης, 
της συντροφιάς την αρμονική και οργανωμένη συμβίωση της αποικίας των μελισσών, της φυσικής 
αγάπης τη χρησιμότητα των μελισσών από τα κέρδη της δουλειάς τους, το μέλι, και ο όρος της αγάπης 
για τον καρπό που δρέπουν οι μέλισσες για την παραγωγή του μελιού, για  τα λουλούδια. Η 
ακαταπόνητη σχέση του δουλευτή αγρότη με τη γη του παρουσιάζεται σαν άσβεστος πόθος, που 
ικανοποιείται μονάχα από τη γη, η έννοια της αγάπης χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για να 
περιγράψει τη σχέση του ποιητή με τα άψυχα πράγματα, τα ποτάμια, τους λόγγους, γενικά τη φύση, η 
έννοια της τρυφερής αγάπης για τους δεσμούς του ποιητή με την ποίησή του, για τα μικρά πράγματα 
που τους δίνει τιμή με το έργο του και για τις συγγενικές σχέσεις. Βλ. Vergilii Maronis, Τα Γεωργικά 
του Βεργιλίου μεταφρασμένα από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, Τυπογραφείο του Ερρίκου Λάουππ, 
Νεώτερου, Τυβίγγη: 1909, Βιβλίο Ι, σσ. 4, 9 ΙΙ, σσ. 39, 41, 56, ΙΙΙ, σσ. 50-51, 53, ΙV, σσ. 68, 70-71, 76-77, 81-
82.  
8 Βιργίλιος, Αινειάδα, προλεγόμενα-μετάφραση-σχόλια Θεόδωρος Παπαγγελής, Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα: 2018, 
σσ. 50-51, 89-94 και Hardie Philip, Βιργίλιος, μετάφραση Ειρήνη Μητούση, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη: 2005, σσ. 168, 174-175 
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ένωσή του με την κόρη του βασιλιά του Λάτιου. Η ανδρική φιλία προβάλλεται στο φόντο της 

κατάκτησης της ερωτικής αγάπης9. 

Γ. Η έννοια της φιλίας στην πατερική γραμματεία 

Κατά τη μελέτη της έννοιας της φιλίας στην πατερική γραμματεία, αναζητήθηκε η λέξη 

«φιλία» στα έργα πολλών Πατέρων της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων υπήρξαν οι: 

Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Βασίλειος Καισαρείας, Γρηγόριος Νύσσης, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, 

Ιωάννης Χρυσόστομος, Ιωάννης Δαμασκηνός, Συμεών νέος θεολόγος. Απ’ αυτούς μόνο οι 

λεγόμενοι τρεις ιεράρχες παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη και αντιπροσωπευτική 

διδασκαλία περί φιλίας. Στο έργο τους είναι εμφανείς οι επιδράσεις από τη θύραθεν παιδεία 

τους και οι ίδιοι επηρεάζουν καθοριστικά τους Πατέρες των επόμενων αιώνων της 

Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, γι’ αυτό επιλέχθηκε να παρουσιαστεί επιγραμματικά η 

περί φιλίας διδασκαλία μόνο αυτών των τριών Πατέρων. 

 Κλασικές όψεις της φιλίας επανέρχονται στα έργα τους. Η ομοιότητα του χαρακτήρα 

των φίλων, η ταύτιση των βουλήσεων, η δοκιμασία της αξιοπιστίας του χαρακτήρα τους, η 

ειλικρίνεια και η παρρησία που οφείλει να υπάρχει ανάμεσα στους φίλους, η αποφυγή κάθε 

αισχρής και επονείδιστης πράξης αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την πλήρωση μιας 

καλής φιλίας στο έργο του Βασίλειου Καισαρείας. Ακόμη, ένας φίλος συνετός και με φρόνηση 

παρουσιάζεται στην πατερική γραμματεία ως ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά στη ζωή ενός 

ανθρώπου. Στον Γρηγόριο τον Νανζιανζηνό απαντά η άποψη πως ο πόθος που διατρέχει τις 

ψυχές των φίλων που επιθυμούν να μοιράζονται τον χρόνο τους, τούς οδηγεί στη ψυχική 

ταύτιση. Η ανιδιοτελής προσφορά της αγάπης και η αυτοθυσία για χάρη του φίλου 

συμπληρώνουν τις κλασικές όψεις της φιλίας στο έργο του Ιωάννη Χρυσόστομου. Βέβαια, η 

φιλία στα έργα τους λαμβάνει χριστιανική προοπτική. Στον Συμεών τον νέο Θεολόγο 

παρουσιάζεται η θέση πως η αληθινή πνευματική φιλία μεταξύ δύο ανθρώπων ευχαριστεί 

ακόμη και τον Θεό και λειτουργεί ανάμεσα στην ανθρώπινη ψυχή και σε Εκείνον. 

Δ. Η πρόσληψη της φιλίας κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση στη Δύση 

Κατά τον 12ο αιώνα στη Δύση παρατηρείται ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον γύρω από τη φιλία, 

τη φύση και τους σκοπούς της, το οποίο προωθείται από ένα πλήθος εκδοχών των 

πραγματειών Λατίνων συγγραφέων, που θεωρητικοποιούν και συστηματοποιούν την 

ανδρική φιλία, βασισμένοι σε προγενέστερες ιδέες Ελλήνων φιλοσόφων10. Οι μεσαιωνικοί 

συγγραφείς, έχοντας συνείδηση της παράδοσης και των αξιών της γίνονται συνεχιστές μέσα 

στα κείμενά τους της αρχαίας ενάρετης φιλίας της κλασικής περιόδου, της vera amicitia, την 

οποία προσλαμβάνουν αρχικά έμμεσα μέσα από την εμφάνιση θραυσμάτων της αρχαίας 

θεωρίας περί φιλίας σε λατινικές εκδόσεις11. Στα τέλη του 12ου – αρχές του 13ου αιώνα 

εκδίδονται στα λατινικά αποσπάσματα από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη12 και το 

Laelius De Amicitia του Κικέρωνα, έργα που συγκροτούν τον λογοτεχνικό κανόνα της vera 

                                                      
9Hardie Philip, Βιργίλιος, ό.π, σσ. 106, 109, 111, 115, 118, 140 
10Ενδεικτικό παράδειγμα το De spirituali amicitia (1150-1165). Larrington Carolyne, Women and 
Writing in Medieval Europe, Routledge, London and New York:1995, σ. 51 
11Hyatte Reginald, The Arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval And Early 
Renaissance Literature, ό.π, σσ. 8-10 
12Στα τέλη του 12ου - αρχές 13ου αιώνα κυκλοφορούν αποσπασματικά μεταφρασμένα στα λατινικά 
αποσπάσματα του 8ου βιβλίου των Ηθικών Νικομάχειων του Αριστοτέλη. Το 1250 μεταφράζονται στα 
λατινικά και τα δέκα βιβλία των Ηθικών Νικομάχειων  και το 1286 εκδίδεται μια αναθεωρημένη 
έκδοση του έργου του. Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σ. 16 
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amicitia και συστηματοποιούν τους νόμους περί φιλίας κατά τον Μεσαίωνα. Από τα μέσα του 

13ου αιώνα οι πολλαπλές αναθεωρημένες και μεταφρασμένες στα ιταλικά εκδόσεις των 

πραγματειών του Αριστοτέλη και του Κικέρωνα καθιστούν αμεσότερη τη γνώση της αρχαίας 

θεωρίας για τη φιλία13 και παραμένουν τα δύο πιο πολυδιαβασμένα φιλοσοφικά έργα κατά 

την περίοδο της Αναγέννησης14. Η θεματική της φιλίας παρεισφρέει και στον φιλικό επικό 

λογοτεχνικό κόσμο της Αναγέννησης, ο οποίος διαμορφώνεται υπό την σκιά των επών του 

Βιργιλίου. Τα έπη του Βιργιλίου ασκούν καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση της 

ευρωπαϊκής αναγεννησιακής επικής ποίηση του 16ου αιώνα, των Camoes, Vasco da Gama, 

Tasso, Spenser, Milton και, φυσικά -του οικείου στον Κορνάρο- Ariosto, με τον οποίο ο 

ποιητής συνομιλεί πολλαπλώς15. 

Ε. Η πρόσληψη της έννοιας της φιλίας στον Ερωτόκριτο  

Κατά την επεξεργασία της αρχαιολογικής διαστρωμάτωσης της φιλίας στον 

Ερωτόκριτο κατέστησαν πρόδηλες οι κοινότοπες συμβάσεις, που απηχούν αναγνώσματα και 

ιδέες των δημοφιλέστατων φιλοσοφικών έργων, που αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και 

μίμησης κατά την περίοδο της Αναγέννησης16. Μέσα σ’ αυτόν τον αχανή διακειμενικό 

άτλαντα το κορναρικό κείμενο υιοθετεί έναν συνολικό κώδικα αξιών της vera amicitia από 

τις πραγματείες της κλασικής και αυγούστειας περιόδου, καθώς οι φίλοι αγωνίζονται να 

διαφυλάξουν όλους τους αρχαίους νόμους της φιλίας. Βέβαια, οι διακειμενικές διαθλάσεις 

και αναγωγές στην κλασική παράδοση κατά τη λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου στην 

Κρήτη αποτελούν ένα τόσο σύνθετο ζήτημα, που θα ήταν ασφαλέστερο να μιλήσουμε για 

έμμεσες επιδράσεις των φιλοσοφικών πραγματειών, μέσω των ιταλικών μεταφράσεων των 

έργων17.     

Η διακειμενική συνάντηση με τη θεματική της φιλίας ευνοήθηκε μέσα από το 

λογοτεχνικό σύμπαν του αναγεννησιακού έπους του 16ου αιώνα, είδος κυριαρχημένο από τα 

βιργιλιανά έπη και οικείο στον ποιητή. Το βιργιλιανό έπος της Αινειάδας είναι παρόν στο 

κορναρικό κείμενο ως απώτατο διακείμενο. Ίχνη του μπορούμε να διακρίνουμε κυρίως στον 

κοινωνικό ρόλο με τον οποίο επιφορτίζεται η έννοια της φιλίας και κατ’ επέκταση στη 

δημιουργία του συμπαγή και ακέραιου κόσμου της μυθιστορίας, ο οποίος διέπεται από 

κώδικες μιας δεδομένης και αναντίρρητης ηθικής, διαρρηγνύεται μέσ’ από τον κοινωνικά 

ασύμβατο έρωτα των δύο νέων και μετατρέπεται σ’ έναν κόσμο φυσικό, στον οποίο το άτομο 

και οι σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από αυτό, ο έρωτας και η φιλία, τίθενται στο 

επίκεντρό του. Ο ποιητής υιοθετεί επιτυχημένα τον συνολικό κώδικα της φιλίας από το 

                                                      
13Το έργο του Κικέρωνα κυκλοφορεί σε πολλές εκδόσεις πριν το 1500, όμως, γίνεται ευρύτερα γνωστό 
κατά τον 16ο αιώνα, κυρίως με την ιταλική του μετάφραση το 1523. Ροδοσθένους-Μπαλάφα Μαρίνα, 
«Σὲ μιὰ πνοὴν ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα»: ἡ ποιητικὴ τῆς ἀνδρικῆς φιλίας στὸν Ἐρωτόκριτο», 
Ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης του Ερωτόκριτου, Κέντρο ερευνών και μελετών κρητικού 
πολιτισμού του δήμου Σητείας, Σητεία:2015, σ. 237 
14Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 9-10, 16, 26, 38-41 
15Κακλαμάνης Στέφανος, «Διακειμενικότητα και ποιητική τέχνη: Αχέλης και Κορνάρος», Ζητήματα 
ποιητικής στον Ερωτόκριτο, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο: 
2006, σσ. 253-255 και του ίδιου «Ο Ερωτόκριτος στα χρόνια της πρώιμης νεωτερικότητας», Ζητήματα 
ποιητικής και πρόσληψης του Ερωτόκριτου, Κέντρο ερευνών και μελετών κρητικού πολιτισμού του 
δήμου Σητείας, Σητεία:2015, σ.29 και Gransden K.W, Βιργιλίου Αινειάς, μετάφραση Όλγα Ν. 
Μπεζαντάκου, Καρδαμίτσα, Αθήνα: 2010, σ. 181 και Βιργίλιος, Αινειάδα, ό.π, σσ. 90-93, 116 
16Βιργίλιος, Αινειάδα, ό.π, σ. 237 
17Πασχάλης Μιχαήλ, «Υπάρχουν λατινικές πηγές στον Ερωτόκριτο;», Ζητήματα ποιητικής και 
πρόσληψης του Ερωτόκριτου, Ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης του Ερωτόκριτου, Κέντρο ερευνών 
και μελετών κρητικού πολιτισμού του δήμου Σητείας, Σητεία:2015, σσ. 171-172  
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κείμενο-πρότυπο και χρησιμοποιεί τις επιμέρους θεματικές του, ανασημασιοδοτώντας το δικό 

του κείμενο για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, απευθυνόμενος σε αναγνώστες μ’ έναν 

διαφορετικό ορίζοντα προσδοκιών18. Όπως επισημάναμε ήδη από το προλογικό σημείωμα 

στον Ερωτόκριτο δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την επιρροή στην πρόσληψη της 

έννοιας της φιλίας από την πατερική γραμματεία λόγω του ειδολογικού χάσματος των 

κειμένων. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αποκλείεται από την έρευνά μας οποιαδήποτε ευθεία 

σύνδεση του λόγου των δύο κειμένων, όμως, η συνοπτική αναφορά στον λόγο των Πατέρων 

της Εκκλησίας καταδεικνύει εναργώς τη συνέχεια της ελληνορωμαϊκής προβληματικής της 

φιλίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18Βιργίλιος, Αινειάδα, ό.π, σσ. 76-80 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΦΥΛΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ 

Από τους εισαγωγικούς στίχους της μυθιστορίας ο ποιητής εκθέτει τους τρεις θεματικούς της 

άξονες. Ο πόλεμος είτε ως φαινόμενο κοινωνικό («τῶν ἀρμάτω οἱ ταραχές»), είτε ως 

φαινόμενο ψυχικό, δηλαδή ως μαρτύριο της συνείδησης από το οποίο δοκιμάζονται σφοδρά 

οι ήρωες («οἱ ἔχθρητες καὶ τὰ βάρη») παρουσιάζεται πρώτος από τους θεματικούς άξονες της 

μυθιστορίας. Από τον φυσικό και ψυχικό πόλεμο, ο ποιητής μεταβαίνει στη δεύτερη θεματική 

της μυθιστορίας, τη δύναμη του έρωτα. Ο ποιητής ελπίζει η αφήγηση της ιστορίας των δύο 

νέων, που μπλέχτηκαν στα δίχτυα του πόθου και δημιούργησαν κατά τα περασμένα χρόνια 

μια αγνή φιλία, χωρίς να την επισκιάζουν ηθικά σφάλματα, να λειτουργήσει ως παράδειγμα 

μίμησης για όλους εκείνους τους εραστές του πόθου (Α΄ 5-16). 

Καὶ τῶν ἀρμάτω οἱ ταραχές, ἔχθρητες καὶ τὰ βάρη, 

τοῦ Ἔρωτα ἡ ἐμπόρεση καὶ τῆς φιλιᾶς ἡ χάρη, 

αὐτάνα μ’ ἐκινήσασι τὴ σήμερον ἡμέρα 

ν’ ἀναθιβάλω καὶ νὰ πῶ τὰ κάμαν καὶ τὰ φέρα 

σ’ μιὰ κόρη  κ’ ἕναν ἄγουρο ποὺ μπερδευτῆκα ὁμάδι 

σὲ μιὰ φιλιὰν ἀμάλαγη, με δίχως ἀσκημάδι. 10 

Κι ὅποιος τοῦ πόθου ἐδούλεψε εἰσὲ καιρὸ κιανένα 

ἄς ἔρθη γιὰ ν’ ἀφουκραστῆ ὅ,τι’ ναι ἐδῶ γραμμένα, 

νὰ πάρη ξόμπλι κι ἀρμηνειά, βαθιὰ νὰ θεμελιώνη,  

πάντα σ’ ἀμάλαγη φιλιάν, ὁποὺ νὰ μὴν κομπώνη⋅ 

γιατὶ ὅποιος δίχως πιβουλιὰ τὸν πόθο του ξετρέχει, 15 

εἰς τὴν ἀρχὴ ἄ βασανιστῆ, καλὸ τὸ τέλος ἔχει.  

Η έννοια της φιλιὰς είναι η τρίτη συνιστώσα, η οποία εκκινεί τον ποιητή ν’ αφηγηθεί 

την ιστορία του19. Βέβαια, στον μικροδομικό κόσμο της αφήγησης το παραπάνω σχήμα 

(πόλεμος, έρωτας, φιλία) δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο ο οποιητής ιεραρχεί το 

ηθικό του σύστημα. Με άλλα λόγια, ο ποιητής ξενικά από τον πόλεμο, την αφορμή μέσω της 

οποίας εκδηλώνεται η δύναμη του έρωτα, για να καταλήξει στη φιλιὰ, η οποία αν και 

προσγράφεται τελευταία κατά σειρά, όμως, ενέχει τον σπουδαιότερο ρόλο, την κορωνίδα των 

σχέσεων στο ηθικό σύστημα του ποιητή.  

Για τη σχέση του Ερωτόκριτου με τον φίλο του Πολύδωρο ο ποιητής χρησιμοποιεί το 

ουσιαστικό φίλος εξήντα φορές, συχνά σε συνεκφορές με τα επίθετα μπιστικὸς, φρόνιμος, 

καλὸς, για να περιγράψει τον χαρακτήρα του Πολύδωρου, δέκα φορές τη λέξη σύντροφος, για 

να περιγράψει μια από τις λειτουργίες του στο έργο ως ακόλουθο/συνοδό και συχνά τις λέξεις 

ἀδερφός, ἐδικός, ἀγαπημένος και συναναθροφός, για να προσδιορίσει την ποιότητα της 

σχέσης των δύο νέων. Οι λέξεις ἐμπιστεμένη φίλη, φίλαινα, τέκνο της ἀγάπης 

χρησιμοποιούνται εξίσου στη σχέση της Αρετούσας με τη Φροσύνη20. Συγκεκριμένοι 

                                                      
19Ο όρος φιλιὰ εντοπίζεται 30 φορές στο κείμενο. Ροδοσθένους-Μπαλάφα Μαρίνα, «Σὲ μιὰ πνοὴν 
ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα»: ἡ ποιητικὴ τῆς ἀνδρικῆς φιλίας στὸν Ἐρωτόκριτο», ό.π, σ. 239  
20Ό.π, σσ. 238-239 Και ο ποιητής της Ερωφίλης χρησιμοποιεί την έννοια της φιλιὰς στο ίδιο διευρυμένο 
πλαίσιο. Συγκεκριμένα, στο κείμενο της Ερωφίλης παρέχεται ένα εξίσου πλούσιο λεξιλόγιο για τη 
φιλία, κοινό μ’ εκείνο του Ερωτόκριτου: Συναναθροφὸς, φίλος μπιστικὸς, ἀδερφὸς, ἀδερφάκι μου, 
καλὸς φίλος, δουλευτὴς πιστὸς, ἀγαπημένος, φίλος ἀκριβὸς και βουηθὸς είναι οι λέξεις που 
χρησιμοποιούνται για χαρακτηριστούν οι δύο φίλοι. Στην ίδια γραμμή κινείται λεξιλογικά και ο 
Ροδολίνος του Ιωάννη-Ανδρέα Τρωίλου. Εδώ, για να περιγραφεί η αξία του του Τρωσίλου στη ζωή του 
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παράγοντες, όπως είναι η ηλικιακή και κοινωνική διαφορά, δεν επιτρέπουν να 

χαρακτηρίσουμε τη σχέση των δύο γυναικών φιλία, αλλά ορθότερα εξάρτηση. Βέβαια, λόγω 

του κοινού λεξιλόγιου της φιλίας που χρησιμοποιείται στη σχέση τους αλλά και λόγω των 

κοινών εκφάσεων της φιλίας, αφού η νένα ανταποκρίνεται ως φίλη της Αρετής, 

συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη και η δυναμική της σχέσης των δύο γυναικών. Στα 

συμφραζόμενα της φιλίας και του έρωτα του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα αναπτύσσεται ένα 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο που περιγράφει την ποιότητα της σχέσης τους. Οι όροι ἐρωτιὰ καὶ 

πόθος, ἀγάπη, πεθυμιὰ, φιλιὰ, συντροφιὰ, φιλιὰ κι ἀγάπη και οι συνεκφορές φιλιὰ ἀμάλαγη, 

πόθος ἀμάλαγος, δουλειὰ μεγάλη, φιλιὰ τσ’ ἐρωτιᾶς, άγάπη μπιστική, φιλιὰ πολλὰ μεγάλη, 

υπερπλεονάζουν στο κείμενο και χρησιμοποιούνται από τον ποιητή για να περιγράψουν τους 

αναβαθμούς της σχέσης του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα21. 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να χαρτογραφηθεί η ομόφυλη φιλία των 

ηρώων με τους οικείους τους και η ετερόφυλη φιλία των πρωταγωνιστών. Κρίθηκε σκόπιμο 

να εξεταστούν γραμμικά οι διαφορετικές όψεις της φιλίας σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής 

τους στη μυθιστορία, καθώς λειτουργούν αποκαλυπτικά για τον τρόπο με τον οποίο η έννοια 

της φιλίας διατρέχει το κείμενο, για το πως δηλαδή τελειώνονται η ανδρική και η ερωτική 

φιλία. Στις υποσελίδιες σημειώσεις παρακολουθούμε παραπληρωματικά, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, ανάλογες όψεις της φιλιὰς στα συνεξεταζόμενα έργα της κρητικής λογοτεχνίας, 

την Ερωφίλη και τον Ροδολίνο.  

Α. Η ομοιότητα ως προϋπόθεση στη φιλία 

Η παρουσία του φίλου του Ερωτόκριτου, του Πολύδωρου, αναπτύσσεται στο πρώτο και στο 
δεύτερο μέρος της μυθιστορίας, συνολικά σε περίπου 700 στίχους στο κείμενο. Η εξιστόρηση 
της ανδρικής φιλίας στο πρώτο μέρος της μυθιστορίας σ’ ένα ιδιάζον κλασικό σκηνικό του 
βασιλείου της Αθήνας συντελείται με μια αναλογική περιγραφή των χαρακτηριστικών τους, 
δίνοντας έμφαση στην ομοιότητά τους, στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της ομορφιάς, της 
φρόνησης, της γνώσης, της ρητορικής δεινότητας, της παρρησίας και της αρετής (Α΄ 77-86).  

Εἷχε κι αὐτὸς ἕναν ὑγιὸ πολλά κανακεμένο,  

φρόνιμο κι ἀξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο⋅ 

                                                      
Ροδολίνου χρησιμοποιούνται οι όροι φίλος, ὁ παλιὸς φίλος και ὁ πλια καλλιὰ σου, περίσσα 
ἀγαπημένος, πιστότατος φίλος, αλλά και ποικίλοι όροι, όπως  ἀμέτρητη, ἀληθινή και στέρεα ἀγάπη, 
ἀγάπη που περισσεύγει τσι νόμους τσ’ ίδιας της φιλιὰς, φιλιὰ μεγάλη, πιστικὴ, στερεότατη, σμιμένη 
φιλιὰ και πίστη, φιλιὲς, μιὰ  ψυχὴ σε δυὸ κορμιὰ, πιστὴ φιλιὰ κι ἀγάπη, ἀτσάκιστη πίστη, συντροφιὰ, 
καύκιμα. Ακόμα, η προδοσία της φιλίας του Τρωσίλου από τον Ροδολίνο προσθέτει στα συμφραζόμενα 
της φιλίας τις έννοιες της ἀνομίας, ἀδικίας, ἐντροπής, ἀμαρτίας, προδοσίας και ἐχθρότητας. Για την 
αναλυτική αποδελτίωση των στίχων που αναφέρονται στην ομόφυλη ανδρική φιλία των 
πρωταγωνιστών των τριών εξεταζόμενων έργων βλέπε Παράρτημα Ι, για την ανδρική φιλία στον 
Ερωτόκριτο τον Πίνανα 1, στην Ερωφίλη τον Πίνακα 2 και τον Ροδολίνο τον Πίνακα 3. Για τους στίχους 
που αφορούν στη σκιαγράφηση της γυναικείας φιλίας στα έργα βλέπε στο Παράρτημα Ι τους Πίνακες 4 
για τον Ερώτοκριτο και για την Ερωφίλη και τον Ροδολίνο τον Πίνακα 5.  
21Ανάλογα και στην Ερωφίλη ένα παρόμοιο ονοματολόγιο στοιχειοθετείται για τη σχέση του 
Πανάρετου με την Ερωφίλη: φιλιᾶ μεγάλη, μὲ διχῶς σκονάδι, ἀγάπη, ἀγάπη κουρφὴ, πεθυμιὰ, τέλος 
ἀγαθό, φιλιὰ κι ἀγάπη, ἀγάπη πιστὴ και δυνοτάτη, ἄμετρος καὶ μπιστεμένος πόθος, φίλος τσῆ φιλιᾶς, 
δυὸ κορμιὰ μὲ μιὰ ψυχή, ταίρι ἀκριβὸ καὶ γλυκύ. Στον Ροδολίνο επαναλαμβάνεται χωρίς ιδιαίτερες 
προσθήκες το ήδη γνωστό ονοματολόγιο της αγάπης: ἀγάπη καὶ φιλιὰ, συντροφιὰ, νόμιμη ἀγάπη, 
γνώρα, πιστὴ φιλιὰ κι ἄκρατη αλλά και σύβαση. Ο Ροδολίνος με την Αρετούσα βρίσκονται σὲ μιὰ 
βουλὴν ἀμάδι, σε μιὰν ὅρεξην, είναι σαν μιὰ ψυχὴ σὲ δυὸ κορμιὰ και η Αρετούσα χαρακτηρίζεται ως 
ποθητῆ, φίλαινα κι ἀγαφτικὴ για τον Ροδολίνο.  Για τους αποδελτιωμένους στίχους της ετερόφυλης 
φιλίας στα εξεταζόμενα κείμενα βλέπε στο Παράρτημα Ι τον Πίνακα 6.  
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ἤτονε δεκοκτὼ χρονῶ, μά’ χε  γερόντου γνώση⋅ 

οἱ λόγοι του ἤσανε θροφὴ κ’ ἡ ἑρμηνειά του βρώση⋅ 80 

καὶ τ’ ὄνομα τοῦ νιούτσικου Ρωτόκριτον ἐλέγα⋅ 

ἤτονε τσ’ ἀρετῆς πηγὴ καὶ τσ’ ἀρχοντιᾶς ἡ φλέγα⋅ 
κι ὅλες τσὶ χάρες π’ Οὐρανοὶ καὶ τ’ Ἄστρη ἐγεννῆσα,  
μ’ ὅλες τὸν ἐμοιράνασι, μ’ ὅλες τὸν ἐστολίσα.  
Πάντα μὲ καταστάμενους ἤπρασσε καὶ ξετρέχει 85 

νὰ μάθη ἐκεῖνα πού ’δασι, ποὺ ὁ νιὸς δὲν τὰ κατέχει.    

Την περιγραφή του φυσικού κάλλους του νεαρού Ερωτόκριτου, του ενάρετου 

χαρακτήρα, της απαράμιλλης φρόνησής του ακολουθεί η σύντομη περιγραφή του χαρακτήρα 

Πολύδωρου (Α΄141-144). Ο ποιητής εξαίρει τις αντίστοιχες αρετές του συνομήλικου και 

έμπιστου φίλου του Ερωτόκριτου, τη φρόνηση και την κοινή ευγενική ανατροφή στην 

γαλουχήθηκαν με τον Ερωτόκριτο κατά την παιδική τους ηλικία, με σκοπό να καταδείξει την 

ηθική ποιότητα των ηρώων, αλλά συνάμα και τον κοινό βηματισμό τους στην επιδίωξη της 

αρετής. 

Μά’ χε ἕνα φίλο μπιστικὸ καὶ φρόνιμο περίσσα 

-ὁμάδι ἀναθραφήκασιν ἀπόσταν τσι ἐγεννῆσα- 

καὶ τ’ ὄνομα τοῦ φίλου του Πολύδωρον ἐλέγα⋅ 

σὲ μιὰ πνοήν ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα.   

Κατά τη σύντομη περιγραφή δίνεται έμφαση στη συνύπαρξη και συνάφεια των δύο 

νέων που έχει εδραιωθεί χάρη στη μακροχρόνια γνωριμία τους και τους έχει οδηγήσει στην 

πνευματική και συναισθηματική εγγύτητα, αλλά και στην κοινή επιδίωξη της αρετής. Η 

ομοθυμία και η συναντίληψη μεταξύ των δύο φίλων τούς έχει ενώσει σε μία πνοή, σε μια 

ψυχή, που, όμως, βρίσκεται διαμοιρασμένη σε δύο σώματα. Αυτή η απεικόνιση της φιλίας 

δημιουργεί την αίσθηση της έλλειψης και παράλληλα της πλήρωσης του χαρακτήρα των 

νέων, της ολοκλήρωσής τους, μέσω της φιλίας τους. Η αγαθή φιλία τους είναι εκείνη που 

τους καταξιώνει από την αρχή ως θετικούς ήρωες και αποτελεί a priori τη μέγιστη απόδειξη 

των αρετών τους22.  

                                                      
22Ροδοσθένους-Μπαλάφα Μαρίνα, «Σὲ μιὰ πνοὴν ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα»: ἡ ποιητικὴ τῆς 
ἀνδρικῆς φιλίας στὸν Ἐρωτόκριτο», σσ. 87, 89, 91-95 Και στον Ροδολίνο η ομοιότητα, η συνύπαρξη και 
η συνάφεια, η από κοινού επιδίωξη ανδραγαθημάτων, δοξασμένων και τιμημένων πράξεων, 
συνθέτουν τη μεγάλη φιλία των δύο νέων. Αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία εδραιώνεται η 
μακροχρόνια γνωριμία του Ροδολίνου με τον Τρωσίλο, ήδη από τα νεανικά τους χρόνια. Η κοινωνία 
σκέψεων και πράξεων, οι δυσκολίες και τα βάσανα έχουν χαλυβδώσει τη σχέση τους, αισθάνονται σαν 
δυο κορμιά που μοιράζονται μια ψυχή (Α΄114-140, Β΄ 103-106, 111-126). Τον Ροδολίνο συνδέει άλλη μια 
δυνατή σχέση φιλίας και αποδεδειγμένης αγάπης με τον σύμβουλό του, Ερμήνο, ο οποίος είχε αναλάβει 
την ανατροφή και διαπαιδαγώγησή του από τη νεαρή του ηλικία, τον παρακινούσε στην αρετή και στην 
επιδίωξη της τιμής. Σε αυτόν εξομολογείται τα βάσανά του και ευελπιστεί να βρει παρηγοριά και 
ανάπαυση στα λόγια του (Α΄ 39-90). Ο Ερμήνος περιβάλλει τον Ροδολίνο με πατρική στοργή, 
ενδιαφέρεται για την διατήρηση της τιμής του και είναι πρόθυμος να δώσει μέχρι και τη ζωή του για 
να τον βοηθήσει (Α΄ 91-104). Στην Ερωφίλη ανάλογες αρετές μ’ εκείνες του Πολύδωρου, του Τρωσίλου 
και του Ροδολίνου φέρει ο Καρπόφορος. Ο Πανάρετος με τον Καρπόφορο παρά την κοινωνική τους 
διαφορά -ο Καρπόφορος δεν κατάγεται από βασιλική γενιά- έχουν λάβει κοινή ανατροφή από παιδιά 
και γι’ αυτό χρωστάει ευγνωμοσύνη στον Πανάρετο, που τον δέχτηκε ως φίλο και έμπιστό του, ως 
αδερφό του. Βέβαια, και ο Καρπόφορος καταξιώνεται ηθικά, ως άνδρας χαριτωμένος στη γνώση και 
στη φρόνηση, ανάλογα με τον Πανάρετο (Α΄ 35-40, 80-91). Η περιγραφή, που επιβεβαιώνει ότι η 
συνύπαρξη των δύο φίλων βασίζεται στην ομοιότητα των δύο και στην επιδίωξη της αρετής 
εικονοποιεί τον στενό δεσμό των δύο σαν μια ψυχή χωρισμένη σε δύο σώματα (Α΄ 110).  
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Στον Ερωτόκριτο και η σχέση μεταξύ της Αρετούσας και της Φροσύνης ενέχει 

σπουδαίο ρόλο. Η συμβολή της Φροσύνης αποδεικνύεται καίριας σημασίας για την προώθηση 

της δράσης, όπως αποδεικνύουν και οι στίχοι που εκφέρει στη μυθιστορία, μόλις 32 λιγότεροι 

σε ευθύ λόγο από εκείνους του Ερωτόκριτου (760 αντί 792 στίχους). Η συνοπτική περιγραφή 

της Φροσύνης αρκείται στην επισήμανση της ποιότητας του χαρακτήρα της (Α΄ 429-436).  

Εὑρίσκετο ταχιὰ κι ἀργὰ πάντα στὴ συντροφιὰ τση 

κείνη ποὺ τὴν ἐβύζασε, Φροσύνη τ’ ὄνομά τση∙ 430 

ἐτούτη χρόνους καὶ καιροὺς ἤτονε στὸ παλάτι∙  

τῆ ρηγοπούλα ἐβύζασε κι ὡς μάνα τὴν ἐκράτει.  

Στὴ βλέπησή της ἐτουνῆς τὴν εἴχασι δοσμένη, 

γιατὶ ἤτονε ἄξα, φρόνιμη, περίσσα τιμημένη∙ 

Μόλις με τρία επίθετα ο ποιητής παρουσιάζει τη Φροσύνη: γυναίκα άξια, με φρόνηση, 

που της αποδίδονταν τιμές, καθώς είχε αναλάβει από μικρή την ανατροφή και τη 

διαπαιδαγώγηση της Αρετούσας. Η Φροσύνη, αν και κοινωνικά κατώτερη από την Αρετούσα, 

έχει το πλεονέκτημα της ηλικίας και της εμπειρίας της ζωής, στοιχεία που την καθιστούν ένα 

πρόσωπο αξιόπιστο στην εξέλιξη της μυθιστορίας. Ο ρόλος της, παρότι συμβατικός, λαμβάνει 

ποικίλες οπτικές μέσα στο έργο, όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της μελέτης23.  

Η εξιστόρηση της φιλίας του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα στο πρώτο μέρος της 

μυθιστορίας συντελείται ανάλογα μ’ εκείνη του Ερωτόκριτου με τον φίλο του Πολύδωρο⋅ με 
μια περιγραφή των εφάμιλλων εξωτερικών χαρακτηριστικών τους, δίνοντας έμφαση στην 
ομορφιά που τους χαρίζει η νιότη τους, στην παλαιότερη γνώση στην οποία διατρίβουν αλλά 
και στη χάρη και την αρετή την οποία επιδιώκουν. Η ομοιότητα όχι μόνο ως προς την 
ποιότητα του χαρακτήρα τους, αλλά και τις προθέσεις, στην επιδίωξη της αρετής, είναι 
χαρακτηριστική στη σχέση τους (Α΄56-68, 77-86).  

Ἤρχισε κ’ἐμεγάλωνε τὸ δροσερὸ κλωνάρι 

κ’ ἐπλήθαινε στὴν ὁμορφιὰ, στὴ γνώση καὶ στὴ χάρη⋅ 
ἐγίνηκε τῆς ἡλικιᾶς παντόθες ἐγροικήθη 

πὼς γιὰ νὰ τό ’χου θάμασμα στὸν κόσμο ἐγεννήθη⋅ 60 

καὶ τ’ ὄνομά τση τὸ γλυκὺ τὸ λέγαν Ἀρετούσα⋅ 
οἱ ὀμορφιές τση ἦσαν πολλὲς, τὰ κάλλη τση ἦσα πλοῦσα.  
Χαριτωμένο θηλυκὸ τῶς τό ’καμεν ἡ φύση 
κ’ ἴσα τση δὲν εὑρίσκετο σ’ Ἀνατολὴ καὶ Δὺση. 
Ὅλες τσὶ χάρες κι ἀρετὲς ἤτονε στολισμένη, 65 
εὐγενικὴ καὶ τακτικὴ, πολλὰ χαριτωμένη. 
Κι ὡσὰ βασίλισσας παιδὶ καὶ ρήγα θυγατέρα, 
πόθο μεγάλον ἤβανε στὸ γράμμα νύκτα μέρα.    

Στο ενιαίο ερωτοκρίτειο σύμπαν η φυσική ομορφιά, το κάλλος, το νεανικό σφρίγος 
των δύο φίλων συναρτάται με τη συμπεριφορά, τις ηθικές αξίες, τον αγαθό και ενάρετο 
χαρακτήρα τους και γίνονται όροι ισοδύναμοι, ταυτόσημοι. Η συνεκφορά τῆς φιλιᾶς ἡ χάρη 
στους εισαγωγικούς στίχους της μυθιστορίας αποκαλύπτει πως φυσικές και ηθικές αξίες 

συντίθενται οργανικά στο πρόσωπό τους παρουσιάζοντας το ιδεώδες της φιλιὰς, που ταυτίζει 

                                                      
23Holton David, Erotocritos, Bristol Classical Press, Bristol:1991, σσ. 51, 55 Στον Ροδολίνο η νένα της 
Αρετούσας, η Σωφρόνια, χαρακτηρίζεται με τα επίθετα δούλη καὶ πιστικὴ νένα, συντροφιὰ, φίλαινα, 
νένα ἀκριβὴ καὶ μάνα μου, βγενική μου. Μητρική είναι και η σχέση της νένας Σωφρόνιας με την 
Αρετούσα, καθώς εκείνη ανατέθηκε στην φροντίδα της σε ηλικία πέντε ετών, για να φροντίσει για τη 
σωστή ανατροφή της και τη συνέχιση της βασιλείας του πατέρα της (Γ΄ 443-458).  
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το κάλλος με το αγαθό. Αυτή γίνεται ο προάγγελος του αξιακού κώδικα σύμφωνα με τον 
οποίο οφείλει να καταξιωθεί η φιλιὰ του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας στον νέο κόσμο που 
ευαγγελίζονται24.  

Β. Ο φίλος ως καταφύγιο στις δυσκολίες 

Την κοινωνία λόγων και σκέψεων, που του προσφέρει η φιλία του με τον Πολύδωρο, 

έχει άμεση ανάγκη ο Ερωτόκριτος, όταν ερωτεύεται την Αρετούσα και αισθάνεται την 

επιθυμία να του ομολογήσει την κρυφή του αγάπη. Η εξομολόγηση του έρωτα στον φίλο του, 

πέρα από στοιχείο δομικής φύσεως, καθώς ο εναρκτήριος διάλογός τους καθορίζει το 

θεματικό πλαίσιο του κειμένου και τον ρόλο που θ’ αναλάβει ο εχέμυθος φίλος του, αποτελεί 

ταυτόχρονα μια ομολογία πίστης στη φιλία τους. Ο Ερωτόκριτος εμπιστεύεται τον σύντροφό 

του ότι θα αξιολογήσει την αγάπη τόσο υψηλά όσο και ο ίδιος και θα την κρατήσει μυστική25. 

(Α΄ 147-160) 

Ἀδερφὲ μου, δὲ μπορῶ στὸν κόσμο πλιὸ νὰ ζήσω, 

γιατί ’βαλα ἕνα λογισμὸ καὶ στέκω ν’ ἀφορμίσω⋅ 

σ’ τόπο ψηλόν ἀγάπησα, μακρὰ πολλὰ ξαμώνω⋅ 

κοπιῶ εὔκαιρα τὰ χέρια μου νὰ πιάσω τὸ δὲ σώνω: 

Τὴ θυγατέρα τοῦ ρηγός, τοῦ ἀφέντη μας τὴν κόρη, 

ὁποὺ ἄνεμος δὲν τσῆ ’δωκε οὐδ’ ἥλιος τὴν ἐθώρει, 

κι ὁποὺ μᾶς παίρνει τὴ ζωὴν ὅντε μᾶς πιάση μάχη,  

ὁ λογισμὸς εἶν’ πού ’βαλα δίχως θεμέλιο νά ’χη.  

Γνωρίζω πὼς οἱ δύναμες τὸ θέλω δὲ μπορούσι, 155 

κι ὅ, τι κι ἄ κτίζω ὁλημερνίς κάθε βράδυ χαλοῦσι⋅ 

μὰ τυφλωμένος βρίσκομαι, τὸ κάνω δὲν κατέχω 

κ’ ἤχασα τὸ λογαριασμὸ καὶ πλιὸ μου νοῦ δὲν ἔχω. 

Δός μου βουλὴ παρηγοριᾶς, σὰ φίλος βουήθησέ μου 

καὶ τοῦτα ποὺ μ’ εὑρήκασι, δὲν τὰ ’λπιζα ποτέ μου. 160 

Στο πρώτο μέρος της μυθιστορίας η παρουσία του Πολύδωρου είναι ενεργή, καθώς 

δέχεται και αναλογίζεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες που του δίνει ο φίλος του, τον 

παρηγορεί στα πάθη της αρρώστιας του έρωτα, τον συμβουλεύει και αποτρέπει από την 

περαιτέρω επιδίωξη αυτού του πάθους26. Ο Πολύδωρος παρουσιάζεται σαν καταφύγιο στις 

δυσκολίες του φίλου του και αποτελεί το μοναδικό άτομο στο οποίο προστρέχει για να τον 

συμβουλεύσει. Ο Ερωτόκριτος προσπίπτει στη βοήθεια του φίλου του, σ’ αυτήν την ανέλπιστη 

                                                      
24Καψωμένος Ερατοσθένης, «Η ταύτιση του κάλλους με το αγαθό. Ένας νεοελληνικός αξιακός κώδικας 
στη μεταβυζαντινή λογοτεχνία», Πρώιμη νεοελληνική δημώδης γραμματεία. Γλώσσα, παράδοση και 
ποιητική, ό.π, σσ. 87, 89, 91-95 Στην Ερωφίλη ανάλογες προϋποθέσεις της φιλιὰς πληροί και η σχέση 
του Πανάρετου με την Ερωφίλη. Η κοινή ανατροφή από τα παιδικά τους χρόνια, η καλλιέργεια 
ανιδιοτελούς παιδικής αγάπης, η κοινή βίωση εμπειριών, η συντροφιά σε γιορτές, στις καθημερινές 
βόλτες και διασκεδάσεις υπήρξαν οι παράγοντες που συντέλεσαν από την αδερφική αγάπη στην 
ανάπτυξη του ερωτικού πόθου (Α΄145-168). Η αρμονία αλλά και η αναγκαιότητα της συνύπαρξης του 
Πανάρετου με το αντικείμενο του πόθου, την Ερωφίλη, εικονοποιείται με τη συνύπαρξη του σώματος 
με την ψυχή (Α΄ 487-488). Στον Ροδολίνο η ομοθυμία, η κοινωνία λόγων και πράξεων, η κοινή επιδίωξη 
επιθυμιών στη σχέση των πρωταγωνιστών που δεν έχει ηθικό στίγμα εικοποιείται εξίσου σαν μια ψυχή 
μοιρασμένη σε δύο σώματα (Β΄ 437-442). Ανάλογη εικονοποιία έχουμε ήδη επισημάνει στα ζεύγη της 
ανδρικής φιλίας.  
25Ροδοσθένους-Μπαλάφα Μαρίνα, «Σὲ μιὰ πνοὴν ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα»: ἡ ποιητικὴ τῆς 
ἀνδρικῆς φιλίας στὸν Ἐρωτόκριτο», ό.π, σσ. 240, 242 
26Holton David, Erotocritos, ό.π, σσ. 50-51 
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αγάπη αποζητά την εύνοιά του, καθώς ελπίζει ν’ αναπαύσει τον λογισμό του μ’ έναν λόγο 

παραμυθίας, αλλά ταυτόχρονα  αιτείται την ενεργή συμπαράστασή του στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει27.  

Γ. Η δοκιμασία της αξιοπιστίας και η έννοια της συμπάθειας 

Η ανακοίνωση της παράτολμης αγάπης του Ερωτόκριτου για την Αρετούσα κλονίζει 

τον Πολύδωρο ψυχικά και σωματικά. Ο Ερωτόκριτος είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη 

ζωή του για την επίτευξη του πόθου του με οποιοδήποτε τίμημα, όμως, ο Πολύδωρος 

ανθίσταται σθεναρά στη βούληση του φίλου του. Χαρακτηρίζει τον Ερωτόκριτο ανόητο, 

τρελό, παράτολμο, ασυλλόγιστο, παράλογο, εξαπατημένο και τυφλωμένο από τον πόθο 

(κουζουλὸ, ἀφορμαρὸ, πελελό). Τον ψέγει πως άγεται και φέρεται από τη μοίρα, πως 

προσπαθεί να πραγματοποιήσει ένα στρεβλό, ανισόρροπο και διανοητικά βεβλαμμένο όνειρο, 

τον προειδοποιεί για τις επιπτώσεις των πράξεών του, του εξηγεί γιατί κινδυνεύει με το να 

συμπεριφερθεί με προπέτεια, απαξίωση και θράσος απέναντι στον βασιλιά αλλά και να 

καταντήσει ένας άσχημος, ανήθικος άνθρωπος (κακακοποδωμένος, κομπωμένος, 

παραλαφρωμένος, ἀπόκοτος). Ο Πολύδωρος του εφιστά την προσοχή, καθώς διαβλέπει την 

πρόθεση του φίλου του να κυνηγήσει το πάθος του, ένα βάρος που δεν μπορεί να σηκώσει, 

καθώς είναι κοινωνικά κατώτερος (μικρὸς, δοῦλος).  

Από την άλλη τον προτρέπει να λειτουργήσει με ευπρέπεια και σεβασμό και 

προσπαθεί να λειτουργήσει πολλαπλώς θεραπευτικά στη συμπτωματολογία του έρωτα που 

βιώνει ο φίλος του. Αρχικά, ο Πολύδωρος βασίζεται στην ιαματική λειτουργία της πειθούς, 

τις θεραπευτικές ιδιότητες του διαλόγου αλλά και του ψόγου, για να επαναφέρει τον 

ερωτευμένο στα συγκαλά του και να πλήξει την εξιδανίκευση του αντικειμένου του πόθου 

του. Εκείνος προσπαθεί με τη λογική ν’ αποτρέψει τον φίλο του από αυτήν την τρέλα, 

προβάλλοντας το κυριότερο επιχείρημά του, την απόκλιση από την αρετή και την επιδίωξη 

πράξεων αξιοκαταφρόνητων28. Ο Πολύδωρος γίνεται ένα πρόσωπο-φορέας του κοινωνικού 

πρέποντος στην αφήγηση προβάλλοντας στα επιχειρήματα τις απόψεις για το κοινωνικό 

πρέπον και το απρεπές29. Προτείνει στον Ερωτόκριτο προσωρινά την απομόνωση από το 

                                                      
27Στον πιστό του φίλο Καρπόφορο προστρέχει για βοήθεια και ο Πανάρετος (Α΄41-64). Ο Καρπόφορος 
γνωρίζει καλά τον χαρακτήρα του φίλου του και καταλαβαίνει πως βαραίνεται από κάποια 
στεναχώρια, γι’ αυτό του ζητά να δώσει εξηγήσεις και να τον αλαφρώσει από τα πάθη του (Α΄72-90). 
Στην Ερωφίλη πληροφορούμαστε για τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών με την εξομολόγηση του 
παράνομου έρωτα της Ερωφίλης για τον Πανάρετο στη νένα της, Χρυσονόμη (Α΄23-32). Στον Ροδολίνο 
ο αναγνώστης πληροφορείται για τα συναισθήματα της Αρετούσας μέσα από τις συζητήσεις με τη νένα 
της, Σωφρόνια. Εκείνη  ξέρει ν’ αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Αρετούσας τα συναισθήματά της, τον 
πόθο αναμεμειγμένο με τον φόβο, και γι’ αυτό της ζητά να της εξομολογηθεί την αιτία που την 
βασανίζει (Α΄ 499-508).   
28Peri Massimo, Τοῦ πόθου ἀρρωστημένος: Ιατρική και Ποίηση στον Ερωτόκριτο,  μετάφραση Αφροδίτη 
Αθανασοπούλου, Π.Ε.Κ, Ηράκλειο: 1999, σσ. 73, 79 Στην Ερωφίλη, ο Καρπόφος προσπαθεί με λόγια 
παραμυθίας να απαλύνει τον πόνο του φίλου του, πέφτοντας όμως, σε μια τραγική ασυνέπεια λόγων, 
η οποία προοικονομεί και την ασυνέπεια των πράξεών του. Ο Καρπόφορος, χωρίς να γνωρίζει ακόμα 
τη φύση του σφάλματος του φίλου, του ζητά επιπόλαια να ρίξει το φταίξιμο στην άδικη μοίρα και 
εφόσον το σφάλμα δεν μπορεί ν’ αναιρεθεί, του προτείνει να βρει παρηγοριά στις μεταβολές της τύχης 
(Α΄ 101-115). Στους προηγούμενους στίχους υποστήριζε ότι ο καθένας φτιάχνει μόνος του την μοίρα 
του. Ο Καρπόφορος ορκίζεται στη μακροχρόνια φιλία τους πως το σφάλμα του φίλου του θα παραμείνει 
μυστικό (Α΄ 115-120).  
29Μαρκομιχελάκη Αναστασία, «Ζητήματα χειρισμού του πρέποντος στον Ερωτόκριτο»,  ό.π, σσ. 361-362, 
366 
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παλάτι, μέχρις ότου αποτραπεί ο κίνδυνος της αποκάλυψης των συναισθημάτων του (Α΄ 160-

246). 

Ἐχάθηκε ὁ Πολύδωρος τοῦ φίλου του ν’ ἀκούση 

τὸ πράμα ὁπου δὲν ἤλπιζε τὰ χείλη του νὰ ποῦσι 

καὶ μὲ βαρὺ ἀναστεναμὸ καὶ μ’ ὄψην άλλαμμένη 

στρέφεται στὸ Ρωτρόκριτο κ’ ἔτσι τοῦ συντυχαίνει: 

«Ἀδέρφι, τὰ σοῦ γροίκησα, τὰ μοῦ’ χεις μιλημένα, 165 

ποτέ μου δὲν τὰ λόγιαζα μουδ’ ὄλπιζα σὲ σένα: 

νὰ βάλης ἔτοιο λογισμὸ κ’ ἔτσι να κιντυνεύγης 

καὶ πράματα ἀνημπόρετα κι ἄμοιαστα νὰ γυρεύγης⋅ 

γιατὶ σ’ ἐκράτου γνωστικό, ἄνθρωπο παιδεμένο,  

μὰ, σὰ θωρῶ, ἐκομπώνουμουν, ὡς το ’χω γροικημένο. 170 

Κι ἀπεὶς μοῦ λὲς πὼς ἤβαλες τὸ λογισμὸν αὐτεῖνο, 

σήμερο κάνω ἀπόφαση καὶ κουζουλὸ σὲ κρίνω.  

[…]Μετάστρεψε τὸ λογισμὸ τοῦτον ὁποὺ σὲ κρίνει, 

μὴν πὰ κι ἀνάψης μιὰ φωτιὰν ὁποὺ ποτὲ δὲ σβήνει.  

Πούρι τοῦ ἀνθρώπου ἐδόθηκε κ’εἶναι τὸ φυσικὸ τοῦ 

νὰ διαμετρᾶ τὰ πράματα μὲ τὸ λογαριασμὸ του⋅ 200 

καὶ σὺ ἴντα μέτρος ἤκαμες σὲ τοῦτα ποὺ μοῦ λέγεις; 

[…]Διῶξε τσι αὐτοὺς τοὺς λογισμούς, μηδὲν κακαποδώσης⋅ 

γομάρι ὁποὺ δὲ δύνεσαι, μὴ θέλεις νὰ σηκώσης. 

Μὲ τὸ ἴδιο σου τὸ φύσιμα μη βουληθῆς νὰ ξάψης 235 

φωτιὰ ποὺ δὲν ἐσβήνεται καὶ τὸ κορμὶ σου κάψης. 

Εἰς τὸ παλάτι τοῦ ρηγός, ἀδέρφι, πλιὸ μὴν πηαίνης,  

γιατὶ, σὰ σὲ θωροῦ συχνιὰ ν’ ἀνεβοκατεβαίνης,  

ὁ κόσμος εἶναι πονηρὸς κι ὁ πόθος σὲ τυφλώνει, 

κι ὡς καὶ νὰ τὸ κρατῆς κρουφό, γοργὸ τὸ φανερώνει⋅ 240 

Ο Ερωτόκριτος δέχεται τις αυστηρές συμβουλές του φίλου με ευνοϊκή διάθεση, ως 

έκφραση της αληθινής φιλίας τους,όμως, οι συμβουλές του καταπραΰνουν προσωρινά μόνο 

τον πόθο του (Α΄ 247-250, 251-346, 347-370). Πρόσκαιρη καταπραϋντική επίδραση στον έρωτα 

του Ερωτόκριτου λαμβάνει και η μουσική. Ο Ερωτόκριτος τα βράδια παίρνει το λαγούτο του, 

τριγυρίζει στο παλάτι και τραγουδά τους πόνους και τα βάσανα του έρωτα.  

Ὅ,τι μοῦ μίλησες ἐτούτη τὴν ἡμέρα 

σὲ λογισμὸ καλύτερο καὶ πλιὰ ἀλαφρὸ μ’ ἐφέρα⋅ 

κ’ ἐβάλθηκα ν’ ἀπαρνηθῶ τοῦ παλατιοῦ τὴ στράτα 375 

καὶ νὰ μακρύνω ἀπ’ τὴν καρδιὰ τσι’ ἀγάπης τὰ μαντάτα⋅ 

νὰ δυσκολέψω τσι’ ἀφορμὲς ὁποὺ μὲ τυραννοῦσι 

κι ἄν ἐμπορῶ, τὰ μάτια μου πλιὸ τως νὰ μὴν τὴ δοῦσι⋅  

[…]Κι’ ἀρχίνισεν ἀπολιγοῦ νὰ πράσση στὸ παλάτι,  

τὴν ἀρμηνειὰ τοῦ φίλου του καὶ τὴ βουλή του ἐκράτει, 

μά’ σφαλεν εἰς τὰ λόγιαζε καὶ στα’ τασσε νὰ κάμη 358 

καὶ τὸ κορμί του ἐσούρωνε κ’ ἤτρεμε ὡσὰν καλάμι.  

Καὶ μὴ μπορώντας νὰ βαστᾶ τὸ μάκρος ἀπ’ τὴν κόρη 

ἐβάλθηκε τσὶ πόνους του νὰ συγκερνᾶ ὡς ἐμπόρει. 

Κι ὅντεν ἡ νύκτα ἡ δροσερὴ καθ’ ἄνθρωπο ἀναπεύγει 
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καὶ κάθε ζὸ νὰ κοιμηθῆ τόπο νὰ βρῆ γυρεύγει, 390 

ἤπαιρνε τὸ λαγοῦτο του κ’ ἐσιγανοπορπάτει 

κ’ ἐκτύπα το γλυκιὰ-γλυκιὰ ἀνάδια στὸ παλάτι.  

Ο Πολύδωρος ελπίζοντας στην καταλυτική επίδραση της μουσικοθεραπείας στην 

παραίτηση από αυτόν τον έρωτα, παρότι ψάχνει την κατάλληλη στιγμή, για να τον 

συμβουλέψει να πάψει το τραγούδι, ωστόσο, συναινεί να τον συνοδεύει τα βράδια (Α΄ 373-

422)30.  

Φίλε, ἐβάλθηκα τραγούδι καὶ λαγοῦτο 405 

γλήγορα νὰ μὲ γιάνουσι στὸ λογισμὸν ἐτοῦτο⋅ 

σὰν τραγουδήσω καὶ νὰ πῶ τὸν πόνο ποὺ μὲ κρίνει,  

μοῦ φαίνεται πὼς εἶν’ νερὸ καὶ τὴ φωτιὰ μοῦ σβήνει.  

Ἐλόγιασε ὁ Πολύδωρος πὼς τοῦτο ν’ άληθέψη,  

καὶ νὰ περνᾶ μὲ τσὶ σκοποὺς κι ἄλλο νὰ μὴ γυρέψει⋅ 410 

καὶ πάλι τρόπο ἀκαρτερεῖ, ὡς γιὰ νὰ τὸν διατάσση,  

ν’ ἀπαρνηθῆ καὶ τσὶ σκοποὺς κι ἄλλη βουλὴ νὰ πιάση: 

εἰς τούτη τὴν καλή καρδιὰ δὲν τόνε δυσκολεύγει⋅ 

σὰ φρόνιμος, στὸ διάταμα πάντα καιρὸ γυρεύγει.   

Η μουσική φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, ενισχύει το ερωτικό πάθος και γίνεται 

η πρώτη αφορμή για να δοκιμαστεί ο τρυφερός αλλά και σύνθετος δεσμός των δύο νέων. Ο 

Ερωτόκριτος αφήνει τον φίλο του να μπει στη σφαίρα της εμπιστοσύνης του μέσα από στάδια, 

τον θέτει σε συνεχείς δοκιμασίες, τον προ(σ)καλεί να δείξει ηρωϊσμό και ανιδιοτέλεια στον 

κίνδυνο που αντιμετωπίζουν κατά την αψιμαχία με τους φρουρούς του βασιλιά και από την 

οποία βγαίνουν τελικά νικητές. Ο Πολύδωρος από την άλλη πλευρά ανταποκρίνεται με 

ανδρεία στη μάχη με τους φρουρούς, όμως, μέσα από τις δοκιμασίες ταπεινώνεται συνεχώς 

για τον φίλο του (Α΄529- 542)31.  

Καὶ λέγει καὶ τοῦ φίλου του: «Ἀπόψε κάνει χρεία,  

νὰ δείξωμε τὴ δύναμη κι ὅλη μᾶς τὴν ἀντρεία, 530 

ἡ ὄρεξή σού ἄ σὲ βαστᾶ, νὰ μὴ μᾶσε γνωρίσου⋅ 

ἀπόψε κάμε τὸ πρεπὸ καὶ σὺ μὲ τὸ σπαθὶ σου⋅ 

κ’ ἐγὼ καλλιά ’χω θάνατο παρὰ νὰ γνωριστοῦμε 

καὶ πρὶ μᾶς πᾶσι στοῦ ρηγὸς θέλω νὰ σκοτωθοῦμε.   

 Η Φροσύνη βασίζεται κι εκείνη στην ιαματική λειτουργία της πειθούς για την 

θεραπεία του έρωτα της Αρετούσας με τον νυχτερινό τραγουδιστή. Η Φροσύνη με παραινετικά 

λόγια, με ύφος αυστηρό και μητρικό, συμβουλεύει την Αρετή να ξεριζώσει ό,τι συναισθήματα 

υπάρχουν μέσα  της. Το ξέδομα, η διασκέδαση, η αποφυγή της απομόνωσης και της απραξίας 

είναι ανάλογες λύσεις που προτείνει η Φροσύνη στην Αρετούσα για την θεραπεία του έρωτα. 

Όπως και συμβαίνει. Η Αρετούσα συνοδεύεται συνεχώς από εδώ και στο εξής από τη Φροσύνη, 

                                                      
30Peri Massimo, ό.π, σ. 78 
31Hyatte Reginald, ό.π, σσ. 160-161  
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γεγονός που την εμποδίζει από το να παραδοθεί στην ενατένιση του αντικειμένου του πόθου 

της32.  

Άλλη μια θεραπεία που προτείνει ο Πολύδωρος στον φίλο του είναι η αποφυγή της 

απομόνωσης και της απραξίας. Έτσι, ο Ερωτόκριτος προσπαθώντας να βρει γιατρικό για τον 

πόθο του πηγαίνει για κυνήγι μαζί με τους φίλους του, όμως, και αυτή η πρόταση αποβαίνει 

μάταια (Α΄811-828)33. Η μετάβαση στην εξοχή των δύο φίλων επενεργεί θετικά στον 

Ερωτόκριτο, καθώς το βουκολικό τοπίο μετατρέπεται σε τόπο εκτόνωσης της έντασης των 

συναισθημάτων του και σημείο εκμυστήρευσης των βασάνων του (Α΄1099-1188)34. Ο 

Ερωτόκριτος του αφηγείται τα πάθη στα οποία τον υποβάλει ο έρωτας για την Αρετούσα, οι 

δύο φίλοι κλαίνε αγκαλιασμένοι και ο Πολύδωρος προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο του 

φίλου του με τρυφερότητα, καλοπιάσματα, με πολλά λόγια παραμυθίας που, όμως, τον 

παραπλανούν (Α΄1225-1228).  

Καβαλικεύγουσι κ’ οἱ δυὸ μιὰ ταχινή, μιὰ σκόλη 1095 

πᾶσι καμπόσο ἀκρομακρα, εἰς ἕνα περιβόλι,  

                                                      
32Μαρκομιχελάκη Αναστασία, «Ζητήματα χειρισμού του πρέποντος στον Ερωτόκριτο», ό.π, σσ. 361-362 
και  Peri Massimo, Τοῦ πόθου ἀρρωστημένος: Ιατρική και Ποίηση στον Ερωτόκριτο, ό.π, σσ. 50, 70-71, 
73-74, 79 Και η Φροσύνη εφαρμόζει διάφορα θεραπευτικά μέσα προκειμένου να επαναφέρει την 
ερωτοχτυπημένη Αρετούσα στη λογική. Όπως και ο Πολύδωρος, έτσι και η Φροσύνη προσπαθεί με τον 
ψόγο του αγαπημένου προσώπου, του άγνωστου νυχτερινού τραγουδιστή να πλήξει την εξιδανίκευση 
του έρωτα και ν’ απομακρύνει την Αρετούσα από την έμμονη ιδέα της επιδίωξής του και επειδή 
προβλέπει πως μπορεί να βυθίσει την Αρετή σε βαθιά θλίψη και μελαγχολία, γι’ αυτό και προσπαθεί να 
εμφυσήσει μέσα της τον φόβο, με σκοπό να ενεργοποιήσει τις άμυνές της (Α΄ 677-694, 701). Ο 
χαρακτήρας της Φροσύνης αναπτύσσεται εξίσου ρεαλιστικά στο έργο, καθώς η ίδια δεν μπορεί παρά να 
αναλογιστεί όχι μόνο τις συνέπειες που θα επιφέρει η επιδίωξη αυτού του έρωτα στην Αρετή αλλά και 
τις τεράστιες συνέπειες για την ίδια. Η Φροσύνη είναι μια γυναίκα έξυπνη, που εξετάζει με προσοχή 
όλες τις εναλλακτικές λύσεις, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην αποκάλυψη της αλήθειας στον βασιλιά 
και την σιωπή, υπολογίζει τις συνέπειες και συντρίβεται από τον φόβο του θανάτου της Αρετής αλλά 
και του δικού της. Υποκύπτει με αφέλεια και καλή πίστη στη σιωπή και ελπίζει, όπως και ο Πολύδωρος, 
στο μέρωμα του πόθου με το πέρασμα του καιρού (Α΄ 1699-1732) Νούτσος Παναγιώτης, «Ερωτόκριτος: 
αφηγηματικές στρατηγικές για την ‘πολιτική’ του έρωτα», ό.π, σσ. 180-182, 189 και Holton David, 
Erotocritos, ό.π, σ. 50 Εξίσου συντρίβεται ψυχικά στην Ερωφίλη και η Χρυσονόμη. Όσο η Ερωφίλη 
υπερασπίζεται την επιλογή της εκείνη παραδίδεται στο κλάμα, θρηνεί την κακή επιλογή της Ερωφίλης, 
γνωρίζει το μένος του βασιλιά και φοβάται για τη ζωή της Ερωφίλης αλλά και της ίδιας, γιατί ξέρει 
πως θα κατηγορηθεί για συνεργεία στην παράνομη πράξη της Ερωφίλης και προς στιγμήν δειλιάζει να 
τη βοηθήσει. Αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στη φυγή από το παλάτι ή στο να στέρξει να βοηθήσει την 
Ερωφίλη (Β΄ 79-80, 83-86, 91-94, 101-102, 109-110, 137-142 και Δ΄ στ. 1-8, 12-14, 17-20, 23-26, 31-32, 37-
44, 47-58) Στον Ροδολίνο στη συμπτωματολογία του έρωτα εντάσσει και άλλο ένα στοιχείο: η 
διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την ψυχή που βρίσκεται τοῦ πόθου ἀρρωστημένη. Η 
Σωφρόνια μετά την αποκάλυψη της δόλιας συμπεριφοράς του Ροδολίνου βλέπει πόσο ταραγμένη είναι 
η Αρετούσα και την συμβουλεύει να ηρεμίσει, καθώς φοβάται πως η μεγάλη ταραχή μπορεί να της 
προξενήσει κινδύνους αλλά και να την οδηγήσει στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων (Δ΄ 161-164). 
Στην Ερωφίλη και η Χρυσονόμη λειτουργεί εξίσου ως φορέας του κοινωνικού πρέποντος, υπενθυμίζει 
στην Ερωφίλη την αγεφύρωτη κοινωνική της διαφορά με τον Πανάρετο, την ψέγει για την απόφαση 
του γάμου που έλαβε χωρίς να είναι δική της απόφαση και την προτρέπει να παραιτηθεί από αυτόν τον 
άμοιαστο έρωτα προτού μαθευτεί στο παλάτι (Β΄ 33-34, 43-44, 61-70, 71-74) Αντίστοιχα, στον Ροδολίνο 
η νένα Σωφρόνια υπενθυμίζει στην Αρετούσα τὸ πρεπὸ τῆς ὑψηλότητάς της, της κοινωνικής της θέσης. 
Ενόσω εκείνη βασανίζεται από τις σκέψεις πως η αγάπη του Ροδολίνου για εκείνην έχει παρέλθει 
σκέφτεται πως ο μόνος τρόπος για να μάθει τι κρύβει στην καρδιά του είναι να βρίσκεται κοντά του και 
να παρακολουθεί στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η νένα την συμβουλεύει πως στη θέση της 
αρμόζει να βρίσκεται μέσα στην κατοικία της, όπου μπορεί να κρύψει ευκολότερα τα δικά της 
συναισθήματα (Α΄ 703-708). 
33Peri Massimo, ό.π, σ. 74 
34 Ό.π, σ. 78 
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κ’ εὑρήκασινε μοναξά, πεζεύγουν καὶ καθίζου 

καὶ μὲ τοὺς ἀναστεναμοὺς ἀθιβολὲς ἀρχίζου.  

Καὶ λέγει του ὁ Πολύδωρος: «Ἀδέρφι, θέλω πάλι 

νὰ πῶ γι’ αὐτὴ τῆν παιδωμὴν ὁπού ’χεις καὶ τὴ ζἀλη, 1100 

γιατὶ, καλὰ καὶ δὲ μιλεῖς, τὰ μὰτια μολογοῦσι 

ἐκεῖνο ποὺ τὰ χείλη σου δὲ θέλου νὰ μοῦ ποῦσι.  

[…]Ἐγροίκα τα ὁ Ρωτόκριτος, δὲν τά ’χε παραμύθια,  

ἐγνώριζε κ’ ἐθώρειε τα πὼς ἦσαν ὅλα ἀλήθεια⋅ 1190 

ἐγνώριζε κ’ ἐθώρειε το κι ἄμοιαστα ἐτυραννᾶτο 

κι ἀπιλογιὰ λυπητερὴ ἤδωκε στ’ ἀφουκρᾶτο.  

Ἀδὲρφι, τὰ μοῦ μίλησες μὲς στὴν καρδιά μου ἐμπῆκα,  

μὰ ἐφύγαν πάλι τὸ ζιμιὸ καὶ τόπο δὲν εὑρήκα. 

Τὸ σφάλμα μου γνωρίζω το, πῶς βρίσκομαι κατέχω, 1195 

μὰ δὲν μπορῶ νὰ βουηθηθῶ καὶ τὴν ἐξὰ δὲν ἔχω.  

[…] Νὰ τοῦ γροικᾶ ὁ Πολύδωρος μ’ ἴντα καημὸ τὰ λέγει 1225 

καὶ πῶς τὸν ἔχει ἀγκαλιαστὸ καὶ λουχτουκιᾶ καὶ κλαίγει,  

ἀρχίζει μὲ παρηγοριές, ἀρχίζει μὲ γλυκότη 

κ’ ἐγιάτρευγε σιργουλιστὰ τοῦ φίλου του τὴ νιότη.   

Δ. Η προτροπή σε έντιμες πράξεις και η έννοια του σφάλματος 

Ο Πολύδωρος του προτείνει ν’ αφήσει τη χώρα της Αθήνας, να κάνει ένα ταξίδι, να 

γνωρίσει τα ήθη και τα έθιμα τόπων μακρινών με την ελπίδα πως με τον καιρό θα ξεχάσει τον 

έρωτα της Αρετούσας. Σε αυτό το μακρινό ταξίδι που εύχεται να λειτουργήσει ως 

αντιφάρμακο στον έρωτα ο Πολύδωρος προσφέρεται να τον συντροφεύσει (Α΄1229-1278)35. 

Μάλιστα, η αποδοχή της πρότασης του Πολύδωρου παρουσιάζεται σχεδόν αυτονόητη από τον 

Ερωτόκριτο, ο οποίος δεν αποχωρίζεται τον φίλο του, αφού έχει ανάγκη τη συμβουλή και την 

καθοδήγησή του. Οι δύο νέοι φεύγουν μαζί για την Έγριπο, όμως, μια ξαφνική αρρώστια του 

πατέρα του Ερωτόκριτου τους φέρνει γρήγορα πίσω στην Αθήνα (Α΄1279-1287, 1749-1750). 

Ἀδέρφι, ὁ λογισμὸς κι αὐτὴ ἡ μεγάλη ὀδύνη,  

ὥστε νὰ βρίσκεσαι κοντὰ στσῆ χώρας, δὲ σ’ ἀφήνει 1230 

πάντα σὲ θέλει τυραννᾶ, χειμῶνα-καλοκαίρι,  

ἄ δὲ μακρύνης ἀπὸ πά, νὰ πᾶς εἰς ἄλλα μέρη.  

[…]Λοιπὸν ἄν το’ χης ὄρεξη καὶ πεθυμᾶς νὰ γιάννης, 

γύρεψε κ’ εὖρε γιατρικὸ στὸν πόνο σου νὰ βάνης⋅ 

προθύμεψε καὶ σπούδαξε, βιάσου καὶ μὴν ἀργήσης, 1275 

μίσεψε, μάκρυνε ἀπὸ πά, νὰ τσῆ ξελησμονήσης 

κ’ ἔρχομαι μετὰ λόγου σου, δὲ θέλω μοναχός σου 

νὰ προπατῆς στὴν ξενιτιὰ κ’ ἔπαρ’ με σύντροφό σου.  

Τὰ λόγια τοῦτα, μὲ πολλὰ κι ἄλλα ποὺ ἀναθιβάνει,  

ἀρέσαν τοῦ Ρ ωτὀκριτου κ’ ἤρχισε νὰ τὰ πιάνη⋅ 1280 

κ’ ἐβάλθηκε ὅσον ἠμπορεῖ ’κ τὴ χώρα νὰ μακρύνη,  

μὲ σπούδα μπαίνει σ’ ὀρδινιὰ ζιμιὸ τὴν ὥρα κείνη⋅ 

καὶ παίρνει καὶ τὸ φίλο του, δίχως του δὲ μισεύγει,  

νὰ τοῦ θυμίζη τὰ πρεπὰ καὶ νὰ τοῦ τ’ ἀρμηνεύγη⋅ 

                                                      
35Ό.π, σ. 75-77 
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τ’ ἄρματα τὰ καλύτερα καὶ πλιά ’μορφα γυρεύγου 1285 

τὰ γληγορώτερα ἄλογα καὶ δυνατὰ διαλέγου.     

 Ο Ερωτόκριτος μετά την επάνοδό του από την Έγριπο ανακαλύπτει πως τα τραγούδια 

και η ζωγραφιά της Αρετούσας, που ήταν φυλαγμένα στο συρτάρι του, λείπουν και για άλλη 

μια φορά καταφεύγει στη βοήθεια του φίλου του και του αποκαλύπτει ό,τι ως τώρα κρατούσε 

κρυφό. Ο Πολύδωρος τον συμβουλεύει να παραμείνει στο σπίτι του, έως ότου επισκεφθεί το 

παλάτι και ανακαλύψει τι συνέβη. Όμως, η υπερβολική του αγάπη για τον Ερωτόκριτο αλλά 

και η δυσκολία της κατάστασης που απαιτεί λεπτούς και περίτεχνους χειρισμούς οδηγούν 

ακόμα και τον γνωστικό Πολύδωρο σε απορία αναγκάζοντάς τον να εξετάσει όλες τις 

ενδεχόμενες λύσεις για το πρόβλημα του φίλου του. Σε περίπτωση που έχει αποκαλυφθεί η 

αλήθεια, ο Πολύδωρος του προτείνει να βρουν μάρτυρες, οι οποίοι θα ψευδομαρτυρήσουν πως 

κάποιος που είναι τώρα ήδη νεκρός έδωσε τα τραγούδια και τη ζωγραφιά στον Ερωτόκριτο. Ο 

Πολύδωρος προσπαθεί να πείσει τον φίλο του να συναινέσει σε μια πράξη επονείδιστη και 

ξαστοχεί. Η ανθρώπινη γνώση και σοφία των κοσμικών πραγμάτων, φορέας της οποίας 

γίνεται ο Πολύδωρος, ατονεί μπροστά στο ηθικό ύψος του έρωτα (Α΄1879-1908)36.  

Στέκει, λογιάζει καὶ θωρεῖ ἴντα μπορεῖ νὰ κάμη 

νὰ βουηθηθῆ σ’ ἔτοια δουλειὰ καὶ τρέμει σὰν καλάμι⋅ 1880 

κι ἄν τόνε κράξη ὁ βασιλιὸς νὰ τον ἀναρωτήξη,  

μ’ ἴντα λογῆς λογαριασμὸ τὸ μαῦρο ἄσπρο νὰ δείξη. 

Καὶ μὲ μεγάλο λογισμὸ θωρεῖ, ξαναθωρεῖ το, 

γιατί, ἔβλεπε, τὸ κάμωμα πολλὰ καθάριον ἦτο. 

Ζερβὰ-δεξὰ τὸ γύριζε, πάντα ’βρισκε πὼς φταίγει, 1885 

γιατὶ τὸ φῶς τ’ ὁλόλαμπρο νύκτα κιανεὶς δὲ λέγει.  

Ὀγιὰ λιγότερο κακὸ θὲ νὰ σταθῆ στὸ σπίτι 

κ’ εἰς τσ’ ἄλλους τούτη τὴ δουλειὰ πολλὰ κουρφὴ κρατεῖ τη⋅ 

μόνον εἰς τὸν Πολύδωρον ὅλα τὰ φανερώνει 

καὶ κάποια ποὺ τοῦ κούρφευγε, ἐδὰ δὲν τοῦ τὰ χώνει: 1890 

Εἶπε του γιὰ τὴ σγουραφιά, ποῦ’ τον καὶ πῶς ἐχάθη 

κι ὡς τ’ ἄκουσεν ὁ φίλος του, ἀσάλευτος ἐστάθη 

καὶ δὲν κατέχει ἴντα νὰ πῆ κ’ἴντα βουλὴ νὰ δώση⋅ 

                                                      
36Ροδοσθένους-Μπαλάφα Μαρίνα, «Σὲ μιὰ πνοὴν ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα»: ἡ ποιητικὴ τῆς 
ἀνδρικῆς φιλίας στὸν Ἐρωτόκριτο», ό.π, σ. 245 Ανάλογα στον Ροδολίνο η υπέρμετρη αγάπη του 
Ροδολίνου στον φίλο του, Τρωσίλο, τον οδηγούν εν γνώσει του σ’ ένα μεγάλο σφάλμα. Ο Τρωσίλος 
εφόσον συνειδητοποιεί πως δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει γυναίκα του την Αρετούσα με έντιμα μέσα, 
συλλαμβάνει το ντροπιαστικό σχέδιό του -να πάρει δήθεν για γυναίκα του ο Ροδολίνος την Αρετούσα 
και μετά να την παραδώσει στον Τρωσίλο- και εναποθέτει εσφαλμένα τις ελπίδες του στη φιλία τους. 
Ο Ροδολίνος συναινεί στην επονείδιστη πρόταση του φίλου του εκφράζοντας την πεποίθηση πως το 
«άδικο ευλογείται» όταν γίνεται για χάρη μιας πιστής φιλίας και αγάπης και με σκοπό ν’ αποδείξει για 
άλλη μια φορά έμπρακτα την αφοσίωσή του σ’ εκείνον. Ο σύμβουλός του, ο Ερμήνος, γίνεται σχεδόν 
κατ’ αποκλειστικότητα στο κείμενο εκφραστής των νόμων που διέπουν τη φιλία. Στο παραπάνω χωρίο 
διορθώνει την διαστρεβλωμένη άποψη του Ροδολίνου για τη φιλία, καθώς σύμφωνα με τους ‘σοφούς’, 
όπως ο ίδιος λέει, κανείς φίλος δεν πρέπει να ζητά μια πράξη καταδικαστέα από τον φίλο του (Α΄ 189-
204, 205-208, 209-216) Το απρεπές αίτημα του Τρωσίλου κλόνισε πρώτο τη φιλία τους, οδήγησε τον 
Ροδολίνο στο λάθος και την προδοσία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης τους (Α΄ 297-300). Η ανάμνηση της 
ακλόνητης πίστης και αγάπης της φιλίας τους συνθλίβει ψυχικά τον Ροδολίνο (Α΄ 301-326), όμως, το 
σημείο είναι κρίσιμο για τη λήψη της σωστής απόφασης. Ο Ερμήνος του εφιστά την προσοχή, καθώς 
τον συμβουλεύει να παραβεί έναν νόμο της φιλίας, να κανεί ένα ακόμα λάθος στη φιλία του παρά να 
πάρει μια απόφαση καταδικαστέα από την κοινή γνώμη (Γ΄ 157-214). 
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εἰς ἔτοια πράματα ψιλὰ κομπώνεται κ’ ἡ γνώση. 

Ἐκράτειε το γιὰ ἀπαρθινὸ πὼς στοῦ ρηγὸς τὴ χέρα 1895 

βρίσκουνται κεῖνα τὰ χαρτιὰ ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα⋅ 

πούρι ἤδωκε κι αὐτὸς βουλὴ στὸ σπίτι ν’ ἀπομείνη 

ὁ Ρώκριτος, ὥστε νὰ δοῦ γιὰ τὴ δουλειὰν ἐκείνη⋅ 

καταχωστὰ μὲ πονηριὰ καὶ γνώση νὰ ξανοίξου 

κι ἄν ἐμπορέσουν τὸ κακὸ καὶ βάρη ἀλλοῦ νὰ ρίξου 1900 

καὶ να’ βρου φίλους καὶ δικοὺς, κουρφὰ νὰ τὸ μιλήσου, 

νὰ ψομομαρτυρήσουσι, ὀγιὰ νὰ τοῦ βουηθήσου:  

νὰ ποῦν πὼς ἄλλος τά’ δωκε στοῦ Ρώκριτου τὴ χέρα,  

νὰ σάζουσι τὰ λόγια τως στὴν ὥρα καὶ στὴ μέρα 

καὶ γιὰ κιανέναν ἄνθρωπο, ποὺ της ’ναι ἀποθαμένος 1905 

νὰ ποῦν πὼς κεῖνος τά ’δωκε, νὰ βουηθηθῆ ὁ φταισμένος. 

Τούτ’ ἡ βουλή, ποὺ τοῦ’δωκεν ὁ φίλος, δὲν τ’ άρέσει 

(δὲν ἔχει πόδια νὰ σταθῆ ἐκεῖνος ὁποὺ φταίση).  

Ο Ερωτόκριτος δεν αποδέχεται την άμοιαστη συμβουλή της ψευδομαρτυρίας, 

αρνείται ν’ ακολουθήσει την πρότασή του βάζοντας για πρώτη φορά σε δεύτερη μοίρα τη 

φιλία τους (Α΄ 1907-1908). Ο Ερωτόκριτος βάζει ένα όριο στις παραχωρήσεις που κάνει στη 

φιλική του σχέση με τον Πολύδωρο, ενώ, παράλληλα θέτει προτεραιότητα την αγάπη του για 

την Αρετή, αποτυπώνοντας το αναγεννησιακό ύφος και ήθος.   

Ε. Το ψέμα στη φιλία 

 Ο Πολύδωρος λαμβάνει περιστασιακά τον ρόλο του αντίμαχου, όμως, δεν αποτελεί 

μόνιμο αντίμαχο με σταθερές αρνητικές ιδιότητες στη μυθιστορία. Αυτή η λειτουργία του 

Πολύδωρου είναι καίριας σημασίας για την εξέλιξη της πλοκής. Οι αποτρεπτικές δράσεις του 

στα σχέδια του φίλου του είναι εκείνες που βοηθούν τον Ερωτόκριτο να μεταβεί από το 

θεωρητικό στο πρακτικό πεδίο του έρωτα και να υπερασπιστεί τις ιδέες του. Ακόμα κι όταν ο 

Πολύδωρος επισκέπτεται το παλάτι σύμφωνα με τις οδηγίες του Ερωτόκριτου και διαπιστώνει 

πως οι προθέσεις της Αρετούσας είναι ευνοϊκές απέναντί του τού μεταφέρει τη μισή αλήθεια, 

δηλαδή πως η Αρετούσα ανακάλυψε την ταυτότητά του, όμως, είναι θυμωμένη μ’ εκείνον (Α΄ 

1925-2000).  

Ἐτοῦτος ἤπρασσε συχνιὰ στοῦ ρήγα τὸ παλάτι 

μὰ ἀγάπες δὲν ἐγὐρευγεν οὐδὲ φιλιὲς ἐκράττει  1930 

κ’ ἐκίνησε σὰ δουλευτὴς νὰ πὰ νὰ χαιρετήση,  

ὀγιὰ νὰ δῆ τὸ πρόσωπο τοῦ ἀφέντη, νὰ γνωρἰση 

[…]Ἦττον ἐκεῖ κ’ ἡ Ἀρετή, τὰ λέγασιν ἐγγροίκα 

καὶ τὰ κρουφά τση ἐφὐλαξε κι ὄξω δὲν ἐφανήκα,  

πούρι δὲν ἦτο μπορετὸν  ὅλους νὰ τσὶ κομπώνη 

κ’ ἐγνώρισε ὁ Πολύδωρος κεῖνο ὁποὺ σ’ τσις’ ἄλλους χώνει:  

εἶδε τηνε χαιρἀμενη, εἶδε τη ξεγνοιασμένη, 1945 

ἴντα σημάδια θέλει πλιὸ νὰ στέκη, ν’ ἀνιμένη; 

[…]Μπορεῖ λίγη ὥρα ὁποὺ γροικᾶ, κιανένα νὰ κομπώση,  

μὰ γλήγορα γνωρίζεται κεῖνο ποὺ θὲ νὰ χώση⋅ 

ἐγνώρισε ὁ Πολύδωρος, κατέχοντας καὶ τ’ ἄλλα, 

πὼς οἱ γραφὲς κ’ ἡ σγουραφιὰ σὲ πόθο τὴν ἐβάλα⋅ 1960 
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κεῖ ὁπὄχει τὴν παρηγοριὰ τὸ πὼς δὲν τὰ κατέχει 

ὁ ρήγας κεῖνα τὰ κρουφὰ κι οὐδ’ ἔτοιαν ἔγνοιαν ἔχει,  

πρικαίνεται, κ’ εἰς τὰ θωρεῖ σὰ φρόνιμος λογιάζει 

τὸ πὼς δὲν ἤσβησε ἡ φωτιά, μὰ εἰς δυὸ κεντᾶ καὶ βράζει.  

Δειλιᾶ τέτοια κακὴν ἀρχή, τὸ τέλος της φοβᾶται 1965 

κι ὄχι τὸν ἕνα μοναχάς, μὰ καὶ τοὺς δυὸ λυπᾶται.  

Μισεύγει κι ἀποχαιρετᾶ, στοῦ φίλου του γιαγέρνει 

καὶ τὰ μαντάτα, ὡς φρόνιμος, συγκεραστὰ τὰ φέρνει.   

Ο Πολύδωρος αποφασίζει να αποκρύψει την αλήθεια στον Ερωτόκριτο και οδηγείται 

στο ψέμα προσφέροντάς του ένα ακόμα αντιφάρμακο για τον έρωτα. Η αποκάλυψη του 

ψέματος του Πολύδωρου δεν αργεί και καθίσταται πλέον φανερό στον Ερωτόκριτο πως 

οφείλει να δράσει μόνος του (Α΄ 2027-2030)37.  

Δὲ θέλω πλιὸ  γιὰ ἔτοια δουλειὰ τοῦ φίλου νὰ μιλήσω,  

τὴ γνώμη του κατέχω τη, πάντα μὲ σύρνει ὀπίσω 

κι ἀμπόδισμα καὶ δυσκολιὲς καὶ μπέρδεμα μοῦ βάνει 

καὶ χώνει μου τὸ γιατρικό, ὁπὄχει νὰ μὲ γιάνη. 2030 

Βέβαια, η σχέση τους δεν διαρρηγνύεται ανεπανόρθωτα, ούτε κατηγορείται ο 

Πολύδωρος για φαυλότητα. Ένας καλός φίλος, όπως είναι ο Πολύδωρος, επιλέγει να πει 

μικρά ψέματα και ν’ αποσιωπήσει μέρος της αλήθειας, προκειμένου να μεταστρέψει το φίλο 

του από την επιδίωξη αυτού του επικίνδυνου έρωτα. Η επιλογή του Πολύδωρου γίνεται 

απόδειξη της καλής φιλίας των δύο νέων και όχι απόδειξη ενός ηθικού ελαττώματος του 

χαρακτήρα του. Η λειτουργία του  Πολύδωρου ως αντίμαχος συνεχίζεται και στο δεύτερο 

μέρος της μυθιστορίας, καθώς τον συμβουλεύει ν’ απέχει από το κονταροχτύπημα. Ο 

Πολύδωρος προσπαθεί να τον αποτρέψει από τη συμμετοχή στη γκιόστρα, ενώ προβάλει ως 

δικαιολογία τον φόβο για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του (Β΄ 9-20, 21-46).   

Ὁ φίλος του σὰ φρόνιμος ποὺ πάντα δυσκολεύγει 

τά’ χεν ἐτοῦτος ὄρεξη κ’ ἐκεῖνα ὁποὺ γυρεύγει,  

ἤπασκε πάντα νὰ σβηστῆ ὁ λογισμὸς ὁπ’ ἔχει,  

καὶ τὴν ἀγάπη τσ’ Ἀρετῆς νὰ μὴν τήνε ξετρέχη⋅  

κατέχοντάς τον δυνατὸ παρ’ ἄλλο καβαλάρη, 15 

ἐλόγιασε πὼς τὴν τιμὴν ἀπ’ ὅλους θέλει πάρει 

καὶ τὸ στεφάνι τὸ χρουσὸ μὲ νίκος νὰ κερδέση 

κ’ ἡ Ἀρετούσα εἰς πλιὰ φιλιὰ κι ἀγάπη νὰ μπερδέση⋅ 

γιαῦτος πολλῶ λογιῶ ἀφορμὲς καὶ δυσκολιὲς τοῦ βάνει,  

γιατὶ δὲν τό ’χεν ὄρεξη νὰ πάρη τὸ στεφάνι. 20  

Ο Πολύδωρος, μυαλωμένος και συνετός, διαβλέπει πως η νίκη του Ερωτόκριτου στο 

κονταροχτύπημα θα τον φέρει πιο κοντά στη διεκδίκηση της αγάπης της Αρετούσας. Ο 

Ερωτόκριτος αναγνωρίζει την αφορμή που κρύβεται πίσω από τις αποτρεπτικές συμβουλές 

του Πολύδωρου, τον επαινεί για τη φρόνησή του, όμως, τα διαρκή εμπόδια που του θέτει 

κλονίζουν την εμπιστοσύνη του σ’εκείνον (Β΄ 53-82)38.   

                                                      
37Ροδοσθένους-Μπαλάφα Μαρίνα, «Σὲ μιὰ πνοὴν ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα»: ἡ ποιητικὴ τῆς 
ἀνδρικῆς φιλίας στὸν Ἐρωτόκριτο», ό.π, σσ. 245-246  
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Πολύδωρε ἀκριβὲ, τὰ μοῦ μιλεῖς γροικῶ τα⋅ 

θυμοῦμαι τὰ διατάματα, τά ’στερα καὶ τὰ πρῶτα 

καὶ σμίγω ἐκείνες τσ’ ἐμιλιὲς μὲ τοῦτα ὁποὺ  μοῦ λέγεις 55 

κ’ εὑρίσκω ποια ’ναι ἡ ἀφορμή, ὁποὺ μὲ δυσκολεύγεις.   

 Και η Φροσύνη αναλαμβάνει έναν ρόλο ανάλογο μ’ εκείνον του Πολύδωρου, του 
περιστασιακού αντίμαχου, καθώς αρχικά αποθαρρύνει και προειδοποιεί την Αρετούσα για 
τους κινδύνους που ενέχει ο έρωτάς της για τον Ερωτόκριτο (Α΄ 671-700, 705-734). Από την 
αρχή της μυθιστορίας η Φροσύνη εισηγείται τον ρόλο του Αντέρωτα, είναι οπαδός της 
αγνότητας (amor virtutis) και αυτό το δόγμα προσπαθεί να διδάξει στην Αρετούσα από τη 
μικρή της ηλικία, πώς να αποφεύγει δηλαδή τις διαρκείς κρούσεις του έρωτα. Αρχικά, τα 
λόγια της Αρετούσας φανερώνουν τους καρπούς της διδασκαλίας του δόγματος της 
Φροσύνης⋅ η Αρετούσα είναι οπαδός του αγνού έρωτα, όπως επιβεβαιώνει ο αφηγητής (Α97-
98) και ο Πολύδωρος (Α΄173-74)39.  
 

Παιδάκι μου, ἴντα ’ναι τὰ διηγᾶσαι; 

Δὲν εἶσαι ἡ Ἀρετούσα πλιό, ἄλλη λογιάζω της’σαι!  

Καὶ ποῦ’ναι ἡ φρονιμάδα σου ποὺ σὲ θαμάζουνται ὅλοι 

κ’ ἤσουνε βρύση της’ εὐγενειᾶς καὶ τηςῆ τιμῆς περβόλι; 

Καὶ πῶς τὰ λέγεις τ’ ἄμοιαστα, στὸ νοῦ σου πῶς τὰ βάνεις, 675 

ποῦ τά’ βρες τοῦτα τ’ ἄνοστα ὁποὺ μ’ ἀναθιβάνεις; 

Ἕνας γιατὶ ξεσπάθωσε κ’ ἐλάβωσε τὸν ἄλλο 

καὶ τραγουδεῖ καὶ νόστιμα, τονὲ κρατεῖς μεγάλο;  

Καὶ ποιὸς ὡσὰν τὸν κύρη σου στὴ χώρα εἶν’, Ἀρετοῦσα,  

καὶ ποιὰ παλάτια βρίσκουνται σὰν τὰ δικά της πλοῦσα; 680 

Ἐπὰ δὲν εἶν’ ρηγόπουλοι, οὐδ’ ἀφεντόπουλοι ἄλλοι∙ 

κερά μου, ἐπὰ δὲ βρίσκουνται  ὡσὰν ἐσᾶς μεγάλοι.  

[…] Καὶ μὴ λογιάσεις καὶ κιανεὶς ὁπού’ χει ἀνθρώπου χρήση 

ἐβγαίνει ἀπὸ τὸ σπίτι του νὰ νυκτοπαρωρήση∙ 

μὰ κεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουνε πράματα μηδὲ γνώση 

γυρίζου, νὰ βρεθῆ κιανεὶς νὰ τσὶ κακαποδώση.  

Κερά μου, σ’ τοῦτα ποὺ μιλῶ κάτεχε κ’ ἔχω πράξη, 695 

κι οὐδὲ τὸν Ἔρωτ’ ἄφηκα ποτὲ νὰ μὲ πατάξη∙ 

στὰ νιότα μου, κιαμιὰ φορά, ἄν ἤθελε προβάλει,  

μὲ μάνητα τὸν ἤδιωχνα κ’ ἐπήγαινεν εἰς ἄλλη∙ 

κ’ ἐγιάτρευγα μὲ προθυμιά, μὲ διχωστὰς ν’ ἀργήσω,  

τσ’ ἀγάπης τὰ πλανέματα, πριχοὺ νὰ τὰ γνωρίσω. 700   

[…] Κάθε κακὸν εἰς τὴν ἀρχὴ θέλει γιατρό, Ἀρετούσα∙ 705 

κάθε φωτιὰ θέλει νερό, νὰ πάψη τὴν ἀφούσα. 

                                                      
39 Η Φροσύνη ψέγει τη νιότη και τα κάλλη του Ερωτόκριτου και με πονηριά προσπαθεί να εξυψώσει στα 
μάτια της Αρετής άλλους συμμετέχοντες της γκιόστρας, τον Κρητικό, τον Κυπριώτη, τον Τριπόλεμο (Β΄ 
1355-1358, 1358-1364). Η Φροσύνη επιθυμεί να νικήσει το ρηγόπουλο της Κύπρου την γκιόστρα, καθώς 
και ο ίδιος φέρει το ίδιο δόγμα και τα διδάγματά της, είναι οπαδός της αγνότητας, του amor virtutis. Η 
ήττα του Κυπρίδημου συμβολίζει, όμως, και την ήττα του μεγάλου εχθρού της, του έρωτα (Β΄2313-20, 
Γ΄ 197-200, 213-214, 5151-18). Στον Ροδολίνο ο Ερμήνος ευελπιστεί στην αγάπη και φιλία των δύο νέων, 
που μακροθυμεί και συγχωρεί. Ο σύμβουλος διακρίνει ποιότητες ανάμεσα στα είδη της φιλίας και 
εφόσον η δικιά τους είναι ανώτερη, αφού και οι δύο είναι ευγενείς, άξιοι βασιλιάδες, τιμημένοι 
στρατιώτες και ενάρετοι, ο Τρωσίλος θα πρέπει να τον συγχωρήσει, καθώς ο Ροδολίνος δεν είναι 
προδότης αλλά νικημένος από το πάθος του (Α΄ 327-370, 415-426).  
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Ἄλλο δὲν εἶν’ τὸ γιατρικὸ τοῦ πόθου, ὁντὲν ἀρχίση, 

παρὰ ζιμιὸ νὰ βρῆ ἀφορμὴ νὰ τοῦ ξελησμονήση∙ 

νὰ βάνη μὲς στὸ λογισμὸ χίλιες φορές τὴν ὥρα 

ποιά ’ν’ τῆς τιμῆς τὰ κέρδητα καὶ τσ’ εὐγενειᾶς τὰ δῶρα. 710 

Μηδὲ θυμᾶσαι τραγουδιοῦ, τὴν παιδωμὴ σου πάψε, 

μέσα σ’ τσῆ γνώσης τὴν πυρὰν ὅ,τι κι ἄ μοῦ’ πες κάψε.  

Τούτη ἡ ἀρχή, γιὰ σκιὰς μικρή, ἐμένα δὲ μ’ ἀρέσει, 

γιατί ’δαμε ἀπὸ γῆν ὡς γῆ τὸν ἄνθρωπο νὰ πέση 

καὶ νὰ βαρῆ καὶ νὰ βλαβῆ στό ’στερο ν’ ἀποθάνη 715 

κι ἄλλος νὰ πέση ἀπὸ γκρεμνό, νὰ σηκωθῆ νὰ γιάννη. 

Γιὰ τοῦτο πρέπει εἰς τὲς ἀρχὲς νὰ βλέπη ὁπού ’χει γνώση, 

νὰ μὴν ἀφήση τὸ κακὸ μέσα του νὰ ριζώση∙ 

ἐτοῦτες οἱ κακὲς ἀρχὲς ποὺ πίβουλα προδίδου 

εἰς τὸ κορμὶ μὲ τὸν καιρὸ πρίκες καὶ πάθη δίδου. 720 

Ἐτοῦτα ὁποὺ μοῦ μίλησες πλιὸ νὰ σοῦ τὰ γροικήσω,  

πιάνω μαχαίρι νὰ σφαγῶ, νὰ κακοθανατίσω. 

Ἐγὼ κατέχω, ἀφέντρα μου, ἐτοῦτα ποῦ ξαμώνου 

καὶ πόσο βλάψιμο βαστοῦ, πόσο φαρμάκι χώνου. 

Διῶξε τσι αὐτοὺς τοὺς λογισμούς, ξύπνησε, ξεζαλίσου, 725 

μὲ συντροφιὲς ξεφάντωνε, μὴν εἶσαι μοναχή σου.  

Καὶ δὲ θωρεῖς τὲς ἀφεντιὲς πού ’χεις καὶ τὰ ρηγάτα,  

μὰ ἐμπήκες σ’ ἔτοια δάσητα κ’ ἐξέσφαλες τὴ στράτα! 

Ἔβγα ἀπ’ τὰ δάση σήμερο, γλήγορα ξεμπερδέσου 

κ’ ἐκεῖνα ποὺ σοῦ γροίκησα μὴν ξαναπῆς ποτέ σου. 730 

Τὰ γνωστικὰ διατάματα ὁποὺ ἡ Φροσύνη ἐμίλειε 

τῆς Ἀρετούσας, καὶ συχνιὰ κλαίγοντας τὴν ἐφίλειε,  

εἶχα μεγάλη δύναμη, τὸ λογισμὸ ἀλαφρύνα 

κ’ ἐσβῆσα τση τὰ κάρβουνα, μὰ οἱ σπίθες ἐπομεῖνα.                    

 

 Ανάλογα με τον Πολύδωρο, η Νένα, ως πρόσωπο – φορέας του κοινωνικού 
πρέποντος, της υπενθυμίζει διαρκώς την αγεφύρωτη κοινωνική απόσταση με τον άγνωστο 
τραγουδιστή, υπερασπίζεται το κοινωνικό μοντέλο, όταν αυτό αμφισβητείται, και συντελεί 
μέσω των διαδοχικών συγκρούσεων που προκαλεί με την ηρωίδα, στην κλιμάκωση από το 
θεωρητικό πεδίο του έρωτα στο πρακτικό της διεκδίκησης του έρωτα. Η Αρετούσα έχει 
ξεπεράσει τα διδάγματα της Φροσύνης και βρίσκει τον εαυτό της, παραδίδεται στον έρωτα και 
αφήνει πίσω την ενοχή, την ντροπή και τον φόβο του πρώτου μέρους (Β΄2463-64, Γ΄165-68, 
197-200). Η Αρετή αγωνίζεται ν’ αποκρούσει τα επιχειρήματα της Φροσύνης ξεπερνώντας τον 
εαυτό της. Στον μονόλογό της περιγράφει τη μάχη της με τον έρωτα, εξομολογείται τα 
κρυμμένα μυστικά στα μύχια της ψυχής της και ζητά από τη νένα της να την εμπιστευτεί, 
καθώς της δίνει την υπόσχεση πως ποτέ δεν θα παρεκκλίνει από τα διδάγματα της αρετής και 
της τιμής που της έχει διδάξει. Η Αρετή ανατρέπει και δημιουργεί εκ νέου το κοινωνικό 
πρέπον, ενώ την παρακαλεί να πάψει να της βάζει εμπόδια και να την ενθαρρύνει μπροστά 
στις δυσκολίες που έρχονται. Το αντιρρητικό πνεύμα της νένας σύντομα κάμπτεται, όταν 
συνειδητοποιεί πως οι συμβουλές της δεν ωφελούν την Αρετή και φοβάται μήπως την 
εξωθήσει στα άκρα (Α΄ 1027-1036). Η Φροσύνη από τον ρόλο του περιστασιακού αντίμαχου 
λαμβάνει τον ρόλο του συμπαραστάτη (Α΄ 1609-1692)40.  
 

                                                      
40Holton David, Erotocritos, ό.π, σ. 51 και Bakker F. Wim, «Ο Κυπρίδημος και η Αρετούσα. Μια δεύτερη 
ανάγνωση της γκιόστρας στο δεύτερο βιβλίο του Ερωτόκριτου», ό.π, σσ. 488-490. 
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ΣΤ. Η φυσική ερωτική φιλία  

Η ανδρική φιλία του Ερωτόκριτου με τον Πολύδωρο, έπειτα από τις δοκιμασίες που 

υφίσταται, παραχωρεί βαθμιαία τη θέση της στην καλλιέργεια της αγάπης των δύο νέων⋅ στη 

φιλία του με την Αρετούσα, εκεί μετατοπίζει ο ήρωάς μας το κέντρο βάρους του. Όπως έχει 

καταστεί ήδη σαφές, οι δύο νέοι περιχαρακώνουν τη φιλιὰ τους, δηλαδή τον έρωτά τους, ως 

τη λήξη της μυθιστορίας ἀμάλαγο, ανόθευτο, χωρίς κανένα ηθικό ψεγάδι ή σφάλμα. Όμως, η 

ἐρωτιὰ κι ὁ πόθος είναι οι πρώτοι σπόροι που εμφολεύουν στην καρδιά του Ερωτόκριτου και 

τον παρακινούν, τον θέτουν σε κίνηση. Η σφοδρή ερωτική επιθυμία για την Αρετή και ο 

λογισμός του έρωτα κατακυριεύουν τον νου του αλλά και τα πάθη της ερωτικής επιθυμίας 

βασανίζουν το κορμί του (Α΄ 93, 268,395). Ανάλογα, η ενθύμηση της φιλιὰς, του έρωτα, 

κρατάει ξύπνια την Αρετούσα τα βράδια (Α΄ 1060). Μετά την αποκάλυψη της πραγματικής 

ταυτότητας του νυχτερινού τραγουδιστή, ο αφηγητής χαρακτηρίζει τον Ερωτόκριτο εραστή, 

μια ιδιότητα που επανέρχεται συχνά στο έργο, ενώ σύντομα και οι δύο νέοι γίνονται κοινωνοί 

της ερωτικής επιθυμίας (Α΄1433, Β’1207, 1493). Συναντιούνται στο δώμα με μοναδική 

επιδίωξη την εξομολόγηση του έρωτά τους και τίποτα παραπάνω, καθώς η Αρετούσα 

δεσμεύεται και ελπίζει να αποφύγει «σε όλα τα υπόλοιπα» την ικανοποίηση του έρωτα του 

Ερωτόκριτου (Α΄1684). Ο πόθος και η ἐρωτιὰ, έννοιες ταυτόσημες, είναι το προορισμένο για 

τους δύο νέους μαρτύριο, το βασανιστήριό τους. Εκείνοι δίνουν μάχη με την ἐρωτιὰ, από 

αυτόν τον άνισο αγώνα, όμως, η Αρετούσα βγαίνει πληγωμένη, δεν μπορεί να νικήσει τις 

κρούσεις του έρωτα (φιλιὰ) και αποκαμωμένη από την σφοδρή ερωτική της επιθυμία 

καταλήγει τελικά δούλη του έρωτα και της φιλιὰς (Α΄ 1796, Γ΄364, 1221, 1223, 1410, 1499).  

Έννοιες, λοιπόν, όπως είναι ο πόθος (ο έρωτας, η σφοδρή επιθυμία), η ἐρωτιὰ (η 

ερωτική διάθεση), η πεθυμιά (η ερωτική επιθυμία, η λαχτάρα) αποτελούν ομόκεντρους 

κύκλους με πυρήνα τους την έννοια της φιλιὰς. Δίπλα στο ιδανικό της ἀμάλαγης φιλιὰς 

συμπορεύεται ἡ φιλία τσ’ ἐρωτιᾶς προσδίδοντας μια σημαντική ποιότητα στη σχέσητων δύο 

νέων. Λεξιλογικά, στα συμφραζόμενα της σχέσης του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα η έννοια 

της φιλιὰς γίνεται συνώνυμη του έρωτα, οι δύο νέοι που μπαίνουν στην αγάπη, προσπαθούν 

να πραγματοποιήσουν, σύμφωνα με τον αφηγητή, τη φιλιὰ τσ’ ἐρωτιᾶς, δηλαδή επιδιώκουν 

τον κατεξοχήν έρωτα, τον ανώτερο όλων (Α΄2209-2216).  

Μὴν τὸ κρατῆτε γιὰ πολύ, μην τὸ θαυμάζεστ’ ὅλοι, 2195 

τοῦτες οἱ τέχνες βρίσκουνται σ’ τσῆ φύσης τὸ περβόλι⋅ 

κ’ εἰς πράματα πολλῶ λογιῶ, ποὺ ἄνθρωπος δὲν κατέχει 

κι οὐδ’ ἤπραξε μηδ’ εἶδε τα, μάθηση ἡ φύσις ἔχει. 

Σὰν τὸ μωρὸν ὁποὺ κιανεὶς φαητὸ δὲν τ’ ἀρμηνεύγει,  

κ’ ἐκεῖνο ὅ,τι ὤρα γεννηθῆ, νὰ βρῆ βυζὶ γυρεύγει, 2200 

ἀπ’ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του ἡ φύση δασκαλεύγει 

καὶ τὸ βυζὶ γιὰ ζήση του νὰ τό ’βρη πασπατεύγει⋅ 

καὶ δίχως νά ’χη δάσκαλο μὲ μάθηση γεννᾶται, 

κλαίει, γυρεύγει τὸ βυζὶ κ’ ἡ μάνα τὸ λυπᾶται⋅ 

κι ἄν εἶναι καὶ γιαμιὰ-γιαμιὰ γάλα δὲν τὸ ταγίση, 2205 

στὸ στόμα τὰ δακτύλια του βάνει νὰ πιπιλίση,  

δείχνει τὴ χρειά του τὸ ζιμιὸ κι ὁμολογᾶ τὰ θέλει,  

μ’ ὅλον ὁπού ’ναι ἔτσι ἄφαντο καὶ βρέφος καὶ κοπέλι,  

ἔτσ’ εἶναι κ’ εἰς τὸν ἄγουρο καὶ κόρη, ὅντεν ἀρχίσου 

φιλιὰ νὰ κάμουν τσ’ ἐρωτιᾶς κ’ ἐμποῦσι ν’ ἀγαπήσου. 2210 

Μ’ ὅλον ὁπού’ναι ἡ πρώτη τως καὶ μάθηση δὲν ἔχου,  

τὸ κάνει χρεία σ’ ἔτοιες δουλειὲς γνωρίζου καὶ κατέχου:  
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Δάσκαλος εἶναι ὁ Ρώκριτος κ’ ἡ Ἀρετούσα πάλι 

κρύβει τὸν πόθο φρόνιμα σὰ τση ’τον καὶ μεγάλη⋅ 

Η φύση στον Ερωτόκριτο προσωποποιείται, εικονοποιείται ως δασκάλα, που μαθαίνει 

στα παιδιά της τη φυσική γνώση, η οποία τοποθετείται ψηλά στην κλίμακα αξιών του ποιητή. 

Η φύση μαθαίνει στον άνθρωπο πράγματα που δεν γνωρίζει και τον προικίζει με χάρες και 

αρετές. Η ερωτική φιλία των δύο νέων συγκεκριμένα παρουσιάζεται στη μυθιστορία ως μια 

από τις πολλές τέχνες, οι οποίες εμφιλοχωρούν στη φύση και στις οποίες οι νέοι, παρότι δεν 

έχουν γνώσεις και εφόδια, όμως, μυούνται σ’ αυτές μιμούμενοι τους νόμους της φύσης, 

ακριβώς όπως τα μωρά που κανείς δεν τους μαθαίνει πως να τραφούν, όμως, μόλις γεννηθούν 

ψάχνουν να πιουν γάλα από το στήθος της μητέρας τους, γνώση με την οποία τους έχει 

προικίσει η φύση. Ανάλογα και για τους δύο νέους η προσωποποιημένη φύση αναλαμβάνει 

τον ρόλο του δασκάλου, που θα τους καθοδηγήσει στο περιβόλι της, μέσα στη γνώση του 

φυσικού έρωτα. Στο ερωτοκρίτειο σύμπαν πέρα από τη φύση, δύο ακόμα στοιχεία 

προσωποποιούνται⋅ ο Έρωτας και ο Πόθος. Εκείνοι λαμβάνουν διάφορες όψεις και ιδιότητες. 

Ο Έρωτας είναι σύμβουλος των δύο νέων, γίνεται καθοδηγητής στη ζωής τους, προσλαμβάνει 

θεϊκές ιδιότητες, κάνει θαύματα και μετατρέπει τους ανθρώπους και τους ήρωές μας σε 

εραστές, δυνατούς διεκδικητές του έρωτα (Α΄ 543, Γ΄405). Ανάλογα, ο Πόθος προσωποποιείται, 

έχει την ιδιότητα του πολεμιστή, λαβώνει και προξενεί πληγές στους νέους που ανθίστανται 

σθεναρά στις κρούσεις του, αλλά και ως καλός μάστορας και τεχνίτης ο Πόθος φιλοτεχνεί 

περίλαμπρα τον έρωτα των δύο νέων, σμιλεύει τις καρδιές τους και τις ασκεί με επιμέλεια και 

δεξιοτεχνεία στον έρωτα (Α΄1682, Γ΄ 405).   

Η παρουσίαση της ερωτικής φιλίας ως μέρος από το σύνολο του φυσικού κόσμου και 

η επίτευξή της ως κατάκτηση μιας γνώσης φυσικής και προνομιακής είναι αποκαλυπτική για 

το κείμενο. Η φύση γίνεται τόπος όπου η προαιώνια σοφία κυριαρχεί.  Βέβαια, η ηδονή και η 

ευχαρίστηση, βασικά χαρακτηριστικά της ερωτικής φιλίας, στον Ερωτόκριτο αναβάλλονται 

συνεχώς και ικανοποιούνται μόνο αφότου οι νέοι μπουν στο «περιβόλι της φύσης», περάσουν 

στη φυσική χάρη και αλήθεια, πέρα από τις κοινωνικές συμβάσεις, στο φυσικό δίκαιο, εκεί  

όπου ο άνθρωπος καλείται να ευτυχήσει, να ζήσει σύμφωνα με τα προστάγματα της φύσης, 

να γίνει αληθινά φυσικός. Οι ήρωες στο τέλος της μυθιστορίας επιβραβεύονται με τα δώρα 

της φύσης, στεφανώνονται με λουλούδινα στεφάνια, όχι μόνο γιατί υπερκέρασαν το 

κοινωνικό ανάχωμα, αλλά και γιατί βγήκαν νικητές από τον πειρασμό της σφοδρής επιθυμίας 

(πόθος) και της ερωτικής διάθεσης (ἐρωτιὰ) που τους έκρινε εξαρχής. Η προνομιακή 

νοηματοδότηση της φύσης και η σύνδεσή της με τον έρωτα συνάδει με το αναγεννησιακό 

αίτημα για νέα πολιτισμικά δεδομένα, την ανανέωσή τους, την εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης 

πραγμάτων μέσα στον φυσικό κόσμο, όπου ο άνθρωπος είναι ελεύθερος ν’ αναπτύξει την 

προσωπικότητά του, ν’ αγαπήσει φυσικά, ηθικά και σωματικά.  

Ζ. Η ανάκληση της φιλικής ενέργειας από την τοπική απόσταση 

Στο τρίτο μέρος της μυθιστορίας η Φροσύνη, που ενσαρκώνει τη σύνεση της πείρας 

και της ευπρέπειας συχνά με παροιμιώδεις εκφράσεις, γίνεται η φωνή της λαϊκής σοφίας, 

συμπάσχει αλλά και συγκρούεται με την Αρετούσα, απελπίζεται και όταν αντιλαμβάνεται πως 

η εναντίωσή της όχι μόνο αποβαίνει άκαρπη αλλά μπορεί να την οδηγήσει στην τρέλα, το 

φρόνημά της κάμπτεται, συμφωνεί στη συνάντηση των δύο νέων και προβαίνει στις 

απαραίτητες διευθετήσεις. Η δράση προωθείται σημαντικά από τον ενεργό ρόλο του 
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διαμεσολαβητή που αναλαμβάνει, καθώς συναινεί να συναντηθούν οι νέοι στο δώμα με την 

επίβλεψή της και να ομολογήσουν τα συναισθήματά τους ( Γ΄ 405-420, 479-484, 527-538)41.  

Ὁ πόθος ἐμαστόρευγε κ’ Ἔρωτας τσ’ ἀρμηνεύγει 405 

κ’ ἐγνώρισε ἡ Ἀρετὴ πὼς ηὖρε τὸ γυρεύγει∙ 

τὸν τόπο ἐκεῖνο ἐξόμπλιασε κ’ εἶδε τὸ πὼς ἐμπόρει 

κ’ ἐφάνιστή τση μ’ ὄμορφο μόδο πριχοῦ μιλήση 

νὰ κάμη κι ὁ Ρωτόκριτος  ἐτοῦτο νὰ γροικήση, 410 

νὰ ’ρθη στὸ δῶμα, κι ἀπὸ κεῖ ἐμπόρειε αὐτὸς κ’ ἐκείνη 

νὰ ποῦ μὲ τρόπον ὄμορφο τὴν παίδα ποὺ τσὶ κρίνει∙ 

[…]Μὰ πρὶ μιλήσου ἤτονε χρειὰ νὰ θέλη κ’ ἡ Φροσύνη, 415 

γιατὶ ἄ δὲ θέλη, τίβοτσι, ἄς τάξου, δὲν ἐγίνη∙ 

κ’ ἤτονε χρεία νὰ τῆς τὸ φανερώση,  

γιατὶ ἐκεινῆς δὲν ἠμπορεῖ ἔτοιο κρουφὸ νὰ χώση.  

Ἔστοντας καὶ νὰ βρίσκουνται ὁμάδι νύκτα μέρα,  

ὅλη ἡ ἐξά τση εὑρίσκετο σ’ τσῆ νένας τση τὴ χέρα. 420 

[…]ΦΡ:   Ἄν εἶναι κ’ ἐσὺ τὸ βουληθῆς καὶ θὲ νὰ τοῦ μιλήσης 

καὶ τέτοιο λογισμὸ κακὸ πού ’βαλες δὲν ἀφήσης,  

ἐγώ, Ἀρετή, δὲν τὸ βαστῶ, μισεύγω νὰ μακρύνω 

καὶ πάγω σ’ ἄλλη κάμερα μακρὰ ἀπὸ πὰ νὰ μείνω 

καὶ κάμ’ ἐσὺ ὅ,τι σοῦ φανῆ κι ὁποὺ τὸ μετανιώση 

καὶ τὸ κακὸ ποὺ πεθυμᾶς, γοργὸ τὸ θέλεις σώσει.  

[…]   Ξαναδιατάσσει ἡ νένα τση καὶ τρέμει ἀπὸ τὴν πρίκα,  

μὰ κείνη ἐπαραλόγησε κι οὐδ’ ἤβλεπε οὐδ’ ἐγροίκα∙ 

κι ὅσο ἡ Φροσύνη τσῆ ’λεγε τὸ μίλημα ν’ ἀφήση 

τόσο τὴν ἐξάγριευγε κ’ ἤστεκε ν’ ἀφορμίση. 530 

Ἡ νένα τση νὰ τὴ θωρῆ ἐδέτσι ἀποδομένη 

φοβώντας τὰ περσότερα, τὸ διάταμα σωπαίνει∙ 

φούσκωση μεγαλύτερη δὲ θὲλει νὰ τῆς δώση,  

γιατὶ ἐφοβήθηκε πολλὰ ὁ νοῦς της μὴ σηκώση∙ 

πολλὰ στανιὸ τση ἐσύγκλινε κ’ ἐθελημάτεψέ της, 535 

νὰ τοῦ μιλήση ἀπὸ μακρὰ τόπο κ’ ἐξὰ ἤδωκέ της,  

λογιάζοντας πὼς ὁ καιρὸς νὰ τήνε κατατάξη, 

νὰ καλοδῆ τὸ σφάλμα της κι ὁ λογισμὸς ν’ ἀλλάξη.     

Η Φροσύνη αποδέχεται την αμοιβαιότητα των αισθημάτων των δύο νέων και γίνεται 

μάρτυρας στον αρραβώνα της με τον Ερωτόκριτο (Γ΄ 1303-1330, 1334-36, 1451-1458). 

 Λέγει της: «Θυγατέρα μου, πειδὴ ἤβαλες στὸ νοῦ σου 

νὰ κάμης ἔτοιο βλάψιμο κι ἄδικο τοῦ κορμιοῦ σου 

κ’ ἔτσι καλὰ ἐθεμέλιωσες μέσα στὸ λογισμό σου 1305 

ἀπόψε ν’ ἀρραβωνιαστῆς μ’ ἔνα μικρότερό σου 

κ’ εἰς ἀφορμάγρα ὁ λογισμὸς σ’ ἔφερε, θυγατέρα, 

καὶ πλιὰ παρὰ ποτὲ δειλιῶ ἐτούτη τὴν ἡμέρα 

μὴν πὰ νὰ πάρης θάνατο καὶ χάσης τὴ ζωή σου  

                                                      
41Και ο Καρπόφορος εκφέρει γνωμικού τύπου εκφράσεις για τον έρωτα στη στιχομυθία του με τον 
Πανάρετο στην Πρώτη Πράξη (Α΄169-170, 185-198, 221-232, 325-330). Στον Ροδολίνο η Σωφρόνια 
εκφράζει συχνά την λαϊκή σοφία με παροιμίες και γνωμικά (Γ΄ 531-532, 569-570).  
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καὶ μ’ ἔτοιο τέλος ἄσκημο μαυρίσης τὸ κορμί σου, 1310 

[…] δὲ θέλω νὰ σ’ ἀπαρνηθῶ, μὰ θὲ νὰ σοῦ βουηθήσω∙ 

καὶ πεθυμῶ ἀπὸ λόγου σου, καὶ πέ μου, νὰ γροικήσω 

μ’ ἴντα μόδο βούλεσαι κι ὁ νοῦς σου πῶς τὸ δίδει, 1315 

κερά μου, ν’ ἀρραβωνιαστῆς, νὰ δώσης δακτυλίδι; 

[…] Βλέπεσε μὴν τὸ βουληθῆς ποτὲ νὰ τὸν ἀφήσης 

πέτρες νὰ βγάλη γιὰ νὰ μπῆ, νὰ πὰ νὰ μ’ ἀφορμίσης.  

[…]  Ποτὲ της μεγαλύτερη χαρὰν ἡ Ἀρετούσα 1325 

δὲν εἶδε μηδὲ πλιὰ γλυκειὰ φωνὴ τ’ ἀφτιά τση ἀκοῦσα 

καὶ τρέχει κι ἀγκαλιάζεται, γλυκοφιλεῖ τὴ νένα  

κι ὰπ’ τὴ χαρὰ στὰ μάτια τση τὰ δάκρυα ἐκατεβαῖνα.   

ΑΡΕ. Λέγει: «Ἄφς τσι αὐτοὺς τσὶ λογισμούς, κι ὁ νοῦς σου μὴν τὸ βάλη 

κ’ ἐμᾶς ἡ χέρα μας ποτὲ πὲτρα καμιὰ νὰ βγάλη 1330 

[…] καὶ δίχως νὰ μοῦ τό ’χες πεῖ, δὲν το ’κανα ποτέ μου,  

κάλλιά ’παιρνα τὸ θάνατο,νένα, καὶ πίστεψέ μου∙ 

κ’ ἐκεῖ θὲς εἶσται μετὰ με, δῆς θὲς τὸ θὲ νὰ κάμω, 1335 

σὰ μὰνα καὶ μαρτύρισσα νά ’σαι κ’ ἐσὺ στὸ γάμο».  

[…] Καὶ τὴ  Φροσύνη ἤκραξε καὶ τὴ φωτιὰ τῆς πάγει 

καὶ βάνει τη σὰ μὰνα της εἰς τὸ δεξὸ της πλάγι.  

Λέγει της: «Νένα, γροίκησε καὶ μαρτυριὰ νὰ δώσης 

κι ὅπου κι ἄ λάχη, ὅ,τι θωρεῖς κάμε νὰ μὴν τὸ χώσης:  

Εἶν’ ἄντρας μου ὁ Ρωτόκριτος, ὅ,τι καιρὸς περάση 1455 

γὴ ἐδὰ στὰ νιότα, εἰς τὸν ἀνθὸ, γὴ πούρι σὰ  γεράση∙ 

κι ἀμνόγω του στὸν Οὐρανό, στὸν Ἤλιο, στὸ Φεγγάρι,  

ἄλλος ὀγιὰ γυναίκα του ποτὲ νὰ μὴ μὲ πάρη».  

Στο τρίτο μέρος της μυθιστορίας ο Πολύδωρος, παρόλο που πληροφορείται για τις 

κρυφές νυχτερινές συναντήσεις των δύο νέων στο δώμα, δεν κατορθώνει να μεταπείσει τον 

φίλο του. Η εξορία του Ερωτόκριτου, απότοκο της προσπάθειας του Πεζόστρατου για προξενιά 

επίκειται, και ο Πολύδωρος προσπαθεί με λόγια παραμυθίας να παρηγορήσει και να 

αλαφρύνει τον πόνο του. Μάλιστα, η στοργή για το πρόσωπο του φίλου του είναι τόση που 

δεν μπορεί να τον αποχωριστεί και γι’ αυτό προσφέρεται να τον συντροφεύσει ακόμα και στην 

εξορία. Όμως, ο Ερωτόκριτος του επιφυλάσσει έναν σημαντικότερο ρόλο. Ακόμα και η τοπική 

απόσταση δεν είναι ικανή για να ανασχέσει τη φιλία τους, ούτε και την ενέργεια της φιλίας, 

την αμοιβαία εύνοια και προαίρεση.  Ο Πολύδωρος αναλαμβάνει να μεταβιβάζει πληροφορίες 

στον Ερωτόκριτο για την Αρετή. Ο Πολύδωρος αναλαμβάνει αυτή τη λειτουργία, διατηρεί 

ζωντανή τη φιλία τους, δεσμεύεται πως θα ακολουθήσει την εντολή του φίλου του και 

συνεχίζει να τον ενθαρρύνει ψυχολογικά προσβλέποντας στην αλλαγή των καιρών και στο 

μέρωμα της οργής του βασιλιά (Γ΄ 713-718, 1655-1682)42.  

                                                      
42Holton David, Erotocritos, ό.π, σ. 51 Στον Ροδολίνο ακόμα όταν παρεμβάλλεται απόσταση μεταξύ τους 
εκείνοι δρέπουν τους καρπούς της έμπιστης φιλίας τους και βιώνουν μεγαλύτερη, περισσότερη και 
ουσιαστική αγάπη προσπαθώντας διαρκώς να διατηρήσουν ζωντανή την αρετή (Α΄114-140, Β΄ 103-106, 
111-126). Η τέχνη της εμβληματογραφίας κατέκτησε την Ευρώπη ήδη από τα μέσα του 16ου αιώνα και 
απέκτησε τεράστια εικονογραφική δύναμη με τη δημιουργία πολυάριθμων εικονογραφικών 
μεταφορών σύνθετων θεμάτων. Η φιλία είναι από τα θέματα που αναπαραστήθηκαν περίτεχνα από 
την εμβληματογραφία της εποχής. Η χρήση των εμβλημάτων στη γκιόστρα, στο Δεύτερο Μέρος του 
Ερωτόκριτου αποδεικνύει την εξοικείωση του ποιητή με την εμβληματική φιλολογία της εποχής του. 
Κακλαμάνης Στέφανος, «Ο Ερωτόκριτος στα χρόνια της πρώιμης νεωτερικότητας», ό.π, σσ. 55-56 Για 
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Ὁ φίλος τὸν παρηγορᾶ, δὲ θέλει νὰ τοῦ δώση 1665 

ἀνάγκη μεγαλύτερη στὴν πρίκα του τὴν τόση. 

Λέγει του: «Ἐγὼ δὲν τὀ’ θελα νὰ πάγης εἰς τὰ ξένα 

οὐδὲ μακρὰ νὰ ξοριστῆς ποτέ, διχῶς μου ἐμένα, 

μὰ ὅπου βρεθῆς νἀ ’μαι κ’ ἐγώ, κι ὅπου κι ἄν πᾶς, νὰ μ’ ἔχης 

σύντροφο καὶ τὴ γνώμη μου καλὰ τήνε κατέχεις⋅ 1670 

μὰ ἀπεὶς κι ὁρίζεις κ’ ἔτσι θές, στὴ χώρα ν’ ἀπομείνω, 

νὰ σ’ ἀλαφρώνω μὲ γραφὲς τὸ λογισμὸν αὐτεῖνο, 

τάσσω σου κι ὅλο τὸν καιρὸν ἄλλο νὰ μὴ γυρέψω, 

μὰ σ’ ὅ,τι μάθω, σ’ ὅ,τι δῶ, μαντάτο νὰ σοῦ πέψω⋅ 

καὶ κατὰ πῶς τὰ πράματα ἀλλάσσουν καὶ περνοῦσι 1675 

τὰ γράμματά μου νά ’ρχουνται νὰ σοῦ τὸ μολογοῦσι. 

Κι ἄμε καὶ μὴν πρικαίνεσαι, θώρειε καλὰ ἴντα κάνεις, 

μὴ βάνης λογισμοὺς κακοὺς κι ἄδικα ν’ ἀποθάνης⋅ 

καὶ μὲ καιρὸν οἱ δυσκολιὲς ὀλπίζω νὰ τελειώσου,  

νὰ πάψουσιν οἱ ταραχὲς καὶ τ’ ἄγρια νὰ μερώσου⋅ 1680 

γιατὶ εἴδαμε τὰ βάσανα εἰσὲ πολλοὺς κ’ ἐπάψα, 

τὸ καλοκαίρι δροσερὸ καὶ τὸ χειμώνα κάψα.  

 Βέβαια, η λειτουργία του Πολύδωρου δεν περιορίζεται απλώς σ’ εκείνη του 

μαντατοφόρου. Ο Ερωτόκριτος παραδίδει τον Πολύδωρο στους γονείς του ως παιδί τους, 

θάρρος και συντροφιά στα γερατειά τους ( Γ΄1695-1700).   

Τὸ φίλο του ἐπαράδωκε στὴ μὰνα καὶ στὸν κύρη, 1695 

στὸ πράμα του τὸν ἤφηκεν ἀφέντη, νοικοκύρη⋅ 

καὶ λέγει: «Ἄ φέρουν οἱ καιροί, πού ’ναι στὸ ζύγι ἀπάνω,  

καὶ τελειωθοῦν οἱ χρόνοι μου στὰ ξένα, κι ἀποθάνω,  

βάλετε στὸ ποδάρι μου, νά ’ναι στὴ συντροφιὰ της,  

τὸ φίλο, νὰ τὸν ἔχετε θάρρος στὰ γερατιά της». 1700 

Τοῦτα τὰ λόγια στοὺς γονιοὺς τὰ δάκρυα ἐπληθύνα 

καὶ πλιὰ δριμιὰ καὶ πλιὰ πρικιὰ ἐκλάψαν μετὰ κεῖνα 

κι ἀπεὶς κ΄ ἡ Μοίρα τὀ ’θέ ζώντα νὰ τόνε κλαίσι,  

ἐγονατίσασι κ’ οἱ δυό, χίλιες εὐχές τοῦ λέσι⋅ 

Η αμοιβαία αγάπη και ο ισχυρός δεσμός του γίνεται το εφαλτήριο για να τιμήσει ο 

Ερωτόκριτος τον φίλο του, καθώς του εμπιστεύεται τους δύο σημαντικότερους ρόλους της 

ζωής του, αφενός του διεκδικητή του έρωτα με τη διεκπεραίωση των πληροφοριών για την 

Αρετούσα και αφετέρου του άξιου γιού στη συντροφιά των γονιών του. Οι δύο φίλοι 

προσφέρουν ο ένας στον άλλο την αγάπη τους και καταξιώνονται μέσω της ανταπόδοσής της, 

της αμοιβαίας αφοσίωσης, μέσω ενάρετων και τιμημένων πράξεων.  

Η. Η αυτοθυσία, η ισότητα και η δικαιοσύνη στη φιλία 

                                                      
την εικονογραφική αναπαράσταση της αιώνιας διάρκειας της φιλίας, ακόμα και με τη μεσολάβηση της 
απόστασης ή του θανάτου βλέπε στο Παράρτημα ΙΙ Εικόνα 1-2.   
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  Στο τέταρτο μέρος του έργου, ο Ερωτόκριτος επιστρέφει βιαστικά από την εξορία με 

αλλαγμένη την όψη με σκοπό να βοηθήσει τα φουσάτα της Αθήνας στον πόλεμο με τους 

Βλάχους. Ο Ερωτόκριτος ωρμάει στη μάχη σαν θηρίο και σώζει τη ζωή του Πολύδωρου, ο 

οποίος παρότι αγωνίζεται με σθένος και ανδρεία δίπλα στον βασιλιά Ηράκλη, λαβώνεται 

σοβαρά στο κεφάλι και στο χέρι. Ο Ερωτόκριτος στην κρισιμότερη στιγμή ανταποδίδει δίκαια 

την αγάπη και την αφοσίωση, την αδιαπραγμάτευτη αρωγή του Πολύδωρου στις πρότερες 

δυσκολίες, προσφέροντας τη μέγιστη βοήθεια στον φίλο του, την ίδια του τη ζωή (Δ΄1133-

1156, 1179-90)43. Ο Ερωτόκριτος δεν διστάζει να ριχτεί στη μάχη προκειμένου να σώσει την 

πολύτιμη ζωή του φίλου του. Με την αμοιβαία προσφορά της αγάπης τους οι δύο φίλοι 

καταξιώνονται ως ισότιμα μέλη στη φιλία τους, κσθώς ανταποκρίνονται στις δυσκολίες με 

τρόπους αναλογικά ίσους44. 

Ἐκεῖ ἦτον κι ὁ Πολύδωρος στὴ συντροφιά του, κι ἄλλοι 

τὸ ρήγα ἐπαραβλέπασιν εἰς ἔτοια χρεία μεγάλη. 

Ὡς ἤσωσε ὁ Βλαντίστρατος, ὡσὰ λιοντάρι τρέχει 1135 

ἀπάνω του μὲ τ’ ἄλογο κι ἀπομονὴ δὲν ἔχει 

κι ὀπίσω του ἄλλοι κοσιδυὸ κι ὡς δράκοντες ἐράσσα 

κι ὀκτὼ κοντάρια στοῦ ρηγὸς τὸ κούτελον ἐσπάσα.  

[…] Πεζὸς εἶν’ κι ὁ Πολύδωρος, μά ’κανε σὰ λιοντάρι 

κ’ ἤβλεπε τὸν ἀφέντη του κιανεὶς νὰ μὴν τὸν πάρη. 

Ἐξεζαλίστη ὁ βασιλιὸς κι ὀγλήγορα ἐσηκώθη 

κ’ ἤκραξε τὸν Πολύδωρο καὶ σ’ κεῖνο ἐπαραδόθη.  

Μὲ τὸ σπαθὶ στὴ χέρα τως σὰ λιόντες πολεμοῦσι 1145 

κι ἀπὸ τσὶ Βλάχους ζωντανοὶ πάσκου νὰ μὴν πιαστοῦσι. 

Μά ’σανε τόσοι οἱ ὀχουθροὶ ὁποὺ τοὺς τριγυρίζου,  

ὁποὺ κιανένα γλυτωμὸ γιὰ τότες δὲν ὀλπίζου∙ 

μὲ δυὸ κακὲς λαβωματιὲς στὴν κεφαλὴ, στὴ χέρα  

                                                      
43Ροδοσθένους-Μπαλάφα Μαρίνα, «Σὲ μιὰ πνοὴν ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα»: ἡ ποιητικὴ τῆς 
ἀνδρικῆς φιλίας στὸν Ἐρωτόκριτο», ό.π, σ. 248 Για την εικονογραφική αναπαράσταση της φιλίας ως 
άρχουσα Δικαιοσύνη βλέπε στο Παράρτημα ΙΙ την εικόνα 4.  
44 Bakker F. Wim, ό.π, σσ. 297, 300-301 Στον Ροδολίνο υπεισέρχεται συχνά η έννοια της δικαιοσύνης 

και της αδικίας στο πλαίσιο της φιλίας. Ένας όρκος ενώνει τους δύο φίλους: να εκδικηθούν ο ένας για 

τον άλλο τις αδικίες που μπορεί να υποστούν στη ζωή τους (Ε΄131-152). Αυτή τη δικαιοσύνη προσπαθεί 

ν’ αποκαταστήσει ο Ροδολίνος που αδίκησε τον φίλο του. Σύμφωνα με τον Ερμήνο ο Τρωσίλος υπήρξε 

άδικος και με την Αρετούσα αλλά και με τον φίλο του, καθώς αφενός ήταν άδικο να θελήσει να την 

παντρευτεί με δόλο αλλά και εξίσου άδικο να του ζητήσει να την παρασύρει σ’ έναν κίβδηλο γάμο (Γ΄ 

157-214).  Για τον Ροδολίνο η αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη φιλία τους μπορεί να επεισέλθει 

μονάχα με τον θάνατό του. Η φιλία τους έχει τόσο μολυνθεί και η αποκάλυψη του μυστικού θα 

προκαλέσει τόση ψυχική βλάβη στον φίλο του, ώστε η αμαρτία του μπορεί να ξεπλυθεί μονάχα με το 

δικό του αίμα. Το χρέος της φιλίας τους τον βαραίνει και του επιτάσσει τη λύση του προβλήματος: ο 

θάνατος είναι προτιμότερος από την κακή υστεροφημία μιας άσχημης και ντροπιασμένης φιλίας (Δ΄ 

233-242, 267-276). Ο Ροδολίνος αυτοκτονεί και γράφει ένα γράμμα στον Τρωσίλο στο οποίο του 

εξομολογείται με λύπη την αλήθεια και  του ζητά συγχώρεση έστω και μετά θάνατον (Ε΄ 473-486). Στην 

Ερωφίλη προτού πληροφορηθούν τη  δολοφονία του Πανάρετου η Χρυσονόμη της υπόσχεται πως μαζί 

θα πορεύονται για μια ζωή, νεκρές ή ζωντανές, στον κόσμο και στον Άδη. Η Χρυσονόμη θρηνεί για τον 

άδικο χαμό της Ερωφίλης και αναλαμβάνει την αποκατάσταση της δικαιοσύνης μαζί με τις κορασίδες, 

καθώς τελικά φροντίζουν να πληρώσει ο βασιλίας τις πράξεις του με το ίδιο τίμημα, με τον θάνατό του 

( Ε΄ 307-312, 549-550, 561-594, 599-600, 649-650, 653-658).  
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εὑρίσκετο ὁ Πολύδωρος ἐκείνη τὴν ἡμέρα∙ 1150 

ὁ ἀφέντης μὲ τὸ δουλευτὴ τὸ θάνατο θωροῦσι, 

ὅντε φωνὴ καὶ ταραχὴ παλληκαριοῦ γροικοῦσι∙ 

τούτη ἡ φωνὴ κ’ ἡ ταραχὴ τῆς μάχης τὸ σημαδι 

ἤτονε τοῦ Ρωτόκριτου ποὺ ὡς εἶδε κ’ εἶναι ὁμάδι 

ὁ ἀφέντης μὲ τὸ φίλο του σὲ κίντυνο θανάτου,  1155 

τσὶ σκάλες ἀντιπάτησε καὶ σφίγγει τ’ ἄρματὰ του.  

[…] Τόσους νὰ δῆ νὰ πολεμοῦ τὸ φίλο καὶ τὸ ρήγα 

ὡσὰ γεράκι ἐχύθηκε κι ὡσὰν πουλιὰ τοῦ ἐφύγα. 1180 

Γλυτώνει, ξεγκουσεύγει τσι, ἄλογα τῶς γυρεύγει,  

εὑρίσκει τως καὶ δίδει τως κι ὁ ρήγας καβαλκεύγει.            

Στο τέταρτο μέρος της μυθιστορίας η Φροσύνη προσφέρει μια ανάλογη θυσία του 

εαυτού της με σκοπό να σώσει την Αρετούσα, κάνει μια ύστατη προσπάθεια ν’ απαλύνει τον 

πόνο της Αρετούσας μετά τη φυγή του Ερωτόκριτου στην εξορία. Εκείνη προσπαθεί να 

παραπλανήσει την Αρετή, η οποία ταραγμένη της αφηγείται τον εφιάλτη που προμηνύει τις 

συμφορές που έπονται, για τις προξενιές που καταφτάνουν για εκείνην. Η Φροσύνη συντηρεί 

την ελπίδα της ζωντανή υπενθυμίζοντάς της τη δύναμη του αυτεξούσιου κάθε ανθρώπου, το 

πέρασμα του καιρού που θα φέρει ευτυχισμένες μέρες (Δ΄ 131-180), αποσιωπώντας τις 

εξελίξεις στο παλάτι με τις προξενιές (Δ΄219-238). Ακόμα κι όταν ο βασιλιάς οργίζεται με την 

άρνηση της Αρετούσας ν’ αποδεχθεί την προξενιά, η Φροσύνη προσπαθεί να κατευνάσει τον 

θυμό του, εγκωμιάζει τις παιδαγωγικές της αρχές και το υψηλό επίπεδο των γνώσεών της, 

υπερασπίζεται τον ηθικό και ενάρετο χαρακτήρα της Αρετούσας, εγγυάται την άμεμπτη 

συμπεριφορά της, επιστρατεύει τη λογική της και καταφεύγει σε παραδείγματα του 

παρελθόντος (Δ΄219-238, 541-556, 560-568). 

Ἡ νένα νὰ τῆς γροικᾶ, νὰ τὴ θωρῆ ἴντα κάνει,  

πολλῶ λογιῶ παρηγοριὲς μὲ γνώση ἀναθιβάνει: 220 

ΦΡΟ. «Ἄν ἦρθαν στὸ παλάτι σας οἱ ξένοι κ’ ἐπεζέψα 

καὶ νὰ μιλήσουν τοῦ ρηγὸς μὲ σπούδαν ἐγυρέψα,  

μὴν τό ’χης γιὰ παράξενο, νὰ ζήσης, θυγατέρα,  

κ’ εἰς τὲς αὐλὲς τῶν ἀφεντῶ τοῦτ ’ναι νύκτα μέρα.  

Τὶς γιά ’να πράμαν ἔρχεται, τὶς ἄλλο νὰ ζητήξη, 225 

τὶς τσὶ πληγὲς ὁπού ’παθε στὴ δούλεψη νὰ δείξη,  

[…] Ἔτσι κι αὐτεῖνοι πού ’ρθασι σήμερο στοῦ κυροῦ σου 

ἄλλες δουλειὲς γυρεύγουσι, ὄχι ὅ,τι βάνει ὁ νοῦς σου.  

Ἐσὺ θαρρεῖς καὶ προξενιὰν ἤρθασι νὰ τοῦ ποῦσι 

καὶ μοιάζει, Ἀρετούσα μου, κεινῶν ὁποὺ θωροῦσι 

στὸν ὕπνο ὅ,τι λογιάζουσι καὶ λέσι τὴν ἤμέρα. 235 

Σώπασε, αὐτάνα μὴν τὰ λὲς, νὰ ζήσης, θυγατέρα.  

Ἐτοῦτοι ὁπού ’ρθασιν ἐπὰ ἄλλες δουλειὲς ζητοῦσι 

κι ὁ κύρης σου ἀποβγάνει τως ὡσὰν τοῦ τ’ ἀποποῦσι.» 

[…]Ρήγα μου, καλολόγιασε ἴντα ’ν’ αὐτὰ τὰ κάνεις∙ 

ἔτσι ἄδικα τὸ τέκνο σου μὴ θὲς νὰ τ’ ἀποθάνης.  

Κι ἄς εἶναι μετὰ λόγου σας καὶ μὲ καιρὸ μποροῦσι 

οἱ σιργουλιὲς νὰ κάμουσι στὰ θέλεις νὰ ’πακούση.  

[…] Τούτη εἶν’ περίσσα σπλαχνική, δὲ θὲ νὰ σᾶς μακρύνη, 

ὄχι καὶ νά ’χη λογισμὸν ἤ πράμαν ἄλλο ἐγίνη∙ 
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ἐγὼ ποὺ τὴν ἀνέθρεψα τσὶ γνῶμες της κατέχω 

κι ὅπου κι ἄ λάχη μοναχή, ἔγνοια ποτὲ δὲν ἔχω. 550 

Καὶ μὲρα νύκτα καὶ τσ’ αὐγὲς ἤμεστα πάντα ὁμάδι, 

ποτέ μου ἀπὸ τὰ χείλη της δὲν ἤκουσα ἀσκημάδι 

καὶ μουδὲ λόγον ἄφαντον ὁποὺ νὰ μὴ μ’ ἀρέση 

κι ἄς ἔχουν καταδίκασες  ἐκεῖνες ὁποὺ φταῖσι.  

Σ’ τσὶ χρόνους εἶναι κοπελιά, μεγάλη εἶναι στὴ γνώση, 555 

πολλὰ τσ’ ἀρέσουν τὰ πρεπὰ καὶ τσῆ τιμῆς ἡ βρώση.  

Ὁ βασιλιὰς μ’ ἀγριὀτητα λέγει: «Καταραμένη,  

ἡ θυγατέρα μου ἀπὸ σὲ εἶναι δασκαλεμένη. 560 

Ἡ μιὰ συγκόβγει, σὰ θωρῶ, κ’ ἡ ἄλλη τὰ τροπώνει,  

ἡ μιὰ τὰ κάνει τὰ κακὰ κ’ ἡ ἄλλη τσῆ τὰ χώνει.  

[…] Μέσα ἔμπα γλήγορα κ’ ἐσὺ νὰ στέκης μετὰ τούτη 565 

καὶ δίδω σας νὰ ὁρίζετε τσῆ φυλακῆς τὰ πλούτη.  

Τα ψόματα καὶ τῶν ἰδυὸ γνωρίζω καὶ κατέχω 

κ’ ἐσεῖς δὲ μὲ κομπώνετε στὸ λογισμὸ τὸν ἔχω.»  

Η Φροσύνη παρότι γνωρίζει πως η επιχειρηματολογία της δεν θα έχει κανένα 

αντίκρισμα στον βασιλιά, θυσιάζει τον εαυτό της προσφέροντας τη ζωή της αντί της 

Αρετούσας, προκειμένου να τη σώσει από τη φυλακή (Δ΄ 521-540, 563-564)45.  

Ὁ κύρης σ’ τοῦτα ὁποὺ μιλεῖ δὲ στέκει ν’ ἀφουκρᾶται,  

πλιὸ δὲ τὴν τάσσει ὀγιὰ παιδί, πλιὸ δὲν τήνε λυπᾶται.  

Κλειδώνει την εἰς τὴ φλακὴ μὲ τὴν καημένη νένα 

καὶ λέγει: «Αὐτοῦ πλερώσετε τά ’χετε λογιασμένα.» 

Κλαίγει ἡ Φροσύνη, δέρνεται, τὸ ρήγα ἐπαρακάλει 525 

τὴ θυγατέρα στὴ φλακὴν ἔδικα μὴν τὴ βάλη.  

Γονατιστὴ φιλεῖ τὴ γῆ κ’ ἔτοιας λογῆς ἀρχίζει 

κι ἄφοβα ἐμίλειε τοῦ ρηγός, μ’ ὅλον ὁποὺ μανίζει:  

ΦΡΟ. «Τὰ δάκρυα ἄν ἔχου λύπηση, τὰ παρακάλια τόπο 

κι ἄν αφουκροῦνται οἱ βασιλιοὶ καὶ τῶ μικρῶν ἀθρώπω, 530 

λυπήσου κι ἀφουκράσου μου, τσῆ σκλάβας τοῦ σπιτιοῦ σου 

καὶ μπιστικὸς βλεπάτορας καὶ νένα τοῦ παιδιοῦ σου.  

Χάρη ζητῶ, ὄχι γιὰ νὰ ζῶ, κ’ ΄ἐγὼ δὲ θέλω ζήση,  

γιὰ τ’ ἄδικον ὁποὺ ’καμε τσῆ μάνητάς σου ἡ κρίση⋅ 

ἡ ἀπονιά σου, ἀφέντη μου, μ’ ἐμένα ἄς ξεθυμάνη⋅ 535 

δὸς τὸ κορμί μου τῶ σκυλῶ κι ἄσκημα ἄς ἀποθάνη⋅ 

μὲ τὸ δικό μου θάνατον  ἡ ὄργητά σου ἄς πάψη⋅ 

συμπάθησε τῆς Ἀρετῆς, κακὸ μὴν τήνε βλάψη,  

ὁπού ’ναι νιὰ καὶ δροσερὴ κι ἀκριβαναθρεμμένη⋅ 

πῶς νὰ ’πομένη τσῆ φλακῆς τὸ βρῶμον ἡ καημένη;540 

[…] Μὴ μοῦ μιλῆς καὶ σώπασε κ’ ἐμπᾶτε μέσα ἀντάμι,  

μὴν ὅ,τι πρέπει κ’ εἰς ἐσὲ ἡ χέρα τούτη κάμη.    

                                                      
45Bakker F. Wim, «Ερωτόκριτος και Ερωφίλη. Διακειμενικότητα και ποίηση: ο Πανάρετος και ο 
Καρπόφορος στον Ερωτόκριτο», ό.π, σσ. 297, 299-301 και Peri Massimo, Τοῦ πόθου ἀρρωστημένος: 
Ιατρική και Ποίηση στον Ερωτόκριτο, ό.π, σ. 51 
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 Η Φροσύνη ακολουθεί την ίδια γραμμή με την Αρετούσα και προβαίνει σε μια 

τεράστια ασημαντολογία έχοντας ως στόχο να μετριάσει την οργή του βασιλιά.  Ψεύδεται κατ’ 

επανάληψη με όλη της την πειστικότητα, εκλιπαρεί τον βασιλιά προσφέροντας τη ζωή της σε 

αντάλλαγμα με σκοπό να σώσει την Αρετούσα, όμως, τα λόγια της δεν αντιπροσωπεύουν 

τίποτα για τον βασιλιά.  Η Φροσύνη αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι μπιστεμένη φίλη, αφού 

δεν την ενδιαφέρει να γελοιοποιηθεί με τα ψέματα αλλά προτιμά να χαθεί μαζί με την 

Αρετούσα. Αφότου, μάλιστα, φυλακιστούν, η Φροσύνη εφαρμόζει τη θεραπευτική αρχή του 

‘μη απελπίζεσθαι’ και προσπαθεί να συντηρήσει την ελπίδα στην καρδιά της Αρετής (Δ΄ 693-

712)46.   

Ι.  Η φύση ως πηγή της φιλίας  

 Στην αρχή του πέμπτου μέρους, περιγράφεται η σταδιακή εκ νέου ανάπτυξη της 

ανδρικής φιλίας, που βασίζεται στην εκ φύσεως προτίμηση του Πολύδωρου στον  αγαπημένο 

του φίλο, τον οποίο, όμως, δεν αναγνωρίζει εξωτερικά. Οι πληγές του Πολύδωρου έχουν ήδη 

αρχίσει να θεραπεύονται, όταν ο Ερωτόκριτος, μεταμφιεσμένος σε Κριτίδη, λαβώνεται σχεδόν 

θανάσιμα στη μονομαχία με τον Βλαντίστρατο. Ο Πολύδωρος τον επισκέπτεται συχνά στο 

δωμάτιό του και οι δύο νέοι δημιουργούν από την αρχή μια σχέση τρυφερή, στοργής και 

οικειότητας. Παρά τις συχνές επισκέψεις του Πολύδωρου στο δώμα της Αρετής, εκεί που 

φιλοξενείται ο πληγωμένος Κριτίδης, ο Ερωτόκριτος κάνει μια δύσκολη επιλογή, καθώς δεν 

αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα, ενδύεται το προσωπείο ενός αγνώστου και 

δοκιμάζει τον φίλο του με ερωτήσεις που έχουν στόχο να ελέγξουν την αξιοπιστία του, την 

ενθύμιση του φίλου του αλλά και των υποσχέσεων που του είχε δώσει πριν την εξορία του.  

Η συντροφιά των δύο φίλων, η κοινωνία λόγων και έργων, προσφέρει στον 

Ερωτόκριτο χαρά και αγαλλίαση, επενεργεί ευεργετικά στην υγεία του, τον αναπαύει και τον 

θεραπεύει. Μ’έναν τρόπο κρυφό και παράδοξο καλλιεργείται η αγάπη στην καρδιά του 

Πολύδωρου για τον λαβωμένο Κριτίδη, απολαμβάνει τις συζητήσεις τους, πηγαίνει συχνά στο 

παλάτι και ενημερώνεται για την πορεία της υγείας του, δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον, τον 

σπλαχνίζεται και ενθυμούμενος τον πολυαγαπημένο του Ερωτόκριτο του τον φιλά στο στόμα, 

όταν κείτεται πληγωμένος. Μια σημειολογία του έρωτα αναπτύσσεται μεταξύ τους, καθώς 

                                                      
46Bakker F. Wim, «Ερωτόκριτος και Ερωφίλη. Διακειμενικότητα και ποίηση: ο Πανάρετος και ο 

Καρπόφορος στον Ερωτόκριτο», ό.π, σσ. 297-301 Στο σημείο αυτό αξίζει να προσέξουμε το διακειμενικό 

παράθυρο ανάμεσα στον κόσμο του Ερωτόκριτου και της Ερωφίλης. Εξίσου καταστροφική με το ψέμα 

και την ασημαντολογία στην οποια προβαίνει η Φροσύνη αποδεικνύεται εκείνη του Καρπόφορου με 

την προτροπή του φίλου του στην απραγία. Ακόμα και μετά που πληροφορείται το σφάλμα του 

Πανάρετου τον συμβουλεύει να εμπιστευτεί τα πράγματα στην Τύχη με το επιχείρημα πως  αφότου το 

σφάλμα έγινε, δεν ωφελεί σε τίποτα τον φίλο του να κλαίει και να μετανιώνει. Αντ’ αυτού το μόνιμο 

επιχείρημά του είναι πως η προσμονή της τύχης θα φέρει το αίσιο τέλος στην υπόθεση (Α΄431-462, 467-

474, 495-501). Ο Καρπόφορος φέρνει έναν από τους καρπούς του, μια ολέθρια ανοησία, που σε αντίθεση 

με την Φροσύνη, εκείνος την εννοεί. Είναι ένας σύμβουλος άχρηστος για τον Πανάρετο, του οποίου οι 

συμβουλές συνάδουν με τον χαρακτήρα του φίλου του, που έχει σφάλει. Ο Καρπόφορος είναι ένας μη-

ήρωας, ένας απλός ακροατής, που δεν στενοχωρεί τον φίλο του με συμβουλές που εκείνος δεν ήθελε 

ν’ ακούσει. Ο Καρπόφορος προσφέρει μια αντεστραμμένη εικόνα της θυσίας και του ψέματος που 

πραγματοποιεί η Φροσύνη, που μένει μονάχα στα λόγια. Ο Καρπόφορος δείχνει πόσο αναξιόπιστος 

φίλος είναι, καθώς λέει ψέματα, προσφέρει δήθεν τη ψυχή και το σώμα του και ορκίζεται πως θα 

διαθέσει καθετί που περνά από το χέρι του. Βλέπε και Peri Massimo, Τοῦ πόθου ἀρρωστημένος: Ιατρική 

και Ποίηση στον Ερωτόκριτο, ό.π, σ. 51 
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πέρα από την πνευματική επικοινωνία οι δύο φίλοι αναπτύσσουν και μια στενή φυσική επαφή 

μεταξύ τους με βάση τον ασπασμό, στοιχείο, βέβαια, το οποίο σε συνάρτηση με το 

συναισθηματικό τους δέσιμο ανταποκρίνεται στις συμβάσεις της φιλίας. Σ’ αυτήν την ιδεώδη 

και ανιδιοτελή  ανδρική φιλία ο ασπασμός σε μια τέτοια στιγμή τραυματισμού φανερώνει τη 

συναίσθηση και τη συμμετοχή στον πόνο του άλλου (Ε΄ 105-124, 131-136, 147-148)47.   

Ἤγιανε κι ὁ Πολύδωρος κι ἀγαληνὰ ὅσο ἐμπόρει105 

ἐπήγαινε συχνιὰ συχνιὰ, τὸν πληγωμένο ἐθώρει∙ 

κ’ ἐκεῖνος ἀναγάλλιαση μὲς στὴν καρδιὰν ἐγροίκα,  

κουρφὴ χαράν ἐχαἰρετο σ’ τοῦτα ποὺ τὸν εὑρῆκα. 

Πολλῶ λογιῶν ἀθιβολὲς ὁμάδι ἐσυντυχαῖνα,  

μ’ ἐτοῦτες τσὶ παρηγοριές, πληγὲς καὶ πόνοι ἐγιαῖνα. 110 

Μεγάλο πράμαν ἤτονε νὰ μὴν τὸ μολογήση 

τοῦ φίλου του ποιὸς ἤτονε, νὰ τὸν παρηγορήση. 

Μιὰ κάποια ἀγάπη ἐκίνησε μὲ τρόπο κουρφεμένο 

στὸ στῆθος τοῦ Πολύδωρου πρὸς τὸν ἀρρωστημένο∙ 

κ’ ἐρέγετο νὰ τοῦ γροικᾶ κ’ ἐσύχνιαζε νὰ πηαίνη 115 

εἰς τὸ παλάτι νὰ θωρῆ πῶς πάει καὶ πότες γιαίνει. 

Κ’ ἐφαίνουντό του ὁ Ρώκριτος ἦτον, ὅντε τοῦ ἐμίλειε, 

καὶ σπλαχνικὰ συχνιὰ συχνιὰ στὸ στὸμα τὸν ἐφίλειε∙ 

καὶ σὰ νὰ τού ’θελε γροικᾶ πὼς εἶναι ὁ σύντροφός του, 

ἔτοιας λογῆς ἐρέγετο νὰ στέκη πάντα ὀμπρὸς του. 120 

Συχνιὰ συχνιὰ ἐνεστέναζε καὶ κουρφαναδακρυώνει∙ 

τοῦ Ρώκριτου ἐθυμάτονε καὶ στὴν καρδιὰν ἐπόνει.  

Ὁ πληγωμένος γιὰ νὰ δῆ ἴντα ’ν’ κι ἀναδακρυώνει, 

τὸν ἐρωτᾶ νὰ τοῦ τὸ πῆ κ’ ἐκεῖνος τοῦ τὸ χώνει. 

Λέγει του:  «Φίλο κι ἀδερφὸν ἔχω μακρὰ στὰ ξένα, 125 

θωρῶ κ’ εἰς πράματα πολλὰ μοιότη ἔχει μετὰ σένα∙ 

τὸ πρόσωπό σου μοναχὰς δὲ μοιάζει μετ’ αὐτεῖνο,  

στ’ ἀπομονάρια, ὅντε σὲ δῶ, ὡσὰ νὰ θώρου ἐκεῖνο. 

Κ’ ἐμίσεψεν ἀποδεπὰ κι ἄλλη ἀφορμὴ δὲν ἔχει,  

μόνο ποὺ θὲ νὰ πὰ νὰ δῆ τόπους ποὺ δὲν κατέχει». 130 

Ὁ Ρώκριτος νὰ τοῦ γροικᾶ τὰ πράματα πῶς πηαίνου,  

μέσα ἡ καρδιὰ του ἀκνογελᾶ, τὰ χείλη του σωπαίνου.    

Στο πέμπτο μέρος,  η Φροσύνη γίνεται μαντατοφόρος και προξενήτρα ανάμεσα στον 

Κριτίδη και την Αρετούσα. Η νένα αναγνωρίζει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της Αρετούσας 

με τον Ερωτόκριτο, που της δίνει ο Κριτίδης και προβληματίζεται (Ε΄ 519-552). Προσπαθεί να 

την πείσει ν’ αναβάλλει τη συνάντησή της με τον Κριτίδη, καθώς προβλέπει πως η κατάληξη 

μπορεί ν’ αποβεί καταστροφική για την Αρετή, όμως, μάταια. Η Αρετούσα την διατάσει να τον 

καλέσει στο κελί της, όπως και γίνεται (Ε΄ 583-588, 601-630). Την αναγνώριση του 

Ερωτόκριτου από την Αρετούσα ακολουθεί η ανέλπιστη ανακοίνωση του γάμου τους. Η 

Φροσύνη χαίρεται μαζί της, όσο εκείνη προετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Ερωτόκριτο 

(Ε΄1153, 12-17-18). Από την άλλη,  η ίδια ανακοίνωση προκαλεί τη βίωση ενός μικρού θανάτου 

στον Πολύδωρο, ο οποίος θλίβεται και φοβάται για την τύχη του φίλου του από τον οποίο δεν 

                                                      
47 Ροδοσθένους-Μπαλάφα Μαρίνα, «Σὲ μιὰ πνοὴν ἐζούσανε, σὲ μιὰν ἀγάπη ἐπλέγα»: ἡ ποιητικὴ τῆς 
ἀνδρικῆς φιλίας στὸν Ἐρωτόκριτο», ό.π, σσ.248, 250-251 
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έχει λάβει νέα εδώ και δύο μήνες (Ε΄ 1167-1184). Ο Πολύδωρος, μετά την αποκάλυψη της 

πραγματικής ταυτότητας του Κριτιδη, ξεπερνά γρήγορα την αρχική του απορία, τον 

αγκαλιάζει, τον φιλάει και τον ραίνει με δάκρυα χαράς (Ε΄1449-1456).    

Ἐθώρειε κι ὁ Πολύδωρος κι ἀκόμη δὲν κατέχει 

ἄν εἶν’ ἐκεῖ ὁ Ρωτόκριτος κι ἀλήθεια δὲν τὴν ἔχει. 1450 

Τόσο πολὺ τοῦ ἐφάνηκε, ποὺ ἀκόμη δὲν πιστεύγει,  

τὸν ἥλιο βλέπει καὶ φωτιὰ γιὰ νὰ θωρῆ γυρεύγει. 

Μά τούτη ἡ δυσκολιὰ τοῦ νοῦ λίγη ὥρα τὸν ἐκράτει 

κ’ εἶδε κι αὐτὸς κ’ ἐπίστεψε σὰν τσ’ ἄλλους στὸ παλάτι. 

Περιλαμπάνει καὶ φιλεῖ καὶ δὲν τόνε χορταίνει  1455 

τὸ φίλο του τὸν ἀκριβό, καὶ δάκρυα τόνε ραίνει.  

 ΙΑ. Η ερωτική φιλία ως μέσο κατάκτησης τoυ Παραδείσου 

Η αγάπη και η ερωτική φιλία των δύο νέων πέρα από τη φυσική, σωματική, λαμβάνει 

και υπόσταση πνευματική. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούν κυρίως δύο παράγοντες⋅ αφενός 
οι ήρωες που καταξιώνονται a priori όχι μονάχα ως ηθικοί χαρακτήρες σύμφωνα με τα 
κοσμικά μέτρα αλλά και ως χαρακτήρες προικισμένοι με πνευματικές αρετές. Αφετέρου, ο 
περιβάλλων χώρος, ο οποίος σταδιακά μετατρέπεται σ’ ένα τοπίο παραδείσιο, προπτωτικό ή 
εσχατολογικό, οπωσδήποτε, όμως, ευδαιμονικό. Συγκεκριμένα, η εικονοποιία γύρω απο τη 
μορφή της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου αντλεί πλείστα παραδείγματα από τη χριστιανική 
παράδοση, αντλημένα από την Αγία Γραφή και τα υμνογραφικά κείμενα, καθώς οι ήρωες 
ενδύονται χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στην Παναγία και στον Χριστό. Ενδείξεις 
διάσπαρτες μέσα στη μυθιστορία φανερώνουν τεχνηέντως το ιδεολογικό φορτίο των 

χριστιανικών μεταφορών γύρω από τους ήρωες. Συγκεκριμένα, η Αρετούσα παρομοιάζεται 
στην αρχή της μυθιστορίας εμμέσως με κατάφυτο περιβόλι αλλά και με τον Ιωνά, προτύπωση 
του αναστημένου Χριστού (Α΄1644). Ο Ερωτόκριτος αναφέρεται ρητά στην Αρετούσα ως κλειδί 
του Παραδείσου, μεταφορά που χρησιμοποιείται κατεξοχήν για την Παναγία σε υμνογραφικά 
κείμενα, αλλά και ελπίδα κατάκτησης του Παραδείσου για τον Ερωτόκριτο (Γ΄1495-98), ενώ η 
παρουσίαση της φυλακής της παρομοιάζεται ως τόπος επαγγελίας, από όπου ρέει μέλι και 
γάλα (Γ΄1495-98, Ε΄ 412-413). 

 
Χέρα ποὺ δίχως νὰ μιλῆ σωπώντας μοῦ τὸ τάσσει 

ἐκεῖνον ὁποὺ ἐτρόμασσεν ὁ νοῦς μου μην τὸ χάση∙  
χέρα ποὺ ἐπιάσε τὸ κλειδὶ καὶ μ’ὅλο τὸ σκοτίδι  
ἤνοιξε τον Παράδεισο καὶ τσ’ ουρανοὺς μοῦ δίδει, […] 
Σήμερο, καλορίζικα καὶ δροσιμένα ζάλα,  
πᾶτε νὰ βρῆτε στὴ φλακή τὸ μέλι καὶ το γάλα. 

Ο Ερωτόκριτος αποχωρίζεται τους γονείς του και λίγο πριν φύγει για την εξορία 
αφήνει στους δικούς του για στήριγμα και παρηγοριά τον αγαπημένο φίλο του Πολύδωρο 
(Γ΄1695-1700), σκηνή που ανακαλεί το ευαγγελικό διακειμενικό παράλληλο του Χριστού 
Εσταυρωμένου που παραδίδει στην Παναγία τον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη, ως γιο 
της48. Αφετέρου, πέρα από αυτή την ευρηματική εναλλαξιμότητα των χαρακτηριστικών 

                                                      
48Στην Ερωφίλη λίγο πριν την αποκάλυψη της σχέσης του Πανάρετου με την Ερωφίλη εκείνος 
παρομοιάζει το φιλί της αγαπημένης του με κλειδί που ανοιγοκλείνει τις πόρτες του Παραδείσου (Β΄ 
357-360). Για τον Ερωτόκριτο ως Χριστό Ιω. 19,26-27  «Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν 
παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ 
σου. καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια».   
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ανάμεσα στα θεία πρόσωπα και στους ήρωες της μυθιστορίας, παρατηρούμε πως εκείνοι δρουν 
και ερωτεύονται σ’ έναν περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος είναι εξίσου ιδεολογικά φορτισμένος. 
Η φύση πληροί και συνέχει τα πάντα στον ερωτοκρίτειο κόσμο49. Ομηρικές παρομοιώσεις και 
μεταφορές, άφθονες εικόνες από τη φύση (ψηλοί τόποι, βουνά, δάση, περιβόλια, κήποι με 
καρποφόρα δέντρα, ανθούς και ρόδα, και εικόνες της φύσης σε φθορά, αειθαλή λουλούδια, 

δέντρα μαραμένα ή με φαρμακερούς καρπούς και αγκάθια) χρησιμοποιούνται για να 

εικονοποιήσουν τις πτυχώσεις του απαγορευμένου έρωτα⋅ η φύση προσωποποιείται, δίνεται 
με ανθρώπινους όρους, η σχέση της με τον άνθρωπο υποβάλλεται με όρους συγγένειας. Οι 
ήρωες παρουσιάζονται ως παιδιά της φύσης, πλάσματα καμωμένα από εκείνην, μαθητές της 
γνώσης της φύσης και των πρωτογενών αξιών της. Οι ήρωες καταφάσκουν στα στοιχεία της, 
ακολουθούν τους νόμους της και βιώνουν μέσα της αισθήματα φυσικά50.  

Ακόμη, η πραγμάτωση καίριων σημείων για την εξέλιξη της μυθιστορίας σε τοπία 

ευδαιμονικά (loci amoeni), σε καλλιεργημένους κήπους και περιβόλια προλαμβάνουν για την 
ιδεολογική χρήση της φύσης ως τόπο αποκάλυψης, γνώσης της αλήθειας και της πραγματικής 
αγάπης. Η εξομολόγηση του έρωτα του Ερωτόκριτου για την Αρετούσα στον Πολύδωρο 
γίνεται σε απομακρυσμένο περιβόλι, αλλά και μέσα στο περιβόλι, όπου με δική του φροντίδα 
έχει καλλιεργήσει ο Ερωτόκριτος, η Αρετούσα ανακαλύπτει την ταυτότητα του νυκτερινού 
τραγουδιστή (Α΄ 1393-1400).   

Εἶχε περβόλι ὀρεχτικὸ μὲ δέντρη μυρισμένα,  
σὰν κεῖνον ὀμορφύτερο δὲν ἦτον ἄλλον ἕνα∙  
στὸ περιβόλι πάσινε, τὴ χέρα της ἐκράτει 
καὶ πιάνει ἀνθοὺς καὶ ραίνει τη, ρόδα καὶ περιχᾶ τη∙  
κι ὅπου’ τον ὄμορφο δεντρόν, ἐστέκαν κ’ ἐθωροῦσα,  

ὅλα τὰ μυριορέγετο κ’ έπαίνα ἡ Ἀρετούσα∙ 
ἤσανε μὲ λογαριασμὸ καὶ μέτρος σοθεμένα  
καὶ με μεγάλη μαστοριὰ καὶ τέχνη φυτεμένα.  
Στὴν τέλειωση τοῦ περβολιοῦ εὑρίσκετο κτισμένη  
μιὰ κατοικιὰ μὲ μαστοριὰ μεγάλη καμωμένη.   

Βέβαια για τη λειτουργία της φύσης όχι απλώς ως τοπίο ευδαιμονικό, που θα 
μπορούσε να είναι αντλημένο από μια ελληνιστική μυθιστορία της θύραθεν παιδείας, αλλά 
ως χριστιανικό επίγειο Παράδεισο συμβάλλει η εγκιβωτισμένη αφήγηση της ιστορίας του 
Χαρίδημου (Β΄ Μέρος, στ. 631- 638, 663-675).  

Συχνιὰ ἐπεριδιαβάζασι, καθ’ ὥρα ἐξεφαντώνα,  

ᾧρες σὲ δάση, σὲ βουνιά, κι ῷρες σ’ γιαλοῡ λιμνιώνα,  
μὰ πλιὰ συχνιὰ παρὰ ποθές στην Ἴδα ἐκατοικοῦσα,  
κεῖνο τὸν τόπο ὀρέγουνταν, ἐκεῖνον ἀγαποῦσα.  
Ἐκεῖ ᾖσα κάμποι καὶ βουνιὰ καἰ δάση καὶ λαγκάδια, 635  
χορτάρια, λούλουδα, φυτὰ καὶ βρύσες καὶ πηγάδια∙  

                                                      
49Λασιθιωτάκης Μιχάλης, «Πετραρχικά μοτίβα στον Ερωτόκριτο», Θησαυρίσματα, τ. ΚΣΤ΄ (1996), σς. 
143-152, 164-165 και Λασιθιωτάκης Μιχάλης, «Ο Ερωτόκριτος και τα ιταλικά Trattati d’ amore του 
16ου αιώνα», Μαντατοφόρος, τ. ΛΘ΄-Μ΄(1995),σς. 21-25    
50Στο κείμενο επανέρχεται συνεχώς η ιδέα πως οι ήρωες βιώνουν και αισθάνονται πράγματα που είναι 
σύμφωνα με τη φύση. Για τους ήρωες είναι φυσικό να βασανίζονται από τις διαρκείς ερωτικές κρούσεις, 
να σκέφτονται επίμονα πράγματα που τους αφορούν, να κυριεύονται από κακούς λογισμούς, καθώς η 
φύση του κακού εξαπλώνεται γρήγορα, να φοβούνται, ν’ αποστρέφονται την κοσμική αλήθεια, 
αποστραγγίζουν από το σώμα τους τα δάκρυα, όταν ο πόνος είναι μεγάλος, να μισούν, να οργίζονται 
αλλά και να συμπονούν τους εχθρούς τους. Α΄200, 1585-1590, 2196-2198, Β΄547-48, 1189-1194, 1473-73, 
1975-78, Γ΄129-146, 325-330, 1267-68, 1290-91, 1345-60, Ε΄967-68, 971-75, 1191-1200   
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δέντρη μ’ ἀθοὺς καὶ μὲ καρποὺς καὶ δροσερὰ λιβάδια,  
μετόχια μὲ πολλούς βοσκοὺς κι ἀρίφνητα κουράδια.  
[…]Καὶ μιὰν ἀπογιοματινὴν εἰς ἕνα κουτσουνάρι  
ἐπῆγε καὶ τ’ ἀντρόγυνον ὕπνο γλυκὺ νὰ πάρη∙ 
κ’οἱ φίλοι του παραμεράς ἐπαῖζαν κ’ έγελοῦσα, 665  

γιατὶ δὲν ἐσιμώνασι σ’ κεῖνο τὸν τόπο ὁπού’ σα. 
Ἐβάστα τὸ δοξάρι του, δὲ θέλει νὰ τ’ ἀφήση,  
μήπως καὶ λάχη τίβοτσι ἄγριο καὶ κυνηγήση∙  
ἐκούμπισ’ ὁ Χαρίδημος σ’ ἕνα δεντρὸ ἀποκάτω∙  
το χτύπο τοῦ κουτσουναριοῦ, θωρώντας, ἀφουκράτο∙ 670  
ἤβαλε κ’ εἰς τὸ πλάγι του γεμάτο τὸ δοξάρι  
(σ’τούτη τὴν τέχνη ἄλλος κιανεὶς δὲν εἶχες ἔτοια χάρη)  
κι ὁ νόστιμος κιλαδισμὸς ποὺ τὰ πουλάκια ἐκάνα  
καὶ τὸ μουρμούρι τοῦ νεροῦ σ’ γλυκότη τὸν ἐβάνα∙  
κ’ ὕπνος τὸν ἀποκοίμισε […] 

Εκεί η φύση είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη, η δράση εκτυλίσσεται σ’ έναν τόπο 

απομακρυσμένο, στην κορυφή ενός βουνού, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι υπαρκτή, 
η παρουσία των ζώων αισθητή και τα φυσικά μοτίβα (πουλιά και μελωδικοί ήχοι, λουλούδια 
και αρώματα της φύσης, τρεχούμενα νερά και πηγές, σκιές, δέντρα) κυριαρχούν. Ο 
αναγνώστης αποκτά μια αίσθηση της ακριβούς τοποθεσίας του χώρου, ενός ωραιοφανούς 
κοσμικού σημείου, που, όμως, δεν είναι αποκομμένο από το κακό, αλλά ενέχει παγίδες και 
μπορεί να γίνει βλαπτικό για τον άνθρωπο. Η περιγραφή του τόπου με όλες τις 
προαναφερθείσεις συγκεκριμένες και λεπτομερείς αναφορές ανακαλεί μνήμες από τη 
λογοτεχνική επεξεργασία των χριστιανικών επίγειων παραδείσων, οι οποίοι βρίθουν κατά 

τον Μεσαίωνα. Κήποι από το βιβλίο της Γένεσης, της Εξόδου, και τα προφητικά κείμενα του 
Ενώχ και του Ηλία, κοινό χαρακτηριστικό στην αναγεννησιακή λογοτεχνία, επανέρχονται 
στο κείμενο και συνθέτουν μια πραγματική ευτοπία, έναν χριστιανικό παράδεισο όπου ο 
έρωτας του Χαρίδημου και της βοσκοπούλας θα μπορούσε να εξευγενιστεί51.  

Στην τέλεια ερωτική φιλία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας δίνεται η ευκαιρία να 
πραγματωθεί μέσα στον Παράδεισο. Στο τέλος της μυθιστορίας η επίτευξή της αγάπης των 
δύο νέων συνοδεύεται από την αλλαγή του τοπίου από ζοφερό (όπως είναι ο χώρος της 
φυλακής) σε παραδείσιο και προβάλλεται ως κατάκτηση του τόπου μακαριότητας. Η φύση 
μετέχει στη χαρά των δύο νέων, ευλογεί την ευτυχία του ζευγαριού, ανθίζει και προσφέρει τα 
πνευματικά της δώρα στον άνθρωπο με τη λύση της ερωτικής περιπέτειας και προοικονομεί 

το αίσιο τέλος μέσα από το φωτεινό και αισιόδοξο πρόσωπό της. Οι ήρωες εισέρχονται στο 
περιβόλι της φύσης αλλά και στον αληθινό τόπο ευδαιμονίας (Ε΄ στ. 767-790).  

Χορτάρια ἐβγῆκαν εἰς τὴ γῆ, τὰ δεντρουλάκια ἀνθίσα  

κι ἀπὸ τσ’ ἀγκάλες τ’ οὐρανοῦ γλυκὺς βοράς ἐφύσα.  
Τὰ περιγιάλια ἐλάμπασι κ’ ἡ θάλασσα ἐκοιμᾶτο.  
γλυκὺς σκοπὸς εἰς τὰ δεντρὰ κ’ εἰς τὰ νερὰ ἐγροικάτο.   
Ὁλόχαρη καὶ λαμπυρή ἡ μέρα ξημερώνει, 775  
ἐγέλαν ἡ ἀνατολὴ κ’ἡ δύση καμαρώνει.  
Ὁ ἥλιος τὲς ἀκτίνες του παρὰ ποτέ στολίζει  
μὲ λάμψη, κι ὅλα τὰ βουνὰ καὶ κάμπους ὀμορφίζει.  

                                                      
51Giamatti Bartlett, The earthly paradise and the renaissance epic, Princeton University Press, 
Princeton: 1966, σσ. 52-54, 57, 60, 75, 80-82 Το ενδιαφέρον για τους επίγειους κήπους και παράδεισους 
ακμάζει κατά τον Μεσαίωνα, η λογοτεχνία βρίθει πολυάριθμων και συμβατικών επίγειων παραδείσων 
και κορυφώνεται με τον επίγειο παράδεισο της Θείας Κωμωδίας.  
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Χαμοπετώντας τὰ πουλιὰ ἐγλυκοκιλαδοῦσα,  
στὰ κλωναράκια τῶ δεντρῶν ἐσμίγαν κ’ ἐφιλοῦσα. 780  
Δυὸ δυὸ ἐζευγαρώνασι, ζεστὸς καιρὸς ἐκίνα, 
 ἔσμιξες, γάμους καὶ χαρὲς ἐδείχνασι κ’ ἐκεῖνα. 
 Ἐσκὸρπισεν ἡ συννεφιὰ, οἱ ἀντάρες ἐχαθῆκα,  

πολλὰ σημάδια τσῆ χαρᾶς στὸν οὐρανὸ ἐφανῆκα.  
Παρὰ ποτέ τως λαμπυρά, τριγύρου στολισμένα, 785  
στὸν οὐρανὸ εἶν’ τὰ νέφαλα σὰν παραχρουσωμένα.  
Τὰ πάθη πλιὸ δὲν κιλαδεῖ τὸ πρικαμένο ἀηδόνι,  
ἀμὲ πετᾶ πασίχαρο, μ’ ἄλλα πουλιὰ σιμώνει.  
Γελοῦν τσῆ χώρας τὰ στενὰ κ’ οἱ στράτες καμαρώνου,  
ὅλα γροικοῦν κουρφὲς χαρὲς κι ὅλα τσὶ φανερώνου. 790 

Η επίτευξη της ερωτικής φιλίας με τον φυσικό εγκλεισμό των ηρώων σ’ αυτόν τον 
τόπο μακαριότητας σηματοδοτεί την απομάκρυνσή τους από τις υπάρχουσες κοινωνικές 
συμβάσεις και την εύρεση της φυσικής αγάπης, του πνευματικού της προτύπου, της ιδεατής 
αναγεννησιακής μορφής ύπαρξης, που προτείνει το έργο52. Οι ήρωες καταξιώνονται στο  
κοινωνικό δίκαιο με την αρετή τους, τον αγνό έρωτα και τη φιλία, αξίες κλασικές και 
χριστιανικές. Με την είσοδό τους στο περιβόλι δίνουν καινούργιο νόημα στη ζωή τους, 

οδηγούνται σ’ έναν κόσμο φυσικό, θεϊκής σοφίας και μακαριότητας, όπου η φιλία είναι το 
μέσο και όχι ο αυτοσκοπός στην κατάκτηση της ευδαιμονίας53. Τα πνευματικά οφέλη της 
ερωτικής φιλίας αποδεικνύονται ανώτερα από την ομόφυλη φιλία του Ερωτόκριτου με τον 
Πολύδωρο, η οποία, όμως, λειτουργεί ως προαπαιτούμενο για τη βίωση της υπέρτατης 
αγάπης, ως προϋπόθεση για την πλήρωση της ετερόφυλης φιλιὰς54. Ο έρωτάς τους ξετυλίγεται 
στη γη και τούς επιτρέπει να εισέλθουν στον Παράδεισο, όπου και συνεχίζεται αιώνια.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
52Luciani Christiano, «Ρητορικές και δομικές όψεις στον Ερωτόκριτο: η σημασία του ακριβούς μεσαίου 
περιστατικού στην οικοδόμηση του ποιήματος», Ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης του Ερωτοκρίτου, 
Κέντρο Ερευνών και Μελετών Κρητικού Πολιτισμού του Δήμου Σητείας, Σητεία: 2015, σσ. 204-206 
Βλέπε μέρος Ε΄, στ. 769-796 και Giamatti Bartlett, The earthly paradise and the renaissance epic, 
Princeton University Press, Princeton: 1966, σσ.49, 53, 56 
53Βλέπε μέρος Β΄ στ.1344, Ε΄1513-16 και Καψωμένος Ερατοσθένης, «Η ρητορική της αντίθεσης στην 
Κρητική Λογοτεχνία της Ακμής», Πεπραγμένα του Ζ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Β1, σσ. 174-
180   
54Hyatte Reginald, The Arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval And Early 
Renaissance Literature, ό.π, σσ. 82-83, 194-200 Στον Ροδολίνο η αγάπη των δύο φίλων ξεπερνάει τους 
νόμους της φιλίας, είναι μοναδική και η έμπρακτη απόδειξη της αγάπης τους επιβεβαιώνει πως η φιλία 
τους είναι το μεγαλύτερο δώρο της τύχης τους ( Β΄ 141-144, 145-146). Με τα επίθετα ἀληθινή, στέρεα 
και σφιχτοδεμένη περιγράφει ο Τρωσίλος τη φιλία και την πίστη τους και την παρομοιάζει με ακέρωτη 
πηγή ζωής, τροφής, χαράς, έναν μικρό παράδεισο (Ε΄ 15-20, 95-102, 94). Για την εικονογραφική 
αναπαράσταση της πνευματικής διάστασης της φιλίας βλέπε Παράρτημα ΙΙ Εικόνα 3. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΚΙΚΕΡΩΝΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο προσπαθούμε να συγκροτήσουμε μια συμπαγή εικόνα για των όψεων της 
φιλίας μέσα από φιλοσοφικές πραγματείες, οι οποίες λειτούργησαν ως πρότυπα για τον 
ποιητή του Ερωτόκριτου άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο της διακειμενικότητας. Η ομόφυλη 
ανδρική φιλία στη μυθιστορία πληροί όλα τα ιδανικά της κλασικής έννοιας της φιλίας και ως 
εκ τούτου θα διαπιστώσουμε ως το τέλος αυτής της φιλοσοφικής περιδιάβασης πως απόηχοι 
ομόλογων χωρίων της κλασικής γραμματείας φτάνουν στο κείμενό μας. Συγκεκριμένα, ήδη 
από τα τα πρώτα κεφάλαια του Θ΄ βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων παρατηρούμε πως για 
τον Αριστοτέλης το στοιχείο που συνέχει τα πρόσωπα των φίλων σε μια φιλική σχέση είναι η 
ομοιότητα. Ο φιλόσοφος δίνοντας τον ορισμό της φιλίας επισημαίνει πως μόνο όσοι είναι 
αγαθοί μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους μια πραγματικά τέλεια φιλία55. Η ομοιότητα ως 
βασική προϋπόθεση στη σύναψη της φιλίας ανασημασιοδοτείται και στο Laelius De Amicitia 
του Κικέρωνα. Εκεί προϋπόθεση μιας τέλειας φιλίας είναι εξίσου οι άνθρωποι με υψηλό ηθικό 
ανάστημα, ενάρετοι και καθεαυτό αγαθοί. Η φανερή αμοιβαία ευμένεια, η αφοσίωση, η 
μεγαλοψυχία, η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η σταθερή επιδίωξη της αρετής αναπαύει τους 
φίλους, λαμπρύνει τις ευτυχίες τους και τους ανακουφίζει στις δυσκολίες56.  

Ακόμη, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος στο δεύτερο κεφάλαιο του  Η΄ βιβλίου των Ηθικών 
Ευδημείων συνάγει το ακόλουθο συμπέρασμα πως η ομοιότητα στον χαρακτήρα και η στενή 
συνύπαρξη των φίλων οδηγεί τα πρόσωπα στην πλήρη ταύτιση των επιδιώξεων στη ζωή τους 
και συμβάλλει στην αυτογνωσία τους, μέσα από τον κοινό χαρακτήρα τους, γιατί ο φίλος είναι 
σαν άλλος εαυτός, «ὡς ἱσότης φιλότης, καὶ μίαν ψυχὴν εἶναι τοὺς ἀληθῶς φίλους»57. Η εικόνα 
του φίλου ως δεύτερου εαυτού απαντά και στον Κικέρωνα. Εκεί η αγάπη για τον φίλο 
παρουσιάζεται ανάλογη με την αγάπη του εαυτού, καθώς ο φίλος νοείται ως άλλος εαυτός, 
ένα αντίγραφο του εαυτού τους58. Ακόμη, η προσφυγή του φίλου, ο οποίος δοκιμάζεται από 
δυσκολίες, στον φίλο του φαίνεται στην ηθική θεωρία του Αριστοτέλη αυτονόητη, ενώ το ίδιο 
αυταπόδεικτη είναι και η ανιδιοτελής προσφορά της βοήθειας στη φιλική σχέση. Στα Ηθικά 
Νικομάχεια και στα Ηθικά Ευδήμεια  ο φιλόσοφος διατείνεται πως «ἐν πενίᾳ τε καὶ ταῖς 
λοιπαῖς δυστυχίαις μόνην οἵονται καταφυγὴν εἶναι τοὺς φίλους» και συμπεριλαμβάνει στους 
νόμους της φιλίας την υποχρέωση να περιβάλλει κανείς με στοργή τον φίλο του, που 
βρίσκεται σε ανάγκη, να παράσχει τη βοήθειά του με προθυμία, εγρήγορση και ανιδιοτέλεια, 
ακόμα και πολλές φορές προτού καν του ζητηθεί, προκειμένου να τον αναπαύσει και να τον 
βοηθήσει. Εναργή σχέση αναλογίας εντοπίζεται και στο έργο του Κικέρωνα, όπου ο φιλόσοφος 
υποστηρίζει πως η αμοιβαία ευμένεια μεταξύ των φίλων τούς προσφέρει ανάπαυση και 
αγαλλίαση και η άνευ όρων εμπιστοσύνη και αφοσίωση στη φιλία εγγυάται τη βοήθεια των 
φίλων στις δυσκολίες59. Στην ηθική θεωρία του Αριστοτέλη η ανταπόδοση της αγάπης και της 

                                                      
55«Οἳ μὲν γὰρ ὁμοιότητά τινα τιθέασιν αὐτὴν καὶ τοὺς ὁμοίους φίλους, ὅθεν τὸν ὅμοιόν φασίν ὡς τὸν 
ὅμοιον, καὶ κολοιὸν ποτὶ κολοιόν, καὶ τὰ τοιαῦτα […] Τελεία δ’ ἐστὶν ἡ τῶν ἀγαθῶν φιλία καὶ κατ’ 
ἀρετὴν ὁμοίων⋅ οὖτοι γὰρ τἀγαθὰ ὁμοίως βούλονται ἀλλήλοις ἦ ἀγαθοὶ δ’εἰσὶ καθ’αὑτούς. Οἱ δὲ 
βουλόμενοι τἀγαθὰ τοῖς φίλοις ἐκείνων ἕνεκα μἀλιστα φίλοι⋅ δι’αὑτοὺς γὰρ οὕτως ἔχουσι, καὶ οὐ κατὰ 
συμβεβηκός⋅ διαμένει οὖν ἡ τούτων φιλία ἕως ἄν ἀγαθοὶ ὦσιν, ἡ δ’ἀρετὴ μόνιμον. Καὶ ἔστιν ἑκάτερος 

ἁπλῶς άγαθὸς καὶ τῶ φίλῳ⋅ οἱ γὰρ άγαθοὶ καὶ ἁπλῶς ἀγαθοὶ καὶ ἀλλήλοις ὠφέλιμοι. ὁμοίως δὲ καὶ 
ἡδεῖς⋅ καὶ γὰρ ἁπλῶς οἱ ἀγαθοὶ ἡδεῖς καὶ ἀλλήλοις⋅ ἑκάστῳ γὰρ καθ’ἡδονήν εἰσιν αἱ οἰκεῖαι πράξεις 
καὶ αἱ τοιαῦται, τῶν ἀγαθῶν δὲ αἱ αὐταὶ ἤ ὅμοιαι». Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ. 346-347, 356-359 
56Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 61, 65, 67, 73, 75, 91, 105 
57«Ἔτι τὰ τοιάδε λέγεται περὶ τῆς φιλίας, ὡς ἱσότητις φιλότης, καὶ {μὴ} μίαν ψυχὴν εἶναι τοὺς ἀληθῶς 
φίλους. ἅπαντα ταῦτα ἐπαναφέρεται πρὸς τὸν ἕνα. Καὶ γὰρ βούλεται τἀγαθὰ αὑτῳ τοῦτον τὸν τρόπον». 
Schmitt Charles, Aristotelis. Ethica Evdemia, Cambridge University Press, Great Britain:1988, σσ. 88-90 
58Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 61, 65, 67, 73, 75, 91, 105 
59«Ἐν πενίᾳ τε καὶ ταῖς λοιπαῖς δυστυχίαις μόνην οἵονται καταφυγὴν εἶναι τοὺς φίλους. Καὶ νέοις δὲ 

πρὸς τὸ ἀναμάρτητον… τοῖς τ’ ἐν ἀκμῆ πρὸς τὰς καλὰς πράξεις⋅ ‘σύν τε δύο’ ἐρχομένω’⋅ καὶ γὰρ νοῆσαι 
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βοήθειας στη φιλία που είναι αυτονόητη, σε βαθμό που η έλξη προς το αγαθό ενδύεται τα 
χαρακτηριστικά της έξης60.  
  Μια ακόμα σημαντική παράμετρος της ανδρικής φιλίας εντοπίζεται στο Θ΄ βιβλίο των 
Ηθικών Νικομαχείων. Εκεί, ο φιλόσοφος υποστηρίζει πως «οὐκ ἔστι δ’ ἄνευ πίστεως φιλία 
βέβαιος⋅ ἡ δὲ πίστις οὐκ ἄνευ χρόνου», δηλαδή ότι η δοκιμασία της αξιοπιστίας του φίλου 
είναι απαραίτητη, για να θεωρηθεί άξιος αγάπης και εμπιστοσύνης61, ενώ η διάκριση στην 
τιμή μέσα από στάδια παρουσιάζεται ως ευκαιρία για να γίνει φανερή η ποιότητα του 
χαρακτήρα των φίλων62. Μια συμπληρωματική ανάγνωση του χωρίου του Κικέρωνα επιτείνει 
τον κοινό τόπο περι φιλίας δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα δοκιμασίας των φίλων και 
διάκρισης του χαρακτήρα τους63. Επιπρόσθετα, η έννοια του συναλγεῖν ενέχει καθοριτικό 
ρόλο στην ηθική θεωρία του Σταγειρίτη φιλοσόφου. Κατά τον Αριστοτέλη, η από κοινού 
βίωση της χαράς και της θλίψης φανερώνει όχι μόνο την κοινωνία πνεύματος των δύο 
φίλων, αλλά πολύ περισσότερο την ενότητα ψυχής τους και αποτελεί εξίσου σημαντική 
παράμετρο σε μια καλή φιλία64. Και στον Κικέρωνα απαντά εμπλουτισμένος ο ίδιος κοινός 
τόπος της φιλίας65.  

Η αποτροπή τους σφάλματος και η προτροπή σε έντιμες πράξεις συμπληρώνει 
σημαντικά το περίγραμμα των όψεων της φιλίας στην ηθική θεωρία του Αριστοτέλη και του 
Κικέρωνα. Στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης εκθέτει έναν από τους σημαντικότερους 
κανόνες της φιλίας⋅ ο φιλόσοφος εκθέτει την άποψη πως «τῶν ἀγαθῶν γὰρ μήτ’ αὐτοὺς 
ἁμαρτάνειν μήτε τοῖς φίλοις ἐπιτρέπειν», οι φίλοι δεν πρέπει να ζητούν ο ένας από τον άλλον, 
ούτε να προσφέρουν κακές υπηρεσίες, αλλά να τους αποτρέπουν, καθώς το όφελος της φιλίας 
είναι η αμοιβαία ώθηση σε πράξεις ενάρετες66. Αλλά και στον Laelius οι φίλοι πρέπει να 
προσφέρουν με προθυμία τη βοήθειά τους, χωρίς δισταγμό, με τόλμη, ειλικρίνεια αλλά και με 

                                                      
καὶ πρᾶξαι δυνατώτεροι».Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ. 342-343, 352-353 και «Δεῖ ἄρα εὐνοεῖν ἀλλήλοις καὶ 
βούλεσθαι τἀγαθὰ μὴ λανθάνοντας δι’ ἕν τι τῶν εἰρημένων». Schmitt Charles, Aristotelis. Ethica 
Evdemia, ό.π, σσ. 81-82. Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 65, 67, 93 
60«Ἕοικε δ’ ἡ μὲν φίλησις πάθει, ἡ δὲ φιλία ἕξει⋅ ἡ γὰρ φίλησις οὐχ ἦττον πρὸς τὰ ἄψυχα ἐστιν, 
ἀντιφιλοῦσι δὲ μετὰ προαιρέσεως, ἡ δὲ προαίρεσις ἀφ’ ἕξεως⋅ καὶ τἀγαθὰ βούλονται τοῖς φιλουμένοις 
ἐκείνων ἕνεκα, οὐ κατὰ πάθος ἀλλὰ καθ’ ἕξιν» Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ. 369-371 και Schmitt Charles, 
Aristotelis. Ethica Evdemia, ό.π, σσ. 70,  88-89 
61«Ὀλίγοι γὰρ οἱ τοιοῦτοι. ἔτι δὲ προσδεῖται χρόνου καὶ συνηθείας⋅ κατὰ τὴν παροιμίαν γὰρ οὐκ ἔστιν 
εἰδῆσαι ἀλλήλους πρὶν τοὺς λεγομένους ἅλας συναλῶσαι⋅ οὐδ’ ἀποδἐξασθαι δη πρότερον οὐδ’ εἶναι 
φἰλους, πρὶν ἄν ἑκάτερος ἑκατἐρῳ φανῆ φιλητὸς καὶ πιστευθῃ». Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ. 360-361 
62«Βέβαιον γὰρ τι δοκεῖ ἡ φιλία, μόνη δ’ αὕτη βέβαιος. Τὸ γὰρ κεκριμένον βέβαιον, τὰ δὲ μὴ ταχὺ 
γινόμενα μηδὲ ῥᾳδίως {οὐ} ποιεῖ τὴν κρίσην ὀρθήν. Οὐκ ἔστι δ’ ἄνευ πίστεως φιλία βέβαιος⋅ ἡ δὲ πίστις 
οὐκ ἄνευ χρόνου. Δεῖ γὰρ πεῖραν λαβεῖν, ὥσπερ λέγει καὶ Θέογνις… οὐδ’ ἄνευ χρόνου φίλος, ἀλλὰ 
βούλονται φίλοι, καὶ μάλιστα λανθάνει ἡ τοιαύτη ἕξις ὡς φιλία. ὅταν γὰρ προθύμως ἔχωσι φίλοι εἶναι, 
διὰ τὸ πανθ’ ὑπηρετεῖν τὰ φιλικὰ ἀλλήλοις, οἵονται οὐ βούλεσθαι φίλοι, ἀλλ’ εἶναι φίλοι. Τὸ δ’ ὤσπερ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῆς φιλίας». Schmitt Charles, Aristotelis. Ethica Evdemia, ό.π, σ. 80 
63Όπως δοκιμάζει κανείς τη συμπεριφορά των αλόγων έτσι (πρέπει) «με παρόμοιο τρόπο να κατευθύνει 
τη φιλική σχέση, ώστε να είναι δυνατό ως κάποιον βαθμό να διακριθούν οι χαρακτήρες των φίλων». 
Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 94-95 
64«Οἱ μὲν γὰρ ἄν μὴ τὸ ἑαυτοῖς, οἱ δὲ ἅν μὴ τὸ εἶναι, οἱ δὲ <ἄν μὴ> τὸ συζῆν, οὐκ οἴονται φιλεῖσθαι. ἔτι 
τὸ ἀλγοῦντι συναλγεῖν μὴ δι’ ἕτερον τι ἀγαπᾶν θήσομεν, οἴον οἱ δοῦλοι πρὸς τοὺς δεσπότας, ὄτι 
χαλεποὶ ἀλγοῦντες, ἀλλ’{οὐ} δι’ αὐτούς, ὥσπερ αἱ μητέρες τοῖς τέκνοις καὶ οἱ συνωδίνοντες ὄρνιθες. 
Βούλεται γὰρ μάλιστα γε οὐ μόνον συλλυπεῖσθαι ὁ φίλος τῳ φίλῳ, ἀλλὰ καὶ τὴν αὐτὴν λύπην, οἶον 
διψῶντι συνδιψῆν, εἰ ἐνεδέχετο, ἤ, εἰ μὴ, ἐγγύτατα. ὁ δ’ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ χαίρειν». Schmitt 
Charles, Aristotelis. Ethica Evdemia, ό.π, σσ. 89-90 
65«Η φιλία φέρνει έγνοιες, ενοχλήσεις και λύπες στους φίλους, όχι, όμως, τόσες ώστε να τον 
αποθαρρύνουν από τη συμμετοχή στη φιλία. Η εγκαρδιότητα λόγου και τρόπων, η διαχυτικότητα 
μεταξύ των φίλων, η μελιστάλαχτη συμπεριφορά είναι δείγματα της αμοιβαίας αγάπης, άμεσα απότοκα 
της οικειότητας και της αρετής των νέων». Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 85, 97 
66«Μόνιμοι γὰρ ὄντες καθ’ αὑτοὺς καὶ πρὸς ἀλλήλους μένουσι, καὶ οὔτε δέονται φαύλων οὔθ’ 
ὑπηρετοῦσι τοιαῦτα, ἀλλ’ ὡς εἰπεῖν καὶ διακωλύουσιν⋅ τῶν ἀγαθῶν γὰρ μήτ’ αὐτοὺς ἁμαρτάνειν μήτε 
τοῖς φίλοις ἐπιτρέπειν». Η.Ν, Βιβλίο Θ΄,  σσ. 386-387 
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αυστηρότητα, με σκοπό την επιδίωξη έντιμων πράξεων67. Μάλιστα, ο Κικέρωνας επιμένει στη 
θέση πως κανείς δεν πρέπει να στραφεί προς το άδικο, ακόμα κι αν του ζητηθεί από τον φίλο 
του, καθώς η φιλία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για μια πράξη αδικίας68. 

Επιπρόσθετα, μια σημαντική όψη της φιλίας στις αρχαίες πραγματείες διαπιστώνουμε 
πως συνίσταται στη διατήρηση της φιλίας παρά την τοπική απόσταση. Και αυτή η παράμετρος 
ανακαλεί μνήμες από το Θ΄ βιβλίο των Ηθικών Νικομάχειων του Αριστοτέλη⋅ εκεί 
εμφανίζεται η παραδεδεγμένη άποψη πως σύμφωνα με τους νόμους της φιλίας «οἱ γὰρ τόποι 
οὐ διαλύουσι τὴν φιλίαν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν», δηλαδή η τοπική απόσταση που μπορεί 
να περιβάλλει κάποια στιγμή δύο καλούς φίλους δεν είναι ικανή για να άρει τη φιλία τους, 
αλλά μονάχα τη φιλική ενέργεια. Παρά την τοπική απόσταση, η ανταπόδοση της αγάπης και 
όχι απλώς η ευεργεσία συμβάλλουν στη διατήρηση της φιλίας, όπως ακριβώς ορίζουν οι 
αρχαίοι νόμοι της φιλίας69. Επιπλέον, η αυτοθυσία και η ανιδιοτελής προσφορά της αγάπης 
αποτελεί μια εξίσου σημαντική προϋπόθεση στις πραγματείες του Αριστοτέλη για τους νόμους 
της φιλίας. Στα Ηθικά Νικομάχεια ο Σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει πως η προσφορά της 
αγάπης αποτελεί ακένωτη πηγή χαράς στον φίλο, ακόμα κι αν απαιτεί από εκείνον μια 
θυσία70. Μάλιστα, η αμοιβαια προσφορά της αγάπης είναι το στοιχείο που επιφέρει την 

                                                      
67Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 109-111 
68«Σοβαρές και ως επί το πλείστον δικαιολογημένες διχογνωμίες αναφύονται, όταν ζητείται από τους 
φίλους κάτι το οποίο δεν είναι ορθό, είτε να υπηρετήσουν κάποιο πάθος είτε να γίνουν συνεργοί σε 
αδικία. Όσοι το αρνηθούν, παρότι θα πράξουν έντιμα, θα κατηγορηθούν ότι παραβιάζουν τις αρχές της 

φιλίας από εκείνους, τις επιθυμίες των οποίων δεν ακολουθούν⋅ εξάλλου, εκείνοι που θα τολμούσαν 
να ζητήσουν οτιδήποτε από τον φίλο, ομολογούν μέσω της απαίτησης ότι οι ίδιοι θα ήταν πρόθυμοι να 
κάνουν τα πάντα για χάρη του. Από τη συνερισία τους όχι μόνον εξαλείφονται συνήθως παλιές σχέσεις 
οικειότητας, αλλά επιπλέον προκαλούνται και αιώνια μίση. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι επαπειλούν σαν 
κακές μοίρες τις φιλικές σχέσεις, ώστε, όπως θα έλεγε (και ο Σκιπίων), η αποφυγή τους να απαιτεί όχι 
μόνο σοφία, αλλά και καλή τύχη. […] Δεν γίνεται, λοιπόν, δεκτή καμία δικαιολογία για σφάλμα, αν το 
διαπράξει για χάρη φίλου. Πράγματι, επειδή το θεμέλιο της φιλίας υπήρξε η εκτίμηση της αρετής (στο 
πρόσωπο του άλλου), είναι δύσκολο να διατηρήσεις τη φιλία, αν της αποβάλεις την αρετή. Αν 
θεωρήσουμε ορθό το εξής: ή να παραχωρούμε στους φίλους οτιδήποτε μας ζητήσουν ή να πετυχαίνουμε 
από εκείνους οτιδήποτε τους ζητήσουμε, η σχέση μας θα είναι άμεμπτη, αν είμαστε άνθρωποι με 
αληθινή σοφία… Επομένως, από εδώ και πέρα ας οριστεί ο εξής νόμος στη φιλία: ποτέ να μη ζητούμε 
αισχρά πράγματα (από τον φίλο) ούτε να τα πράττουμε όταν μας ζητηθεί.  Η αποτροπή των σφαλμάτων 
και η προτροπή σε έντιμες πράξεις είναι μια από της σημαντικότερες υποχρεώσεις στη φιλία, την οποία 
αναπτύσσει και εμπλουτίζει ο φιλόσοφος σ’ ένα ακόμα χωρίο του: «Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να 
εφαρμόσουμε τις εξής αρχές: αν συμβεί από κάποια απρόβλεπτη αλλαγή των διαθέσεων οι επιθυμίες 
του φίλου να μην είναι εξολοκλήρου έντιμες και προβάλλεται η απαίτηση για βοήθεια σε καταστάσεις 
τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η υπόληψη, τότε είναι προτιμότερο να παρεκκλίνουμε από την 
οδό της φιλίας, αρκεί μόνο να αποφύγουμε τη μέγιστη ατίμωση. Γιατί υπάρχει ένα όριο μέχρι του 

οποίου επιτρέπονται οι παραχωρήσεις στη φιλική σχέση⋅ ούτε αλήθεια θα ήταν σωστό να αδιαφορεί 
κάποιος για την υπόληψή του ή να θεωρεί ως μέτριο όπλο στην πολιτική δραστηριότητα την ευμένεια 
των συμπολιτών του, που είναι εξευτελιστικό να την κερδίζει με κολακείες και καλοπιάσματα. Την 
αρετή αντίθετα, η οποία έλκει την αγάπη του συνόλου, οφείλει καθένας να ακολουθεί  με όλες του της 
δυνάμεις.», ό.π, σσ. 76-79, 93 
69«Οἱ μὲν γὰρ συζῶντες χαίρουσιν ἀλλἠλοις καὶ πορίζουσι τἀγαθὰ, οἱ δὲ καθεύδοντες ἤ κεχωρισμένοι 
τοῖς τόποις οὐκ ἐνεργοῦσι μέν, οὕτω δ’ ἔχουσιν ὥστ’ ἐνεργεῖν φιλικῶς⋅ οἱ γὰρ τόποι οὐ διαλύουσι τὴν 
φιλίαν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν».Η. Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ. 366-367 
70«Τῶ φιλεῖσθαι δὲ καθ’ αὑτὸ χαίρουσιν∙ διὸ δὀξειεν ἄν κρεῖττον εἶναι τοῦ τιμᾶσθαι, καὶ ἡ φιλία καθ’ 
αὑτὴν αἱρετὴ εἶναι. Δοκεῖ δ’ ἐν τῶ φιλεῖν μᾶλλον ἤ ἐν τῶ φιλεῖθαι εἶναι. […] Μᾶλλον δὲ τῆς φιλίας 
οὔσης ἐν τῶ φιλεῖν, καὶ τῶν φιλοφίλων ἐπαινουμένων, φίλων ἀρετὴ τὸ φιλεῖν ἔοικεν, ὥστ’ ἐν οἶς 
τοῦτο γίνεται κατ’ ἀξίαν, οὖτοι μόνιμοι φίλοι καὶ ἡ τούτων φιλία. Οὕτω δ’ ἄν καὶ οἱ ἄνισοι μάλιστ’ εἶεν 
φίλοι∙ ἰσάζοιντο γὰρ ἄν». Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ.380-381, 3844- 387, 412-413  Μάλιστα, η προσφορά της 
αγάπης, η ανιδιοτελής αγάπη του φίλου,  η ενέργεια της φιλίας, αποτελεί πηγή ευχαρίστησης στη φιλία, 
επενέρχεται ως ιδέα και στα Ηθικά Ευδήμεια: «Εἰ δὲ τὸ κατ’ ἐνέργειαν φιλεῖν μεθ’ ἡδονῆς 
ἀντιπροαίρεσις τῆς ἀλλήλων γνωρίσεως, δῆλον ὅτι καὶ ὅλως ἡ φιλία ἡ πρώτη ἀντιπροαίρεσις τῶν 
ἁπλῶς ἀγαθῶν καὶ ἡδέων, ὅτι ἀγαθὰ καὶ ἡδέα. ἔστι δ’ αὐτὴ ἡ φιλἰα ἔξις ἀφ’ ἦς ἡ τοιαύτη προαίρεσις. 
Τὸ γὰρ ἔργον αὐτῆς ἐνέργεια, αὔτη δ’ οὐκ ἔξω, ἄλλ’ ἐν αὐτῶ τῶ φιλοῦντι. Δυνάμεως δὲ πάσης ἔξω. ἥ 
γὰρ ἐν ἑτἐρω ἤ ἕτερον. Διὸ τὸ φιλεῖν χαἰρειν, ἀλλ’ οὐ τὸ φιλεῖσθαι ἐστίν. Τὸ μὲν γὰρ φιλεῖσθαι φιλητοῦ 
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ισότητα σε  μια φιλία, γιατί «δοκεῖ δ’ ἐν τῶ φιλεῖν μᾶλλον ἤ ἐν τῶ φιλεῖθαι εἶναι…Οὕτω δ’ ἄν 
καὶ οἱ ἄνισοι μάλιστ’ εἶεν φίλοι∙ ἰσάζοιντο γὰρ ἄν»71.  Σ’έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, 
αυτόν της αυγούστειας περιόδου, ανασημασιοδοτείται η έννοια της ισότητας στον Laelius. 
Στον διάλογο ο συγγραφέας απομακρύνεται από την έννοια της ισότητας στη φιλική σχέση, 
καθώς υποστηρίζει πως δεν είναι ισολογισμός, αλλά μια σχέση δαψιλής και γενναιόδωρη, 
στην οποία λαμβάνει περισσότερη βοήθεια εκείνος που βρίσκεται σε ανάγκη. Οι φίλοι πέρα 
από ίσοι σε μια σχέση οφείλουν να είναι και δίκαιοι72.  Στο  Θ΄ βιβλίο των Ηθικών 
Νικομαχειών, η φιλία παρουσιάζεται όχι μόνο ως μια μορφή συναφή μ’ εκείνη της 
δικαιοσύνης, αλλά η πιο γνήσια μορφή δικαιοσύνης και θεωρείται πως έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά της φιλίας73.   

Τέλος, σχετικά με την ομόφυλη φιλία, η φύση λαμβάνει σπουδαίο ρόλο στην επιλογή 
του φίλου. Στο Ι΄ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης εμβαθύνει στη φύση του 
ανθρώπου, όπου φαίνεται ότι «ὁ σπουδαῖος φίλος τῶ σπουδαίῳ τῆ φύσει αἱρετὸς εἶναι», ο 
ενάρετος φίλος είναι εκ φύσεως πρόσωπο προτίμησης για έναν αγαθό άνθρωπο74. Ακόμη, ο 
Κικέρωνας στον διάλογό του εμπλούτισε τον κλασικό τόπο που απαντά στις φιλοσοφικές 
πραγματείες του Αριστοτέλη για τον ρόλο της φύσης στη σύναψη της φιλίας. Ο συγγραφέας 
προσπαθώντας να προσδιορίσει την πηγή της φιλίας διερωτάται αν η φιλία είναι ποθητή 
εξαιτίας της αδυναμίας και ένδειας ή αν υπάρχει μια άλλη απώτερη και σπουδαιότερη αιτία, 
η οποία προέρχεται κατά κύριο λόγο απευθείας από τη φύση. Ο φιλοσοφος καταλήγει πως η 
φιλία προέρχεται κυρίως από τη φύση παρά από την ανάγκη, είναι μια φυσική κλίση της 
ψυχής μαζί με κάποια αίσθηση αγάπης75.  

Όσον αφορά την ετερόφυλη φιλία, στα κλασικά κείμενα εντοπίζουμε περιορισμένες 
αναφορές. Συγκεκριμένα, επανέρχεται ο κοινός τόπος πως η φιλία με τον έρωτα φέρουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά, «ὄθεν καὶ ὁ ἔρως δοκεῖ φιλίᾳ». Η κοινή συνισταμένη της 
αγάπης και της φιλίας εμφανίζεται ήδη από τις πρώτες παραγράφους του Θ΄ Βιβλίου των 
Ηθικών Νικομαχείων, όπου ο φιλόσοφος υποστηρίζει πως ο έρωτας είναι ακραία περίπτωση 
της φιλίας και ως τέτοια φέρει κοινά χαρακτηριστικά μ’αυτήν και δεν μπορεί να υπάρξει παρά 

                                                      
ἐνἐργεια, τὸ δὲ καὶ φιλἰας, καὶ τὸ μὲν ἐν ἐμψύχω, τὸ δὲ καὶ ἐν ἀψύχῳ.» Ακόμη ο φιλόσοφος προσθέτει 
πως η ισότητα των δύο φίλων αποκαθίσταται με την καταξίωσή τους στην τιμή και μέσω των ενάρετων 
πράξεων. Για τον φιλόσοφο η τέλεια φιλία συνίσταται μάλλον στην προσφορά της αγάπης, ενώ  το να 
δεχτεί κάποιος την αγάπη είναι τυχαιότητα. Schmitt Charles, Aristotelis. Ethica Evdemia, ό.π, σσ.79, 98  
71«Εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλὰ τὸ ἴσον κατ’ ἀριθμὸν ἀξιοῖ∙ καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κοινωνιῶν οὕτω 
συμβαίνει∙ ὁτὲ μὲν γὰρ ἀριθμῳ τοῦ ἴσου μετέχουσιν, ὁτὲ δὲ λόγῳ. Εἱ μὲν γὰρ ἴσον ἀριθμῶ εἰσηνεγκαν 
ἀργύριον, ἴσον καὶ τῶ ἴσῳ ἀριθμῶ διαλαμβάνουσιν, εἰ δὲ μὴ ἴσον, ἀνάλογον». Ό.π, σσ. 95, 97-98 
72«Η άλλη ρήση είναι αυτή που ορίζει τη φιλία με κριτήριο την ισότητα στα καθήκοντα και στα 
συναισθήματα. Αυτό πάλι σημαίνει να υπολογίζει κανείς σαν λογιστής με τρόπο ακριβή και λεπτολόγο 
τη φιλική σχέση, για να είναι ισοσκελής ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων. Κατά τη γνώμη μου, η 
αληθινή φιλία είναι πιο δαψιλής και γενναιόδωρη και δεν προσέχει κανείς με αυστηρότητα να μην 
επιστρέψει περισσότερα από όσα έχει λάβει∙ και ούτε πρέπει να υπάρχει έγνοια, μήπως κάποιο 
απειροελάχιστο μόριο συμπάθειας χαθεί ή μήπως ξεχειλίσει και πέσει στο χώμα ή μήπως κάποιος έχει 
δώσει κάτι περισσότερο από το ίσο στη φιλική σχέση…. Και καταρχάς πρέπει να δίνει σε κάθε φίλο τόσο 
όσο μπορεί ο καθένας και ύστερα όσο μπορεί να αντέξει εκείνος που αγαπάς και βοηθάς.» Cicero M. 
Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 90-91, 100-101 
73«Ἔοικε δὲ καὶ τὰς πόλεις συνέχειν ἡ φιλία, καὶ οἱ νομοθέται μᾶλλον περὶ αὐτὴν σπουδάζειν ἤ τὴν 
δικαιοσύνην∙ ἡ γὰρ ὁμόνοια ὅμοιόν τι τῆ φιλίαἔοικεν εἶναι, ταύτης δὲ μάλιστ’ ἐφίενται καὶ τὴν στάσιν 
ἔχθραν οὖσαν μάλιστα ἐξελαύνουσιν∙ καὶ φίλων μὲν ὄντων οὐδὲν δεῖ δικαιοσύνης, δίκαιοι δ’ ὄντες 
προσδέονται φιλίας, καὶ τῶν δικαίων τὸ μάλιστα φιλικὸν εἶναι δοκεῖ». Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ. 344-347 Την 
εγγύτητα της δικαιοσύνης με τη φιλία επισημαίνει ο Σταγειρίτης φιλόσοφος και στα Ηθικά Ευδήμεια. 
«Οὐ γὰρ ἐνδέχεσθαι φίλους ἐαυτοῖς εἶναι τοὺς ἀδικουμένους ὑπ’ ἀλλήλων∙ ἔτι τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον 
περὶ τοὺς φίλους εἶναι μάλιστα πάντες φαμέν (καὶ ὁ αὑτός δοκεῖ ἀνὴρ εἶναι {καὶ} ἀγαθός καὶ φίλος, καὶ 
φιλία ἠθική της εἶναι ἕξις), καὶ ἐάν της βούληται ποιῆσαι ὤστε μὴ ἀδικεῖν, ἅλις φίλους ποιῆσαι∙ οἱ γὰρ 
ἀληθινοὶ φίλοι οὐκ ἀδικοῦσιν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐὰν δίκαιοι ὦσιν, οὐκ ἀδικήσουσιν∙ ἥ ταὐτὸν ἄρα ἤ ἐγγύς 
τι ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ φιλία» Schmitt Charles, Aristotelis. Ethica Evdemia, ό.π, σ. 70 
74«Φυσικώτερον δ’ ἐπισκοποῦσιν ἔοικεν ὁ σπουδαῖος φίλος τῶ σπουδαίῳ τῆ φύσει αἱρετὸς εἶναι. Τὸ γὰρ 
τῆ φὐσει ἀγαθὸν εἴρηται ὅτι τῶ σπουδαίῳ ἀγαθὸν καὶ ἡδύ ἐστι καθ’ αὑτὸ». Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ. 510-511 
75 Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 70-71, 74-75,  
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μόνο σε σχέση μ’ έναν άνθρωπο76. Φιλία και έρωτας μοιράζονται κοινές εκφάνσεις, όπως είναι 
η έντονη επιθυμία για συνύπαρξη και συνάφεια του ερωτευμένου με το αντικείμενο του 
πόθου του, η βίωση κοινών εμπειριών, χαράς και θλίψεων77. Η συνάφεια της αγάπης (amor) 
με τη φιλία (amicitia) αποδεικνύεται κατά τον Κικέρωνα και λεξιλογικά. Από την επαφή, τη 
συνύπαρξη και τη συνάφεια των φίλων πυροδοτείται ο έρωτας ή η φιλία78 .  

Επιπρόσθετα, την ετερόφυλη φιλία πραγματεύεται ο Σταγειρίτης φιλόσοφος στο Θ΄ 
βιβλίο των Ηθικών Νικομάχειων, όπου κάνει λόγο για έναν κατώτερο αναβαθμό των 
διάφορων ειδών της φιλίας, την ερωτική φιλία. Για τον φιλόσοφο, η ερωτική φιλία σχετίζεται 
κατά κύριο λόγο με το πάθος και την ευχαρίστηση⋅ αυτός είναι και ο λόγος που οι νέοι 
ερωτεύονται και ο έρωτάς τους περνάει γρήγορα, -τα αισθήματά τους αλλάζουν τις 
περισσότερες φορές μέσα στην ίδια μέρα. Πέρα από την ερωτική φιλία, ο φιλόσοφος κάνει μια 
ακόμη σημαντική παρατήρηση που αφορά τις ετερόφυλες σχέσεις. Για τον Σταγειρίτη 
φιλόσοφο η σχέση μεταξύ των δύο φύλων είναι σχέση φυσική, με την έννοια ότι πηγάζει και 
προέρχεται από τη φύση. Στο Θ΄ Βιβλίο των Ηθικών Νικομάχειων η φιλία ανάμεσα στον άντρα 
και στη γυναίκα φαίνεται ότι υπάρχει εκ φύσεως γιατί «ἀνδρὶ δὲ καὶ γυναικὶ φιλία δοκεῖ κατὰ 
φύσιν ὑπάρχειν». Κατά τον Αριστοτέλη, η φύση είναι εκείνη που έλκει τα δύο φύλα στη 
σύναψη μιας σχέσης, όμως, η φιλία τους μπορεί μόνο υπό προϋποθέσεις να γίνει τέλεια, μόνο 
εφόσον οι σύντροφοι είναι αγαθοί και ενάρετοι χαρακτήρες και έχοντας ο καθένας τη δική 
του αρετή, αυτό προσφέρει χαρά ο ένας στον άλλο και η σχέση τους βασίζεται στην αρετή79.  

Μια τελευταία παρατήρηση είναι σημαντικό να γίνει. Στα κλασικά κείμενα η φιλία εν 
γένει συνδέεται ρητά με την κατάκτηση της ευδαιμονίας, του ύψιστου αγαθού. Στο έβδομο 
βιβλίο των Ηθικών Ευδήμειων ο Αριστοτέλης «πρὸς δὲ τοῦτοις τῶν μεγίστων ἀγαθῶν τὸν 
φίλον εἶναι ὑπολαμβάνομεν», κατατάσσει δηλαδή τους φίλους ανάμεσα στα υψηλότερα 
αγαθά της ζωής80. Εκεί ο φιλόσοφος υποστηρίζει πως το αγαθό όχι μόνο ως ποιότητα των 
ανθρώπων που μετέχουν στη φιλία,  αλλά και ως ο ανώτερος στόχος  στη ζωή του καθενός 
πρέπει ν’ αποτελεί το σημαντικότερο αντικείμενο της αγάπης81. 
Αυτό το ανώτερο είδος της φιλίας,  που στοχεύευ στο αγαθό και την αγάπη, ονομάζεται η 
«πρώτη φιλία» και αποτελεί προνόμιο των αγαθών ανθρώπων. Ως εκ τούτου, ο φιλόσφος 
συμπεραίνει πως οι φίλοι οφείλουν να επιδιώκουν μόνο πράξεις ευγενικές, που να συντελούν 
στην κατάκτηση του φυσικού αγαθού82. Και στον Κικέρωνα η φιλία λαμβάνει πνευματική 
διάσταση και στοχεύει, εξίσου, στην επίτευξη του ανώτερου αγαθού. Ο φιλόσοφος  διατείνεται 

                                                      
76 «Πολλοῖς δ’ εἶναι φίλον κατὰ τὴν τελείαν φιλίαν οὐκ ἐνδέχεται, ὥσπερ οὐδ’ ἐρᾶν πολλῶν ἅμα (ἔοικε 
γὰρ ὑπερβολῆ, τὸ τοιοῦτο δὲ πρὸς ἕνα πέφυκε γίνεσθαι)» Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ, 372-373 
77«Ὄθεν καὶ ὁ ἔρως δοκεῖ φιλίᾳ ὄμοιον εἶναι⋅ τοῦ γὰρ συζῆν ὁρέγεται ὁ ἐρῶν, ἀλλ’οὐχ ἦ μάλιστα δεῖ, 
ἀλλὰ κατ’ αἴσθησιν». Schmitt Charles, Aristotelis. Ethica Evdemia, ό.π, σ. 107 
78«Και οι δύο λέξεις παράγονται από την ίδια ρίζα⋅ το να αγαπάς, εξάλλου, δεν σημαίνει τίποτα άλλο 
παρά να δείχνεις εκτίμηση και στοργή για όποιον τρέφεις ψυχική αδυναμία χωρίς να την επιζητήσεις 
υστερόβουλα από ανάγκη ή για την ενδεχόμενη ωφέλεια, η οποία, ωστόσο, από μόνη της ανθοφορεί 
μέσα στη φιλία, παρότι εσύ καθόλου δεν την είχες σκεφτεί.» Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, 
σσ. 116-117. «Η αγάπη είναι η πρωταρχική αιτία και το σπουδαιότερο πλεονέκτημα στη φιλία, που 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη φύση». Ό.π, σς. 70-71 
79«Καὶ ἐρωτικοὶ δ’ οἱ νέοι⋅ κατὰ πάθος γὰρ καὶ δι’ ἡδονὴν τὸ πολὺ τῆς ἐρωτικῆς⋅ διόπερ φιλοῦσι καὶ 
ταχέως παύονται, πολλάκις τῆς αὐτῆς ἡμέρας μεταπίπτοντες. Συνημερεύειν δὲ καὶ συζῆν οὖτοι 

βούλονται⋅ γίνεται γὰρ αὐτοῖς τὸ κατὰ τὴν φιλίαν οὕτως». Η.Ν, Βιβλίο Θ΄, σσ. 356-357  
80«Πρὸς δὲ τοῦτοις τῶν μεγίστων ἀγαθῶν τὸν φίλον εἶναι ὑπολαμβάνομεν, τὴν δὲ ἀφιλίαν καὶ τὴν 
ἐρημίαν δεινότατον, ὄτι ὁ βίος ἅπας καὶ ἡ ἑκούσιος ὁμιλία μετὰ τούτων⋅ μετ’ οἰκείων γὰρ ἤ μετὰ 
συγγενῶν ἤ μεθ’ ἑταίρων συνδιημερεύομεν ἤ τέκνων ἤ γονέων ἤ γυναικός». Schmitt Charles, 
Aristotelis. Ethica Evdemia, ό.π, σσ. 70-71 
81«Ἄμα δὲ δεῖ μὴ μόνον ἁπλῶς ἀγαθόν εἶναι, ἀλλὰ καὶ σοί, εἰ δὴ φίλος ἔσται σοί. {φίλος} ἀγαθὸς μὲν 
γὰρ ἁπλῶς ἐστὶ τῶ ἀγαθὸς εἶναι, φίλος δὲ τῶ ἄλλῳ ἀγαθός, ἁπλῶς <δ’> ἀγαθὸς καὶ φίλος, ὄταν 
συφμωνήςῃ ταῦτ’ ἄμφω, ὥστε ὄ ἐστιν ἁπλῶς ἀγαθόν, τὸ αὐτὸ ἄλλῳ, εἰ καὶ μὴ ἁπλῶς μὲν σπουδαίῳ, 
ἄλλῳ δ’ ἀγαθὸς, ὅτι χρήσιμος». Ό.π, σσ. 73-74, 81 
82«Ἡ μὲν οὖν πρώτη φιλία, καὶ δι’ ἤν αἱ ἄλλαι λέγονται, ἡ κατ’ ἀρετὴν ἐστὶ, καὶ δι’ ἡδονὴν τὴν ἀρετῆς, 
ὤσπερ εἴρηται πρότερον⋅ αἱ δ’ ἄλλαι ἐγγίνονται φιλίαι καὶ ἐν πάσι καὶ θηρίοις καὶ τοὺς φαύλους, ὄθεν 
λέγεται». Ό.π, σσ. 81-82 
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πως η φιλία είναι υπεράνω όλων των ανθρώπινων πραγμάτων, ταιριαστό στη φύση και 
ευάρμοστο στις καλές και τις κακές στιγμές. Στη δική του πολιτική θεωρία ο φίλος είναι ο 
απαραίτητος συνοδοιπόρος στην μακραίωνη πορεία του ανθρώπου προς το υπέρτατο φυσικό 
αγαθό. Για τον Κικέρωνα σ’ αυτόν τον δεσμό ενυπάρχουν όλα όσα οι άνθρωποι θεωρούν 
περιζήτητα, δηλ. η τιμή, η καλή φήμη, η ηρεμία της ψυχής και η χαρά, για να είναι και η ζωή 
ευτυχισμένη, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή ευτυχία. Επειδή η ευδαιμονία 
είναι το ανώτερο και τελειότερο αγαθό, αν θέλουμε να το πετύχουμε, πρέπει πρώτο μας 
μέλημα να γίνει η αρετή χωρίς την οποία ούτε τη φιλία ούτε κανένα άλλο περιζήτητο αγαθό 
μπορούμε ν’ αποκτήσουμε83.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
83Cicero M. Tullius, Laelius De Amicitia, ό.π, σσ. 61-65, 82-83, 106-107 



47 
 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΜΕΤΑΒΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ  

Α. Λογοτεχνικές μεταβιώσεις της έννοιας της φιλίας στον Βιργίλιο  

Στο κορναρικό κείμενο απαντά πολλαπλώς διαθλασμένο το βιργιλιανό έπος της Αινειάδας. 

Ως εκ τούτου μπορούμε να παρατηρήσουμε την πρόσληψη ενός συνολικού κώδικα αξιών του 

βιργιλιανού κόσμου, του οποίου κορωνίδα είναι η φιλία και οι ήρωες καταξιώνονται και 

αριστεύουν σ’ αυτόν χάρη στη φιλία τους. Συγκεκριμένα, κοινούς ποιητικούς βηματισμούς 

μπορούμε να παρακολουθήσουμε στη σκιαγράφηση των κινήτρων του πρωταγωνιστή ήρωα 

της Αινειάδας. Γι’αυτόν κινητήρια δύναμη αποτελούν οι φίλοι του. Ο ήρωας φιλέταιρος και 

ευσεβής, ξεκινάει ένα ταξίδι για την αναζήτηση της πατρίδας του, έναν αγώνα άνισο και 

επικίνδυνο με τα παιχνίδια της μοίρας. Τον συνδέουν πολλαπλοί δεσμοί τέλειας φιλίας με 

τους συντρόφους του, τους οποίους υπηρετεί και εξυπηρετεί υποδειγματικά με αρετή και 

φρόνηση. Ο Αινείας είναι ο συμβατικός επικός ήρωας που ρίχνεται με ανιδιοτέλεια και θάρρος 

στη μάχη δίπλα στους συντρόφους του, με την ίδια προθυμία έως την τελευταία του πνοή. 

Αποδίδει τιμές στους ζωντανούς και στους νεκρούς συντρόφους του, χτίζοντάς τους 

κενοτάφια84.  

Ακόμη, η φιλία πέρα από το γεγονός πως η φιλία καταξιώνει προσωπικά τον Αινεία, 

ο ποιητής της επιφυλάσσει έναν σπουδαιότερο ρόλο, καθώς είναι εκείνη που τον 

καταξιώνεται ως princeps στη συνείδηση των συμπολιτών του. Μια σημαντική όψη της 

ανδρικής φιλίας στην Αινειάδα ενέχει η φιλία την οποία του κληροδοτεί ο πατέρας του 

Αγχίσης με τον βασιλιά της Αρκαδίας Εϋανδρο, σχέση η οποία καθορίζει στην ουσία της την 

εξέλιξη της πορείας του Αινεία προς την ίδρυση της καινούργιας του πατρίδας85. Ακόμη, η 

φιλία του με τον γιο του βασιλιά της Αρκαδίας, τον Παλλάντα, τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά 

στην αυτοπραγμάτωσή του και καθορίζει την τελική έκβαση της μάχης με τους Λατίνους. Ο 

Παλλάντας, ο πολυαγαπημένος φίλος του Αινεία, μονομαχεί και πέφτει νεκρός από την αιχμή 

του δόρατος του Τύρνου, του βασιλιά των Ρουτούλων. Ο Αινείας μαινόμενος ρίχνεται στη 

μάχη, ενώ βάζει ως στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και του θανάτου του 

κορυφαίου του συντρόφου με τον θάνατο του δολοφόνου του86. Στο πεδίο της μάχης ο Αινείας 

θερίζει κορμιά και θυσιάζει άλλα στη μνήμη του φίλου του, Παλλάντα, προκειμένου ν’ 

αποκαταστήσει μια πράξη αδικίας. Με δάκρυα στα μάτια θρηνεί δίπλα στο άψυχο σώμα του 

«μεγαλύτερου υπέρμαχου και φύλακα της Ιταλίας», του ετοιμάζει λαμπρή νεκρική πομπή, 

τον ντύνει με βασιλικά πορφυρά υφάσματα και αποχαιρετά μια για πάντα τον «μεγάλο 

Πάλλαντα»87. Ο θάνατός του δικαιώνεται, όταν ο Αινείας μονομαχεί με τον Τύρνο και 

οργισμένος του καταφέρνει το θανάσιμο χτύπημα, όταν βλέπει τον ζωστήρα του Πάλλαντα 

πάνω του88. Σ’ αυτό το ταξίδι ως την εύρεση της πατρίδας του ο Αινείας υπερασπίζεται γενναία 

τον τόπο που διεκδικεί, οργίζεται, μελαγχολεί, χάνει με πόνο τους συντρόφους του και 

εκδικείται τους αντιπάλους του, επειδή του στερούν τον πιο αγαπημένο δια βίου σύντροφό 

του89.    

                                                      
84Βιργίλιος, Αινειάδα, Βιργίλιος, Αινειάδα, προλεγόμενα-μετάφραση-σχόλια Θεόδωρος Παπαγγελής, 

Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα: 2018, Βιβλίο Β΄, στ. 403-440, Βιβλίο ΣΤ΄, στ. 494-512  

85Ό.π, Βιβλίο Η΄, στ. 102-125, 154-174 
86Ό.π, Βιβλίο Ι΄, στ. 439-459, 474-509, 510-542 
87Ό.π, Βιβλίο ΙΑ΄, στ. 1-99 
88Ό.π, Βιβλίο ΙΒ΄, στ. 930-952   
89Ένα ακόμα ζεύγος φίλων, εκείνο του Ευρύαλου και του Νίσου, μάς προσφέρει ενδιαφέρουσες  

κλασικές όψεις της φιλίας. Οι δύο νέοι, λαμπροί πολεμιστές στο πλάι του Αινεία, συνδέονται με 
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  Με βάση αυτή την περιληπτική αναδιήγηση των όψεων της φιλίας στην Αινειάδα 

εντοπίζουμε εμφανείς αναλογίες στη σκιαγράφηση των κινήτρων των ηρώων αλλά και στην 

κοινωνική εκφάνση που λαμβάνει η ανδρική φιλία στο έπος και στην υπό εξέταση μυθιστορία. 

Η αρχαιολογική διατρωμάτωση του χαρακτήρα του Ερωτόκριτου αποκαλύπτει μέσα της τον 

ήρωα - πρότυπο του αναγεννησιακού έπους, οι απαρχές του οποίου ανάγονται στην Αινειάδα. 

Ο Ερωτόκριτος εξίσου φιλέταιρος, επιδεικνύει ανιδιοτέλεια και θάρρος στη μάχη και μάχεται 

πλάι πλάι με τον σύντροφό του προτιμώντας έναν κοινό θάνατο από μια ατιμωτική ήττα. 

Αποδίδει τιμές στον φίλο του, αναθέτοντάς του τους σημαντικότερους ρόλους της ζωής του. 

Ακόμη, η επιβίωση της πόλης του μετατρέπεται στο τέλος της μυθιστορίας σε ζήτημα 

προσωπικό. Ορμάει στη μάχη με οργή και από πλάνητας γίνεται σφαγέας για να εξασφαλίσει 

την ευημερία της Αθήνας και κατ’ επέκταση τη γυναίκα που αγαπά. Καταβάλλει αγωνιώδεις 

προσπάθειες και φροντίδες για τη ζωή του Πολύδωρου και προσπαθεί ν’ αποκαταστήσει την 

ισότητα και τη δικαιοσύνη στη φιλία τους, με την ανταπόδοση της βοήθειάς του. Τέλος, 

ξεφεύγει από την ιδιωτική σφαίρα,  κάνει ένα άλμα προς το δημόσιο χώρο, γίνεται κοινωνικά 

υπεύθυνος ήρωας, σώζει τον βασιλιά και τους υπηκόους, επιδεικνύοντας την υπευθυνότητα 

ενός πραγματικού princeps, όπως ακριβώς και ο Αινείας90.  

Όπως επισημάνθηκε ήδη από το εισαγωγικό σημείωμα στην Αινειάδα του  Βιργιλίου 

μπορεί κανείς ν’ αναζητήσει μονάχα διαθλασμένες απηχήσεις της ετερόφυλης έννοιας της 

φιλίας. Στο έπος δεν διαπιστώνεται η εναλλαξιμότητα των εννοιών της φιλίας και του έρωτα, 

όπως συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στα κείμενα της κλασικής γραμματείας ή της αυγούστειας 

περιόδου.  Ωστόσο, είναι ωφέλιμο να εξετάσουμε τις διαφορετικές εκφάνσεις του έρωτα, 

συμβάσεις τις οποίες ενσωματώνει ο ποιητής στη δική του μυθιστορία διαμεσολαβημένες 

μέσω ενός έπους σύγχρονο του ποιητή. Συγκεκριμένα, το έπος του Βιργιλίου διατηρεί τις 

συμβάσεις του λογοτεχνικού αυτού είδους, κατεξοχήν ανδρικού, στην απεικόνιση του 

γυναικείου φύλου. Μέσα σ’ αυτά τα επικά παθήματα και συμφραζόμενα ο άπελπις έρωτας 

καθιστά τη γυναίκα πρότυπο τραγικού ήρωα, ενός ανώτερου ατόμου που το καταβάλλει ένα 

τραγικό σφάλμα, ενώ η αρετή και το θάρρος (virtus) χρησιμοποιούνται ως ανδρικοί 

προσδιορισμοί με την κυριολεκτική σημασία της ανδρείας (vir).  

Όσον αφορά τη συνύπαρξη δύο ανθρώπων, η ένωσή τους με τα δεσμά του γάμου 

συνδέεται πολλαπλώς με διάφορες απεικονίσεις, κυρίως της απώλειας και του θανάτου, του 

δαιμονικού χωρισμού και της χειριστικής διάθεσης στο βιργιλιανό έπος. Οι γυναικείες φωνές 

που κατορθώνουν ν’ ακουστούν στην Αινειάδα ενέχουν εναλλακτικές μορφές και τις 

                                                      
ισχυρούς δεσμούς φιλίας και «πόθο αγάπης». Η αγάπη του Νίσου για τον φίλο του τον οδηγεί στην 

ανιδιοτελή  προσφορά της βοήθειάς του, του δίνει την ευκαιρία έπειτα από ένα άσχημο παιχνίδισμα 

της τύχης να διακριθεί και να τιμηθεί στους αθλητικούς αγώνες, που διοργανώνονται έναν χρόνο μετά 

τον θάνατο του Αγχίση. Οι φίλοι πολεμούν μαζί στη μάχη και φρουρούν το οχυρό των Τρώων στην 

χώρα των Ρούτουλων. Ο Νίσος παρακινούμενος από τον πόθο για  αριστεία ζητά να φτάσει ως τα τείχη 

του Παλλάντιου και να ειδοποιήσει τον Αινεία για την επικείμενη απειλή των Λατίνων. Στην 

αναζήτηση της τρανής δόξας προσφέρει τη βοήθεια και συμπαράστασή του ο φίλος του, ο Ευρύαλος. Η 

τελευταία πράξη της φιλίας τους είναι τραγική. Στο δρόμο για το Παλλάντιο η θέση των δύο φίλων 

προδίδεται γρήγορα,  χωρίζονται και ο Ευρύαλος πέφτει στα χέρια των Ρούτουλων. Ο Νίσος κρυμμένος 

καταφέρνει θανάσιμες πληγές στους εχθρούς, όμως, εκείνοι ανελέητα προλαβαίνουν και σκίζουν το 

στέρνο του Ευρύαλου. Ο πόνος για τον δύστυχο φίλο του τον εξοργίζει, σκοτώνει τον εχθρό κι εκείνος 

μοιραία λαβωμένος πέφτει νεκρός, με τιμημένο θάνατο, δίπλα στο άψυχο σώμα του φίλου του, 

βρίσκοντας γαλήνη στον κοινό τους θάνατο. Βιργίλιος, Αινειάδα, ό.π, Βιβλίο Θ΄, στ. 176-223, 369-445 

90Hardie Philip, Βιργίλιος, μετάφραση Ειρήνη Μητούση, University Studio Press, Θεσσαλονίκη: 2005, 
σσ. 167-170 
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περισσότερες φορές παρουσιάζουν αντιτιθέμενες οπτικές γωνίες, την τραγωδία της γυναίκας, 

που είναι αναγκασμένη ν’ αναλάβει ανδρικές ευθύνες ως ηγεμόνας του λαού της αλλά και 

εκείνης, η οποία επιτυγχάνει στον ανδρικό κόσμο μέσω της πολεμικής αριστείας. Γυναικείοι 

χαρακτήρες, ανθρώπινοι και θεϊκοί, φέρουν εκφάνσεις παραλογισμού και τρέλας, υποτέλειας 

στους ανδρικούς χαρακτήρες, καθώς υποφέρουν δυσανάλογα από τις προσπάθειες ίδρυσης 

της πόλης τους. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως ο ποιητής διατηρεί αυτήν τη σύμβαση από το 

πολιτιστικό του περιβάλλον, αλλά και εκείνη που του επιβάλει το ηρωικό είδος91.  

Τέλος, η έννοια του έρωτα στην Αινειάδα εκφέρεται με τις κοινές επικές συμβάσεις, 

όμως,  παράλληλα ενδύεται με νεωτερικά χαρακτηριστικά. Ο όρος, ο οποίος διατρέχει τις 

ομόφυλες σχέσεις είναι εκείνος του αγνού έρωτα και τις ετερόφυλες εκείνοι της βαριάς 

αγάπης, του μεγάλου έρωτα και γλυκύ, έρωτα αρεστού, βαθύ, σφοδρού και μέγα πάθους.  Τα 

συναισθήματα της αγάπης και του έρωτα, που συνήθως χρησιμοποιούνται για τον ιδιωτικό 

τομέα, μεταφέρονται στη δημόσια σφαίρα, κυρίως για να περιγράψουν τον ευσεβή πόθο του 

Αινεία και των συντρόφων του για την ανεύρεση της πατρίδας τους. Η αγάπη και το 

προσωπικό πάθος, η επιθυμία για ιδιωτική ειρήνη συγκρούονται με την αγάπη για την 

πατρίδα και τα ιστορικά επιτεύγματα. Το σχίσμα που δημιουργεί ο Βιργίλιος ανάμεσα στην 

ιδιωτική ζωή και στην ενεργή συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα παρουσιάζεται αγεφύρωτο. Η 

πρωτοτυπία του, όμως, έγκειται στο γεγονός πως ο ιδιωτικός κόσμος λαμβάνεται εξίσου 

σοβαρά με τον δημόσιο, καθώς παρουσιάζονται γλαφυρά οι πόνοι, οι ελπίδες, οι 

απογοητεύσεις του ιδιωτικού κόσμου, οι οποίες όχι μόνο φέρνουν κλονισμούς στη δημόσια 

σφαίρα, αλλά τις περισσότερες φορές την συμπαρασύρουν στην κατάρρευση. Η έννοια της 

αγάπης δεν παραμένει αυστηρά μέσα στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά οι ενέργειές της 

συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του ιστορικού πεπρωμένου, θριαμβεύουν πάνω στον 

ιδιωτικό κόσμο και η πατρίδα είναι εκείνη που προσφέρει ένα σημείο συνάντησης για το 

δημόσιο και ιδιωτικό92.  

  

                                                      
91Για την απεικόνιση της γυναίκας στην Αινειάδα και τις όψεις του έρωτα ανάμεσα στον Αινεία και τη 

Διδώ βλέπε αναλυτικά τους παρακάτω στίχους. Η θεά Αφροδίτη κεντρίζει την καρδιά της Φοίνισσας 

Διδούς με τα βέλη του έρωτα και εμφυσεί μέγα πάθος μέσα της για τον Αινεία. (Βιβλίο Ι, στ. 657-688, 

748-752). Η Διδώ αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην αγάπη για τον πρώτο της σύντροφο, τον 

αδικοχαμένο άντρα της Συχαίο, και το πάθος για τον Αινεία, όμως, τελικώς οι αντιστάσεις της 

κάμπτονται εξαιτίας και της παρέμβασης της αδερφής της, Άννας (Βιβλίο ΙV, στ. 1-53). Η καρδιά της  

φλέγεται από τον έρωτα για τον Αινεία, του αποκαλύπτει την αγάπη της και παραδίδονται με τον 

Αινεία στον έρωτα (ΒΙV, στ. 54-89, 90-104, 160-197). Από το σημείο αυτό τον  έρωτα και το μέγα πάθος 

των νέων, έπειτα από την παράνομη σαρκική της επαφή, τον περιβάλλουν συμφραζόμενα της μανίας, 

της εξαγρίωσης, της αδικίας, της δόλιας αγάπης και του προδομένου έρωτα. Ο Αινείας σχεδιάζει να 

φύγει από την πόλη για να συνεχίσει την αναζήτηση του δικού του ευσεβή έρωτα, την αναζήτηση της 

πατρίδας του, και η Διδώ ερωτευμένη, μανιακή, εξαγριωμένη, παράλογη, εκστατική, τσακισμένη από 

την αγάπη της τριγυρνάει στην πόλη αναζητώντας τον άπιστο και άκαρδο Αινεία (Βιβλίο ΙV, στ. 279-

295, 296-304, 306-330, 332-361, 362-392, 393-407). Οι προσπάθειές για να μεταπείσει τον Αινεία ν’ 

αναβάλλει το ταξίδι  αποβαίνουν άκαρπες και μη μπορώντας να βαστάξει πλέον αυτόν τον προδομένο 

και μολυσμένο έρωτά της για τον Αινεία αυτοκτονεί, αφήνωντας πίσω την κατάρα της να μην υπάρξει 

ποτέ ξανά φιλία ανάμεσα στον λαό της και σ’ εκείνον του Αινεία (Βιβλίο IV, στ.408-416, 416-446, 504-

521, 584-629).  Hardie Philip, Βιργίλιος, ό.π, σσ. 126, 132-134, 173, 175-177 

92 Ό.π, σσ., 106, 109, 114, 120, 138-140  
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Β. Μεταβιώσεις της έννοιας της φιλίας στην πατερική γραμματεία 

Όσον αφορά στην πατερική γραμματεία, όπως έχει ήδη καταστεί σαφές, διαπιστώνουμε τη 

συνέχεια της προβληματικής της φιλίας στα έργα των υπό εξέταση Πατέρων. Συγκεκριμένα, 

ο Βασίλειος Καισαρείας, «μεμνημένος» του Αριστοτέλη93, διδάσκει «ἄλλον ἑαυτὸν εἶναι τὸν 

φίλον»94 και ότι η φιλία γεννιέται μεταξύ των ανθρώπων φυσικά «δι’ ὁμοιότητος»95 και 

αυξάνει λόγω συνήθειας96, γι’ αυτό δεν πρέπει εύκολα να διασπάται97, αφού η λησμονιά των 

φίλων φέρνει πολλές δοκιμασίες98. Ο καλός φίλος δεν είναι κόλακας, δεν διστάζει να πει την 

αλήθεια, «μηδὲ τῶν λυπούντων ἀπέχεσαθαι»99, διότι τίποτε ψεύτικο, «οὐδὲν αἰσχρὸν καὶ 

ἀνάρμοστον» δεν μπορεί να συνυπάρξει με την αληθινή φιλία, που οδηγεί στην αγιότητα, 

αφού «μόνοι φίλοι Θεοῦ καὶ ἀλλήλοις οἱ ἅγιοι»100. 

 Ο Γρηγόριος Θεολόγος στο εγκώμιό του για τη φιλία παρομοιάζει με οχυρωμένο 

βασίλειο, έμψυχο πολύτιμο θησαυρό, πανεύοσμο κήπο και λιμάνι αναψυχής τον πιστό φίλο, 

ο οποίος, αν είναι συνετός, μορφωμένος και άνθρωπος με ανώτερες πνευματικές επιθυμίες, 

αποτελεί ανεκτίμητο δώρο Θεού101. Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός υπήρξε αδελφικός φίλος του 

Βασιλείου Καισαρείας, γι’ αυτό από τον επιτάφιο λόγο του προς τον Βασίλειο, όπου τον 

ονομάζει «ἐμὸν καὶ μέγαν Βασίλειον», πηγάζει όλη η περί φιλίας διδασκαλία του. 

Περιγράφοντας τη φιλία τους ως ιδανική και παρομοιάζοντάς την, όπως ο Πίνδαρος, ως 

καλοκτισμένο σπίτι με χρυσούς στύλους102, διδάσκει ότι οι πιστοί φίλοι διακρίνονται για τη 

σταθερότητα του χαρακτήρα τους, προσπαθούν να απαλύνουν ο ένας τη λύπη του άλλου και, 

αφού δοκιμάσουν ο ένας τον άλλον για ικανό χρονικό διάστημα, τότε μπορούν να εκφράσουν 

τον κοινό πόθο και να γίνουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον, «ὁμόστεγοι, ὁμοτράπεζοι, 

ὁμοδίαιτοι, συμφυεῖς, τὸ ἕν βλέποντες». Αυτός ο πόθος της φιλίας είναι «θεῖος καὶ φρόνιμος 

ἔρως», μονιμότερος από τη φλόγα του ρευστού έρωτα «τῶν σωμάτων», και κάνει τους φίλους 

να είναι «μία ψυχή, δύο σώματα φέρουσα», να ζουν ο ένας μέσα στο είναι του άλλου και, 

έχοντας κοινή επιδίωξη την ενάρετη ζωή, να αποτελούν «κανόνες ἀλλήλοις καὶ στάθμαι, οἷς 

τὸ εὐθές, καὶ μή, διακρίνεται»103. 

                                                      
93 Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια, ΙΧ, 4, 9. 
94Βασίλειος Καισαρείας, «Ἐπιστολὴ 83 -  Κηνσίτορι», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 3, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 410. 
95 Βασίλειος Καισαρείας, «Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός», παρ. 9, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 7, 
Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 114. 
96 Βασίλειος Καισαρείας, «Ἐπιστολὴ 272 - Σωφρονίῳ Μαγίστρῳ», παρ. 1, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 2, 
Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 218. 
97 Βασίλειος Καισαρείας, «Ἐπιστολὴ 223», παρ. 6, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 2, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 80. 
98 Βασίλειος Καισαρείας, «Ἐπιστολὴ 56 - Περγαμίῳ», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 3, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 392. 
99 Βασίλειος Καισαρείας, «Ἐπιστολὴ 272 - Σωφρονίῳ Μαγίστρῳ», παρ. 1, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 2, 
Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 218. 
100 Βασίλειος Καισαρείας, «Εἰς ΜΔ΄ Ψαλμόν», παρ. 2, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 5, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 262. 
101 Γρηγόριος Θεολόγος, «Λόγος ΙΑ΄ - Εἰς Γρηγόριον Νύσσης ἐπιστάντα μετὰ τὴν χειροτονίαν» παρ. 1, Έλληνες 
Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 1, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 285. 
102 Πίνδαρος, Ὀλυμπιόνικος, VI. 
103 Γρηγόριος Θεολόγος, «Λόγος ΜΓ΄ - Εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας ἐπιτάφιος», 
Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 6, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σσ. 156 – 
165. 
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 Ο Ιωάννης Χρυσόστομος διδάσκει πως ο γνήσιος, ο «ὁμόψυχος» φίλος104 είναι άξιος 

εμπιστοσύνης105, κάνει κοινωνό της χαράς τον φίλο του106 και προτιμά για χάρη του 

«ὑπεραποθανεῖν»107, γι’ αυτό αποτελεί ασφαλέστατο φρουρό108 και απερίγραπτου πλούτου 

θησαυρό109, ενώ η πνευματική φιλία, που κάνει τους φίλους «μηκέτι εἶναι δύο διῃρημένους, 

ἀλλὰ ἕνα τινὰ ἄνθρωπον»110, μοιάζει με θαυμάσια μελωδία111, που «ἀναπαύει» τον άνθρωπο112 

και τον υψώνει στον ουρανό113, που του χαρίζει άρρητη ηδονή114 και ευφραίνει ακόμη και τον 

Θεό115. Χωρίς αυτήν «οὐδὲν ἡμῖν ἐστι χρηστὸν»116, το φορτίο των θλίψεων γίνεται ασήκωτο 

και «μείζων γίνεται ὁ χειμών»117. Η αληθινή φιλία γεννιέται από τον ειλικρινή έπαινο118, 

αυξάνεται από την αγάπη119, καλλιεργείται από την αρετή120, θερμαίνεται από την 

ευγνωμοσύνη121, δοκιμάζεται από τις θλίψεις122 και, το κυριότερο, «καὶ τὴν μέλλουσαν 

χαριεῖται ζωήν»123. Εχθροί της φιλίας είναι ο φθόνος124, οι απολαύσεις του τραπεζιού125 και η 

συμφεροντολογική διάθεση126, γι’ αυτό ο άνθρωπος πρέπει να απαρνείται φίλους με αυτά τα 

                                                      
104 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Α΄ Θεσ. - Ὁμιλ. Β΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 22, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 388. 
105 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς  Ἰωάν. - Ὁμιλ. ΟΖ΄», παρ. 1, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 14, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 478. 
106 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Πράξ. - Ὁμιλ. ΚΓ΄», παρ. 1., Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 15, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 652. 
107 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Α΄ Θεσ. - Ὁμιλ. Β΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 22, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 388. 
108 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Ἰωάν. - Ὁμιλ. ΟΗ΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 14, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 522. 
109 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Ἐπιστολὴ ΚΖ΄ Δόμνῳ», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 38, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 68. 
110 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Α΄ Κορ. - Ὁμιλ. ΛΓ΄», παρ. 3, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 18 Α, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 388. 
111 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Πράξ. - Ὁμιλ. Μ΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 16 Α, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 493. 
112 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Ἑβρ. - Ὁμιλ. ΚΒ΄», παρ. 1, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 25, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 114. 
113 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Α΄ Τιμ. - Ὁμιλ. Β΄», παρ. 1, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 23, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 140. 
114 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Α΄ Θεσ. - Ὁμιλ. Β΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 22, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 392. 
115 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Πράξ. - Ὁμιλ. Μ΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 16 Α, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 494. 
116 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Πράξ. - Ὁμιλ. Μ΄», παρ. 3, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 16 Α, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 488. 
117 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Β΄ Κορ. - Ὁμιλ. Ε΄», παρ. 1, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 19, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 152. 
118 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Β΄ Κορ. - Ὁμιλ. ΙΔ΄», παρ. 2, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 5, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 391. 
119 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Πρὸς Σταγείριον – Λόγος Β΄», παρ. 9, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 29, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 170. 
120 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Ψαλμ. Ε΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 5, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 220. 
121 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Ψαλμ. ΜΑ΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 5, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 596. 
122 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Πρὸς Σταγείριον – Λόγος Α΄», παρ. 2, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 29, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 20. 
123 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Περὶ Ὁμοουσίου - λόγος Ι΄», παρ. 7, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 35, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 354. 
124 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Ματθ. - Ὁμιλ. ΝΗ΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 11, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 340. 
125 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Ματθ. - Ὀμιλ. ΜΗ΄», παρ. 7, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 10, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 892. 
126 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Λόγος ἐν ταῖς Καλάνδαις», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 31, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 484. 



52 
 

χαρακτηριστικά127 και να διακόπτει φιλίες που τον παρασύρουν στη ζωή της ασέβειας128, γιατί 

τέτοια φιλία είναι «ἀπωλείας πρόξενος»129. 

 Ως κατακλείδα στην πολύ συνοπτική παρουσίαση της φιλίας της αγιοπατερικής 

διδασκαλίας αξίζει να παρατεθεί ένα απόσπασμα από τον εικοστό έβδομο ύμνο του Συμεών 

του νέου Θεολόγου, που αποτελεί έναν υπέρλογο λογοτεχνικό διάλογο μεταξύ του Θεού και 

του ποιητή, στον οποίο ο Θεός αποκαλύπτει πως ως φως ενώνεται με την ανθρώπινη καρδιά, 

όταν σ’ αυτήν έχει ανάψει η σπίθα της φιλίας130:  

Πῦρ δὲ καὶ αἴγλην ποιεῖ με 

τὸ ζέον τῆς ἀγάπης. 

Ὅταν γὰρ ἀναφθῇ ἐν σοὶ 

ἄνθραξ ὁ τῆς φιλίας, 

τότε κἀγὼ τὸ πρόθυμον 

ὁρῶν σου τῆς καρδίας, 

εὐρίσκομαι ἑνούμενος  

αὐτῷ καὶ φῶς παρέχων 

καὶ ὥσπερ πῦρ δεικνύμενος, 

ὁ τὸ πῦρ λόγῳ κτίσας. 

 

Λάμψη με κάνει και φωτιά 

η φλογερή μου αγάπη. 

Όταν ανάψει μέσα σου 

η σπίθα της φιλίας, 

τότε την προθυμία κι εγώ 

βλέποντας της καρδιάς σου, 

ενώνομαι κι εγώ μ’ αυτήν 

παρέχοντας το φως μου 

και φαίνομαι καθώς φωτιά 

ο κτίστης της με λόγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
127 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Ματθ. - Ὁμιλ. ΝΘ΄», παρ. 4, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 11, Πατερικαί 
Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 372. 
128Ιωάννης Χρυσόστομος, «Περὶ Ἀκαταλήπτου – Λόγος Α΄», παρ. 8, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 35, 
Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 34. 
129 Ιωάννης Χρυσόστομος, «Εἰς Ψαλμ. Γ΄», παρ. 2, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τ. 5, Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1980, σ. 108. 
130 Συμεών ο νέος Θεολόγος, «Ὕμνος ΚΖ΄ - Εὐχαριστία σὺν θεολογίᾳ καὶ περὶ ὧν ἡ θεία χάρις τοῦ Πνεύματος διὰ 
τῶν ἐνεργειῶν ὠνόμασται», στ. 170 – 175, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας – Φιλοκαλία των νηπτικών και 
ασκητών, τ. 19 Ε, Πατερικαί εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη: 1990, σσ. 308 – 309. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο όρος της φιλιὰς λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισής του  στο κορναρικό κείμενο και 

της ευρείας χρήσης του σ’ ένα ιδιάζον σημασιολογικό πλαίσιο αποδεικνύεται πρόσφορος 

εκτενούς μελέτης. Η έννοια της φιλίας στον Ερωτόκριτο  εγγράφεται σ’ένα ευρύτατο φάσμα 

των διαπροσωπικών σχέσεων των ηρώων, σχέσεις ετερόφυλες και ομόφυλες, έλξης και 

θετικών συναισθημάτων, αλλά και κοινωνικών και πολιτικών δεσμών. Η παρούσα μελέτη 

περιορίστηκε στην εξέταση των δεσμών που αναπτύσσουν οι ήρωες με τους φίλους-έμπιστους 

ακολούθους τους αλλά και στην ετερόφυλη φιλιὰ  του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα.  

Για τις ομόφυλες σχέσεις μεταξύ των ηρώων  στοιχειοθετείται ένα ευρύ λεξιλόγιο, το 

οποίο φανερώνει την ποιότητα του χαρακτήρα των φίλων αλλά και τους διάφορους 

αναβαθμούς της σχέσης τους. Οι όροι ἀδερφός, ἐδικός, ἀγαπημένος και συναναθροφός, με τα 

επίθετα μπιστικὸς, φρόνιμος, καλὸς, ἐμπιστεμένη φίλη, φίλαινα υπερπλεονάζουν στη 

μυθιστορία. Από την αρχή της μυθιστορίας δίνεται έμφαση στην ομοιότητα των 

χαρακτηριστικών του Ερωτόκριτου και του Πολύδωρου, των αρετών τους, της φρόνησης, της 

γνώσης, της ρητορικής τους δεινότητας και παρρησίας. Η ομοιότητα ανάγεται σε βασική 

προϋπόθεση της φιλίας τους και στοχεύει πέρα από το να καταδείξει την ηθική ποιότητα των 

ηρώων, αλλά συνάμα και τον κοινό βηματισμό τους στην επιδίωξη της αρετής. Η  

μακροχρόνια γνωριμία τους, τούς έχει οδηγήσει στην πνευματική και συναισθηματική 

ταύτιση. Η φιλία τους είναι εκείνη που τους καταξιώνει ως θετικούς ήρωες και αποτελεί a 

priori τη μέγιστη απόδειξη των αρετών τους. 

Η παρουσία του Πολύδωρου κυρίως στο πρώτο μέρος της μυθιστορίας είναι ενεργή. 

Λαμβάνει ποικίλους ρόλους, που εξυπηρετούν αφηγηματικούς σκοπούς. Συμβουλεύει και 

αποτρέπει τον φίλο του, αναλογίζεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες που του δίνει εκείνος, 

λειτουργεί σαν καταφύγιο στις δυσκολίες του Ερωτόκριτου και είναι το άτομο στο οποίο 

προστρέχει για συμβουλές και παραμυθία. Η εξομολόγηση του έρωτα στον Πολύδωρο 

αποτελεί ταυτόχρονα μια ομολογία της στέρεης φιλίας τους αλλά και της κοινής ιεράρχησης 

του έρωτα στο υψηλότερο σκαλί της ζωής τους. Αρχικά, ο Πολύδωρος προσπαθεί να 

λειτουργήσει πολλαπλώς θεραπευτικά στη συμπτωματολογία του έρωτα, γίνεται πρόσωπο-

φορέας του κοινωνικού πρέποντος προβάλλοντας στα επιχειρήματά του τις απόψεις για το 

κοινωνικό πρέπον και το απρεπές. Οι αυστηρές συμβουλές του, εκφράσεις της αληθινής τους 

φιλίας, καταπραΰνουν προσωρινά τον πόνο του Ερωτόκριτου. Η αξιοπιστία του Πολύδωρου  

δοκιμάζεται συνεχώς, καθώς μπαίνει στη σφαίρα της εμπιστοσύνης του φίλου του μέσα από 

στάδια και συνεχείς δοκιμασίες. Ο Πολύδωρος μέσα από αυτές τις δοκιμασίες ταπεινώνεται 

συνεχώς για τον φίλο του και συμπάσχει με τη δυστυχία του. Η φύση γίνεται τόπος εκτόνωσης 

συναισθημάτων, όταν η ένταση κλιμακώνεται.  

Οι δύο φίλοι ταξιδεύουν συντροφιά στην Έγριπο δοκιμάζοντας και ενδυναμώνοντας 

τη σχέση τους. Επιστρέφουν στην Αθήνα, καταλαβαίνουν πως η Αρετούσα έχει ανακαλύψει 

την πραγματική ταυτότητα του νυχτερινού τραγουδιστή και η υπερβολική του αγάπη του 

Πολύδωρου για τον φίλο του τον οδηγεί να εξετάσει όλες τις λύσεις, ακόμη κι αν παρεκλίνουν 

την αρετή,  δηλαδή την ψευδομαρτυρία. Η άρνηση του Ερωτόκριτου σημαίνει και για πρώτη 

φορά στη μυθιστορία ότι συνειδητοποιεί πως είναι μόνος του σ’αυτόν τον αγώνα, εκείνος 

βάζει ένα όριο στις παραχωρήσεις που κάνει στη φιλική του σχέση με τον Πολύδωρο, και  

προτεραιότητα  λαμβάνει η διατήρηση της τιμής του στη σχέση του με την Αρετούσα, η αγάπη 

του για εκείνην. Ο Πολύδωρος λαμβάνει περιστασιακά τον ρόλο του αντίμαχου, όμως, δεν 

αποτελεί μόνιμο αντίμαχο με σταθερές αρνητικές ιδιότητες στο κείμενο. Ο ρόλος αυτός 

εξυπηρετεί σε επίπεδο πλοκής, καθώς βοηθά τον Ερωτόκριτο να μεταβεί από το θεωρητικό 

στο πρακτικό πεδίο του έρωτα, να υπερασπιστεί τις ιδέες του. Ο Πολύδωρος επιλέγει να πει 

ψέματα και ν’ αποσιωπήσει μέρος της αλήθειας, για την πραγματική στάση της Αρετούσας 
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μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του, προκειμένου να αποτρέψει τον φίλο του από την 

περαιτέρω επιδίωξη του έρωτά της, όμως, ακόμα και το ψέμα δεν είναι σε θέση να κλονίσει 

συθέμελα τη σχέση τους. Μικροί κλυδωνισμοί στη σχέση τους προετοιμάζουν και 

χαλυβδώνουν τον χαρακτήρα του Ερωτόκριτου για τη φιλιὰ  του με την Αρετή.  

Ακόμη, η αμοιβαία αγάπη και ο ισχυρός δεσμός τους γίνεται το εφαλτήριο για να 

τιμήσει ο Ερωτόκριτος τον φίλο του, καθώς του εμπιστεύεται τους δύο σημαντικότερους 

ρόλους της ζωής του, όσο εκείνος βρίσκεται στην εξορία, αφενός εκείνον του διεκδικητή του 

έρωτα και αφετέρου του γιού στη συντροφιά των γονιών του. Η τοπική απόσταση δεν είναι 

ικανή για να ανασχέσει τη φιλία τους, ούτε και την ενέργεια της φιλίας, την αμοιβαία εύνοια 

και προαίρεση. Αυτή η μετατόπιση αποδεικνύει πόσο πολυεδρική και πολυδύναμη είναι η 

φιλική τους σχέση. Μετά την επάνοδό του από την εξορία, ο -μεταμφιεσμένος σε Κριτίδη- 

Ερωτόκριτος στην κρισιμότερη στιγμή προσφέρει τη μέγιστη βοήθεια στον φίλο του, σώζει τη 

ζωή του ανταποδίδοντάς του δίκαια την αγάπη, την αφοσίωση, την αδιαπραγμάτευτη αρωγή 

του στις πρότερες δυσκολίες. Από αυτό το σημείο παρακολουθούμε τη σταδιακή εκ νέου 

ανάπτυξη της ανδρικής φιλίας ανάμεσα στον Κριτίδη και τον Πολύδωρο, σχέση που βασίζεται 

στην εκ φύσεως προτίμηση του Πολύδωρου στο αγαθό, στον ήδη αγαπημένο του φίλο, τον 

οποίο, όμως, δεν αναγνωρίζει εξωτερικά. Οι συχνές επισκέψεις του Πολύδωρου τον οδηγούν 

στη δημιουργία μιας σχέσης τρυφερής μ’ εκείνον, στοργής και οικειότητας.  

Η συντροφιά του δύο νέων τούς προσφέρει χαρά, αγαλλίαση, επενεργεί ευεργετικά, 

αναπαύει και θεραπεύει τον Ερωτόκριτο. Οι δύο φίλοι, που για τόσο διάστημα στερήθηκαν τη 

συντροφιά τους είναι και πάλι ευτυχείς. Η σημειολογία του έρωτα που αναπτύσσεται γύρω 

από τα πρόσωπα, λόγω και της σωματικής επαφής τους, αποδεικνύεται κοινότυπη στην 

αναγεννησιακή λογοτεχνία αυτής της θεματικής. Ο Ερωτόκριτος, βέβαια, αποφασίζει να 

δοκιμάσει την αξιοπιστία του φίλου του ως το τέλος και ν’ αποκαλύψει την ταυτότητά του 

πρώτα στην Αρετή και μετά σ’ εκείνον. Εξάλλου, ο ίδιος δεν θα μπορούσε να διακινδυνεύσει 

ν’ αποκαλυφθεί το σχέδιό του, γνωστοποιώντας του πρωτύτερα την πραγματική του 

ταυτότητα.  Ήδη το εγχείρημά του ήταν επίφοβο, καθώς μια λανθασμένη κίνηση της 

Αρετούσας θα μπορούσε ν’ αποκαλύψει το μυστικό τους λίγο πριν το γάμο τους μπροστά στον 

βασιλιά Ηράκλη φέρνωντας καταστροφικά αποτελέσματα για την εξέλιξη της μυθιστορίας.  

Είναι η δυσκολότερη δοκιμασία στην οποία θέτει τον φίλο του, ο οποίος καλείται ν’αποδείξει 

την ακλόνητη πίστη του στον εξόριστο Ερωτόκριτο. Είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο 

υποβάλει ο Ερωτόκριτος τον Πολύδωρο, έτσι ώστε να πραγματωθεί ο σκοπός της φιλία τους, 

να γίνει ανιδιοτελής και τέλεια.  

Όσον αφορά τη σχέση της Αρετούσας και της νένας της Φροσύνης λαμβάνει 

πρωτεύοντα ρόλο στη μυθιστορία. Η Φροσύνη γίνεται ένα πρόσωπο αξιοπιστίας στο έργο και 

λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ανάλογα με τον Πολύδωρο. Προσπαθεί να λειτουργήσει 

θεραπευτικά στον έρωτα της Αρετούσας για τον Ερωτόκριτο και καταφεύγει σε ανάλογες 

λύσεις μ’ εκείνες που προτείνει ο Πολύδωρος στον φίλο του (ξέδομα, διασκέδαση, αποφυγή 

της απομόνωσης και της απραξίας). Λαμβάνει περιστασιακά τον ρόλο του αντίμαχου, ως 

θιασώτης του δόγματος της αγνότητας, και προσπαθεί να κρατήσει σ’ αυτό την Αρετούσα ως 

το τέλος. Η νένα πρόσωπο – φορέας του κοινωνικού πρέποντος της υπενθυμίζει διαρκώς την 

αγεφύρωτη κοινωνική απόσταση με τον άγνωστο τραγουδιστή, υπερασπίζεται το κοινωνικό 

μοντέλο, όταν αυτό αμφισβητείται και συντελεί μέσω των διαδοχικών συγκρούσεων που 

προκαλεί με την ηρωίδα, στην εκ νέου δημιουργία του κοινωνικού πρέποντος. Η Φροσύνη 

από τον ρόλο του περιστασιακού αντίμαχου λαμβάνει τον ρόλο του συμπαραστάτη, καθώς με 

τη δική της αρωγή προωθείται καταλυτικά η δράση.  Προσφέρει στην Αρετή τη μεγαλύτερη 

θυσία, εκείνη της ζωής της. Παλεύει σ’ έναν άνισο αγώνα με τον οργισμένο βασιλιά Ηράκλη, 
για να τη σώσει. Λέει φανερά ψέματα, με πειστικότητα, επιστρατεύει τα τελευταία ψήγματα 

λογικής και παρακαλεί για τη ζωή της Αρετούσας. Η Φροσύνη αποδεικνύει έμπρακτα πόσο 
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μπιστεμένη φίλη είναι, αφού προτιμά να χαθεί μαζί με την Αρετούσα. Αφότου, μάλιστα, 

φυλακιστούν, η Φροσύνη προσπαθεί να συντηρήσει ζωντανή την ελπίδα στην καρδιά της 

Αρετής και τη συντροφεύει ως τέλος, στην ένωσή της με τον Ερωτόκριτο.  

Ενδιαφέρουσες εκφάνσεις παρουσιάζει και η ετερόφυλη φιλιὰ του Ερωτοκριτου με 

την Αρετούσα. Στη μυθιστορία ο ποιητής μετασχηματίζει στοιχεία από τη φύση της τέλειας 

ανδρικής φιλίας εφαρμόζοντάς τα και στα ετερόφυλα παραδείγματα. Η φιλία με τον έρωτα  

φέρουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου από τις παρατηρήσεις που 

προκύπτουν κατά τους άξονες διερεύνησης της ομόφυλης ανδρικής φιλίας διαπιστώνουμε 

πως αντίστοιχες προϋποθέσεις πληρούνται και στη σύναψη της τέλειας ετερόφυλης φιλίας. 

Αρχικά, η σχέση τους σκιαγραφείται δίνοντας έμφαση στην ομοιότητα των χαρακτηριστικών 

τους, όχι μόνο ως προς την ποιότητα του χαρακτήρα τους, αλλά και τις προθέσεις, την 

επιδίωξη της αρετής, χαρακτηριστική στη σχέση τους. Φυσικές και ηθικές αξίες, το κάλλος με 

το αγαθό, συντίθενται οργανικά στο πρόσωπό τους και γίνονται προάγγελοι του αξιακού 

κώδικα στο νέο κόσμο που ευαγγελίζονται. Έπειτα από τις δοκιμασίες στις οποίες 

υποβάλλεται η ανδρική φιλία του Ερωτόκριτου με τον Πολύδωρο, η φιλία τους παραχωρεί 

βαθμιαία τη θέση της στην καλλιέργεια της φιλίας του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα, μιας 

φιλίας, όμως, διαφορετικής, με ερωτική διάθεση. Η φιλία του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα, 

η οποία διέπεται από ερωτικό πόθο και έλξη, φυσικά δεν ικανοποιείται παρά μόνον με τη λήξη 

της μυθιστορίας. Δίπλα στο ιδανικό της ἀμάλαγης φιλιὰς συμπορεύεται ἡ φιλία τσ’ ἐρωτιᾶς 

προσδίδοντας μια σημαντική ποιότητα στη σχέση τους. Λεξιλογικά, στα συμφραζόμενα της 

σχέσης του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα η έννοια της φιλιὰς γίνεται συνώνυμη του έρωτα, 

ως εκ τούτου η φιλιὰ τσ’ ἐρωτιᾶς, που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν οιο δύο νέοι 

αντιπροσωπεύει το ιδανικό του κατεξοχήν έρωτα, του άνωτερου έρωτα.  

Ακόμη, αυτός ο κατεξοχήν έρωτας παρουσιάζεται ως μέρος της φύσης, φυσική κλίση 

του ανθρώπου, όπως η ομόφυλη φιλία. Η ερωτική φιλία είναι τέχνη στην οποία οι νέοι παρότι 

δεν έχουν γνώσεις και εφόδια, όμως, μυούνται σ’ αυτήν ακολουθώντας τους νόμους της 

φύσης. Στο περβόλι τση φύσης βρίσκονται κρυμμένες οι τέχνες της ερωτικής φιλίας, οι 

γνώσεις και τα μυστικά της και σ’αυτό καλεί ο ποιητής τους νέους να μπούν, να περάσουν 

δηλαδή στη φυσική χάρη και αλήθεια. Ωστόσο, η φύση στον Ερωτόκριτο δεν είναι απλώς μια 

ευδαιμονική φύση, αλλά ένας επίγειος χριστιανικός παράδεισος. Ως εκ τούτου η ερωτική 

φιλία των δύο νέων μπορεί να είναι φυσική αλλά λαμβάνει και διάσταση πνευματική. Οι 

ήρωες αφενός είναι χρηστοί, πολλές φορές το διακείμενο στις παρομοιώσεις και μεταφορές 

των προσώπων αντλεί από τη χριστιανική παράδοση και αφετέρου η εικονοποιία της φύσης 

αντλεί επίσης από τη χριστιανική παράδοση και συγκεκριμένα από τα προφητικά κείμενα που 

περιγράφουν τον Παράδεισο. Στο τέλος της μυθιστορίας ο σκηνικός χώρος αλλάζει σ’ έναν 

τόπο μακαριότητας, κατάφυτο, όπου τα πουλιά κελαϊδούν, οι άνθρωποι γοητεύονται από την 

ομορφιά του τόπου και παραδίνονται σ’ αυτήν. Ο φυσικός εγκλεισμός των ηρώων σ’ αυτόν 

τον τόπο συνδέεται με την εύρεση της φυσικής αγάπης, του πνευματικού της προτύπου, της 

ιδεατής μορφής ύπαρξης, που προτείνει το έργο. Η απεικόνιση αυτή αντανακλά το 

αναγεννησιακό αίτημα για νέα πολιτισμικά δεδομένα, την ανανέωσή τους, την εγκαθίδρυση 

μιας νέας τάξης πραγμάτων μακριά από την υπάρχουσα κοινωνική δομή και μέσα στον 

φυσικό κόσμο, όπου ο άνθρωπος είναι ελεύθερος ν’ αγαπήσει φυσικά, ηθικά και σωματικά, να 

ευτυχήσει, να γίνει αληθινά φυσικός. Οι ήρωες δικαιώνονται και ενσωματώνονται στο 

κοινωνικό δίκαιο με τις αρετές τους, ηθικές και χριστιανικές, τις φυσικές αξίες, τον αγνό 

έρωτά τους, τη φιλία τους που είναι το μέσο και όχι αυτοσκοπός για την κατάκτηση του 

Παράδεισου. 

Οι ποιητικές όψεις της φιλίας στον Ερωτόκριτο  αρύονται από ασύνειδες αναμνήσεις 
ή συνειδητές αναφορές σε μια κοινότοπη φιλοσοφική και λογοτεχνική εικονοποιία. Οι 

γενεαλογικές καταβολές της φιλοσοφικής και λογοτεχνικής διαδρομής των ποιητικών 
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όψεων της φιλίας ανάγονται στις φιλοσοφικές πραγματείες περί φιλίας της αρχαίας 

ελληνικής γραμματείας της κλασικής περιόδου και της λατινικής γραμματείας της 

αυγούστειας περιόδου. Κατά τον 12ο αιώνα στη Δύση παρατηρείται ένα ανανεωμένο 

ενδιαφέρον γύρω από τη φιλία, τη φύση και τους σκοπούς της. Οι μεσαιωνικοί συγγραφείς, 

έχοντας συνείδηση της παράδοσης και των αξιών της γίνονται συνεχιστές και τελειοποιητές 

της αρχαίας ενάρετης φιλίας της κλασικής περιόδου, της vera amicitia. Κυκλοφορούν πλήθος 

ιταλικών μεταφράσεων των σημαντικότερων έργων της κλασικής και επικής παράδοσης στα 

μέσα του 16ου αιώνα, τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη και το Laelius De Amicitia του 

Κικέρωνα. Τα έργα αυτά συγκροτούν τον λογοτεχνικό κανόνα της amicitia και 

συστηματοποιούν τους νόμους περί φιλίας ήδη από τον Μεσαίωνα.  

Η έννοια της φιλίας διανύει μια μεγάλη διαδρομή από τους πρόποδες της 

φιλοσοφικής σκέψης, ως τον Ησίοδο, τους Προσωκρατικούς και Κυνικούς φιλοσόφους, τους 

Επικούρειους  και τον Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης υπήρξε ο μεγαλύτερος θεωρητικός, ο οποίος 

ενσωμάτωσε την προγενέστερη θεωρία και εξέφρασε ένα ολοκληρωμένο ηθικό σύστημα με 

κέντρο τη φιλία. Οι πραγματείες του έχουν κανονιστικό χαρακτήρα⋅ εκεί η φιλία 

παρουσιάζεται σαν αρετή, προνόμιο των ενάρετων ανθρώπων, καθώς τα πρόσωπα 

εκκινούνται στη φιλική σχέση από την αγάπη για την αγαθότητα των φίλων τους. Στην ηθική 

του θεωρία για την επίτευξη μιας τέλειας φιλίας πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, όπως είναι η συνύπαρξη και συνάφεια, η αμοιβαία εκδήλωση στοργής και 

αγάπης, η ομοθυμία, η κοινωνία σκέψεων και πράξεων. Η φιλία ενέχει τον σπουδαιότερο 

ρόλο, καθώς συμβάλλει στην ηθική ολοκλήρωση των ατόμων, στη γνώση του ίδιου τους του 

εαυτού. Η αγάπη που προκύπτει από τη φιλία και τον έρωτα βρίσκεται στο μέσο των αρετών 

και διαμέσου αυτής ο άνθρωπος μπορεί να κατακτήσει το υψηλότερο αγαθό, την ευδαιμονία. 

Επόμενο σταθμό στη φιλοσοφική πραγμάτευση του θέματος αποτελεί το Laelius De Amicitia 

του Κικέρωνα. Η έννοια της φιλίας κατά την αυγούστεια περίοδο λαμβάνει πολιτικό 

περιεχόμενα και κοινωνικό ρόλο κυρίως λόγω του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

προσγράφεται, εκείνο του εμφυλίου πολέμου. Μια πραγματικά τέλεια φιλία παραμένει στη 

θεωρία του Κικέρωνα αγαθό ανεκτίμητο, προνόμιο μονάχα των ανθρώπων με υψηλό ηθικό 

ανάστημα. Στο δικό του ηθικό σύστημα η φιλία τίθεται στο κέντρο της πολιτείας και οφείλει 

να εξυπηρετεί τους σκοπούς της. 

Ανασυνθέτοντας τις θραυσματικές όψεις της ομόφυλης φιλίας διαπιστώνουμε πως οι 

φίλοι ανταποκρίνονται με τρόπους που απηχούν τους αρχαίους κανόνες της φιλίας και 

εξυπηρετούν τους ευγενείς σκοπούς της. Η συμπληρωματική ανάγνωση των πραγματειών 

του Αριστοτέλη και του Κικέρωνα μάλιστα σε πολλά σημεία εμπλουτίζει σκοτεινές όψεις της 

φιλίας των δύο νέων και επεξηγεί με τρόπο αποκαλυπτικό για το κείμενο τους λόγους για 

τους οποίους οι ήρωες ανταποκρίνονται με συγκεκριμένους τρόπους στις προσταγές της.  Η 

εικόνα του φίλου ως καθρέφτισμα της αυτοσυνειδησίας και γνώσης του εαυτού, εξηγεί την 

έμφαση στην προϋπόθεση της ομοιότητας στη φιλία, στην αγαθότητα και στην επιδίωξη της 

αρετής. Η διαρκής προσφυγή στη βοήθεια και ευμένεια του Πολύδωρου, ως αποτέλεσμα έξης 

είναι ένας κοινός τόπος στους αρχαίους κανόνες της φιλίας. Ο έλεγχος και η δοκιμασία στην 

οποία υποβάλλεται ο Πολύδωρος, η έμπρακτη απόδειξη της αγάπης του αλλά και η συμπάθεια 

στις δυστυχίες του φίλου του αποτελούν απαραίτητα στάδια της φιλίας στην ηθική θεωρία 

των Αριστοτέλη και του Κικέρωνα. Ένας ακόμα κοινός ρητορικός τόπος των πραγματειών 

για τη φιλία αναπτύσσεται στη μυθιστορία, καθώς η τοπική απόσταση ενδυναμώνει τη φιλία 

των δύο νέων. Εκείνοι προσφέρουν την αγάπη τους ανιδιοτελώς, θυσιάζονται για την 

ευημερία των φίλων τους και επιτυγχάνουν το ευκταίο, την ισότητα στη σχέσης τους. Ως πηγή 

της φιλίας παρουσιάζεται η φύση, άλλος ένας κοινός τόπος της κλασικής γραμματείας. 
Βέβαια, διαπιστώνουμε πως οι φίλοι δεν ανταποκρίνονται μονάχα θετικά στους νόμους της 
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φιλίας, αλλά κάποιες φορές παρεκκλίνουν από εκείνους. Η προτροπή σ’ ένα ανήκουστο 

σφάλμα, το ψέμα, η πονηριά αποτελούν παρεκκλίσεις από τους αρχαίους κανόνες της φιλίας.  

Όσον αφορά την ετερόφυλη φιλία κοινοί τόποι απηχούνται στη μυθιστορία από 
κείμενα της κλασικής γραμματείας. Η φιλία με τον έρωτα στην ηθική πραγματεία του 
Αριστοτέλη φέρουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου από τις παρατηρήσεις που 
προκύπτουν κατά τους άξονες διερεύνησης της ομόφυλης ανδρικής φιλίας διαπιστώνουμε 
πως αντίστοιχες προϋποθέσεις πληρούνται και στη σύναψη της τέλειας ετερόφυλης φιλίας. 
Φιλία και έρωτας μοιράζονται κοινές εκφάνσεις, καθώς ο έρωτας είναι ακραία περίπτωση της 
φιλίας. Η συνάφεια της αγάπης (amor) με τη φιλία (amicitia) αποδεικνύεται κατά τον 
Κικέρωνα και λεξιλογικά. Βέβαια, η έννοια της ερωτικής φιλίας που χρησιμοποιείται στη 
μυθιστορία για τη σχέση του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα αποκλίνει από εκείνον του 
Σταγειρίτη φιλοσόφου, ο οποίος αναφέρεται με τον ίδιο όρο σ’ έναν κατώτερο αναβαθμό της 

φιλίας, ο οποίος σχετίζεται κατά κύριο λόγο με το πάθος και την ευχαρίστηση. Στη μυθιστορία 
χρησιμοποιείται αντίστοιχος όρος, ο οποίος ενέχει την έννοια της ερωτικής έλξης, όχι, όμως, 
και του εφήμερου έρωτα. Ένας κοινός τόπος της φιλίας από τις αρχαίες πραγματείες που 
απαντά στη μυθιστορία είναι εκείνος της σημασίας της φύσης στη σύναψη της ερωτικής 
φιλίας. Πηγή της φιλίας ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα είναι η φύση, όπως ακριβώς 
στις ομόφυλες φιλίες. Τέλος, στη μυθιστορία απηχείται η σημαντικότερη διάσταση της φιλίας.  
Ο φίλος κατατάσσεται ανάμεσα στα υψηλότερα αγαθά της ζωής και η φιλία με τη σύζευξη του 
ατομικού αγαθού και την επιδίωξη του αγαθού για τον φίλο βοηθά τα άτομα να φτάσουν στην 
αρετή. Στη μυθιστορία ο ερωτικός φίλος, ο σύντροφος, γίνεται ο απαραίτητος συνοδοιπόρος 

στη μακραίωνη πορεία του ανθρώπου προς το ύψιστο αγαθό, το υπέρτατο φυσικό αγαθό. 

Οι απηχήσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διακίνηση συγκεκριμένων ιδεών-κανόνων της 

φιλίας στη διανόηση της εποχής. Οι σχέσεις και οι συσχετίσεις της μυθιστορίας με το 

λογοτεχνικό διακείμενο στον άξονα της διαχρονίας παρουσιάζουν εξίσου ενδιαφέρον. Η 

θεματική της φιλίας παρεισφρέει και στον λογοτεχνικό κόσμο της αυγούστειας περιόδου, στα 

έπη του Βιργιλίου. Ένα έπος–ύμνος στην ανδρική φιλία, η Αινειάδα του Βιργιλίου, αποτελεί 

τον λογοτεχνικό σταθμό για την πραγμάτευση της θεματικής της φιλίας στην κατοπινή 

λογοτεχνική παράδοση. Κατά την Αναγέννηση τα έπη του Βιργιλίου ασκούν καταλυτική 

επίδραση στη διαμόρφωση της επικής ποίησης. Με την επική ποίηση του 16ου αιώνα  συνομιλεί 

ο Κορνάρος. Η διακειμενική συνάντηση των έργων είναι ασφαλέστερο να υποθέσουμε πως 

ευνοήθηκε μέσα σ’ αυτό το λογοτεχνικό σύμπαν του αναγεννησιακού έπους του 16ου αιώνα, 

οικείο στον ποιητή.   

 Στο κορναρικό κείμενο απαντά πολλαπλώς διαθλασμένο το βιργιλιανό έπος της 

Αινειάδας. Ως εκ τούτου μπορούμε να παρατηρήσουμε την πρόσληψη ενός συνολικού κώδικα 

αξιών του βιργιλιανού κόσμου, του οποίου κορωνίδα είναι η φιλία. Η έννοια της φιλίας 

καλύπτει το ίδιο ευρύ διαπροσωπικό και κοινωνικό φάσμα των σχέσεων, χρησιμοποιείται 

αρχικά συμβατικά, όμως, πολύ σύντομα η φιλία αποκτά κοινωνικό και πολιτικό ρόλο, και 

συμβάλει στην πραγματοποίηση του ιστορικού ρόλου του ήρωα, στην πρόοδο της ιστορίας. 

Συγκεκριμένα, κοινούς ποιητικούς βηματισμούς μπορούμε να παρακολουθήσουμε στη 

σκιαγράφηση του πρωταγωνιστή της Αινειάδας, ήρωας-πρότυπο για τα αναγεννησιακά έπη 

του 16ου αιώνα. Ο ήρωας καταξιώνεται και αριστεύει χάρη στις φιλίες του, είναι φιλέταιρος, 

επιδεικνύει ανιδιοτέλεια και θάρρος στη μάχη, καθώς μάχεται πλάι πλάι με τους συντρόφους 

του προτιμώντας έναν κοινό θάνατο από μια ατιμωτική ήττα. Τους αποδίδει τιμές, ορμάει στη 

μάχη με οργή και από πλάνητας γίνεται σφαγέας, για να εξασφαλίσει την ευημερία της πόλης 

του και κατ’ επέκταση τη γυναίκα που αγαπά. Καταβάλλει αγωνιώδεις προσπάθειες και 

φροντίδες για τη ζωή των συντρόφων του και προσπαθεί ν’ αποκαταστήσει την ισότητα και 

τη δικαιοσύνη στη φιλία τους, με την ανταπόδοση της βοήθειάς του. Τέλος, ο ήρωας  ξεφεύγει 

από την ιδιωτική σφαίρα και κάνει ένα άλμα προς το δημόσιο χώρο, γίνεται κοινωνικά 
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υπεύθυνος ήρωας, σώζει το βασίλειο, επιδεικνύοντας την υπευθυνότητα ενός πραγματικού 

princeps. Η φιλία τίθεται στο κέντρο της πολιτείας που ιδρύει στο Λάτιο, πάνω από τους 

κώδικες και τους σκοπούς της κοινωνίας.  

Επιπλέον, ίχνη του βιργιλιανού έπους μπορούμε να αναγνωρίσουμε στον συνολικό 

κώδικα αξιών που προβάλλει, στην εξύμνηση της φιλίας και του έρωτα, και στον κοινωνικό 

ρόλο που εκείνη προσλαμβάνει. Δεν διαπιστώνεται η εναλλαξιμότητα των εννοιών της 

φιλίας και του έρωτα, όπως συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στα κείμενα της κλασικής 

γραμματείας ή της αυγούστειας περιόδου. Ωστόσο, ο Βιργίλιος διατηρεί εν πολλοίς τις 

συμβάσεις από το πολιτιστικό του περιβάλλον αλλά και εκείνη που του επιβάλει το ηρωικό 

είδος, είδος αφιλόξενο  στις γυναίκες. Ωστόσο, η έννοια του έρωτα στην Αινειάδα ενδύεται με 

νεωτερικά χαρακτηριστικά. Η πρωτοτυπία του έγκειται στο γεγονός πως ο ιδιωτικός κόσμος 

λαμβάνεται εξίσου σοβαρά με τον δημόσιο, καθώς παρουσιάζονται γλαφυρά οι πόνοι, οι 

ελπίδες, οι απογοητεύσεις του, οι οποίες όχι μόνο φέρνουν κλονισμούς στη δημόσια σφαίρα, 

αλλά τις περισσότερες φορές τη συμπαρασύρουν στην κατάρρευση. Η αγάπη και το προσωπικό 

πάθος, η επιθυμία για ιδιωτική ειρήνη συγκρούονται σε πρώτο στάδιο με την ευημερία της 

πατρίδας. Η έννοια της αγάπης δεν παραμένει αυστηρά μέσα στη ιδιωτική σφαίρα, 

συναισθήματα της αγάπης και του έρωτα μεταφέρονται στη δημόσια σφαίρα, για τον ευσεβή 

πόθο του Αινεία και των συντρόφων του στην ανεύρεση της πατρίδας τους. Εκείνη είναι που 

προσφέρει το σημείο συνάντησης για το δημόσιο και ιδιωτικό.  

Η εξέταση της φιλίας στους Πατέρες της Εκκλησίας δεν προϋποθέτει κανέναν 

διακειμενικό ορίζοντα μεταξύ της αγιοπατερικής γραμματείας και του Ερωτόκριτου. Οι 

συναφείς όψεις της φιλίας στον Ερωτόκριτο και της της χριστιανικής φιλίας οφείλονται στο 

κοινό πρότυπό τους, αφού στην πατερική γραμματεία διαπιστώνουμε πως απηχούνται εν 

πολλοίς οι όψεις της φιλίας, όπως έχουν διαμορφωθεί από την αρχαία ελληνική και λατινική 

γραμματεία. Οι Πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιήσαν αυτό το κλασικό πρωτογενές υλικό 

δίνοντάς του μια χριστιανοκεντρική προοπτική, η οποία συνοψίζεται στο ποίημα του Συμεών 

του νέου Θεολόγου, όπου μια καλή φιλία ευαρεστεί τον Θεό και γίνεται το μέσον για να 

ενωθεί η καρδιά του ανθρώπου με Εκείνον.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, διαπιστώνουμε πως στη μυθιστορία, ο ποιητής 

μετασχηματίζει την άριστη ανδρική φιλία από την κλασική και αυγούστεια παράδοση, την 

αρχαία φιλοσοφική θεωρία της amicitia perfecta μεταξύ των ανδρών σε μια σύγχρονη ιδέα, 

εφαρμόζοντας τη φύση του τέλειου έρωτα στα ετερόφυλα παραδείγματα. Λογοτεχνικά μοτίβα 

και συμβάσεις αυτής της γραμματείας παραμένουν σε διαφορετικές απεικονίσεις της φιλίας, 

ομόφυλης και ετερόφυλης, όμως, παράλληλα ο ποιητής αποστασιοποιείται από εκείνες και 

παρουσιάζει νέες, συνεπείς οπτικές του θέματος, μια σύγχρονη ιδέα της φιλίας ως 

αυτοσκοπού. Η ομόφυλη ανδρική φιλία συντελεί στην ανακάλυψη του εαυτού του 

Ερωτόκριτου, την ανδρεία, την ενηλικίωση. Ο ήρωας απεμπολεί παραδεδεγμένες αξίες, 

ευαγγελίζεται νέες, ανακαλύπτει τις ικανότητές του και ισορροπεί ανάμεσα στον ιδιωτικό 

κόσμο, τον χώρο των συναισθημάτων και τον δημόσιο, φορέα των κοινωνικών συμβάσεων. 

Οι δύο φίλοι δεν εκφράζουν αμφίβολη ηθική, ούτε η σχέση τους επισκιάζεται από αντιζηλίες, 

πάθη και ψευδείς κατηγορίες. Αντίθετα, οι αρετές των ηρώων παρουσιάζονται ως εγγυητές 

της άριστης φιλίας τους, το μοντέλο της οποίας δεν αμφισβητείται.  

Η συντροφικότητα, που παρουσιάζεται σαν τέλεια αγάπη, και ο προσωπικός τους 

κόσμος αποκτά υψηλές αξίες από την αμοιβαία στοργή τους. Ο Ερωτόκριτος δεν παραβιάζει 

τις υποχρεώσεις της φιλίας του με τον Πολύδωρο, ούτε προδίδει τον κώδικα της φιλίας τους 

με την αναζήτηση  της ερωτικής φιλίας της Αρετούσας, αλλά τον υπερβαίνει. Η ανδρική φιλία 
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τους προεκτείνεται στην εξευγενισμένη αγάπη για την Αρετούσα και δεν ακυρώνεται. Η 

ιεράρχηση της σχέσης τους σταδιακά μεταβάλλεται και προετοιμάζεται να δώσει τη σκυτάλη 

στη φιλία, που θα βιώσει ο Ερωτόκριτος με την Αρετούσα. Όλα τα στάδια της φιλίας τους (οι 

συναντήσεις, η κοινή τους ζωή, η αμοιβαία εμπιστοσύνη) τρέπονται  στην αγάπη μιας 

γυναίκας. Η καλλιέργεια των αρετών της ομόφυλης φιλίας τους, της αμοιβαίας  αγάπης, 

εμπιστοσύνης, συντροφικότητας καθιστά τον ήρωα ώριμο, έτσι ώστε να βιώσει την 

ετερόφυλη φιλία του με την Αρετή.  

Η πρωτοτυπία του ποιητή έγκειται στο γεγονός πως η ανδρική φιλία δεν μπορεί να 

σταθεί μόνη της, αλλά αντλεί την αφηγηματική αξία από την ερωτική φιλιὰ και αγάπη που 

υπηρετεί. Η φιλία με τον Πολύδωρο αποκτά υψηλή αξία, επειδή υποστηρίζει την εξύμνηση 

του έρωτα ως μοντέλο τελειότητας. Η τέλεια ανδρική φιλία και η ερωτική αγάπη λειτουργούν 

ως συμπληρωματικά ιδανικά, στα οποία προτεραιότητα λαμβάνει η σύναψη της ερωτικής 

φιλίας μεταξύ του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας Η φαινομενική σύγκρουση μεταξύ αγάπης 

και συντροφικότητας αίρεται, αφού η ανδρική φιλία και ο έρωτας παρουσιάζονται ως έννοιες 

συπληρωματικές. Η τέλεια φιλία με τον Πολύδωρο λαμβάνεται ως προϋπόθεση για τη βίωση 

της υπέρτατης αγάπης, την πλήρωση της ετερόφυλης φιλιὰς και συμπράττει στην 

τελειοποίηση του έρωτα με την Αρετούσα. Η ανδρική τους φιλία ενδυναμώνεται  μέσω της 

συμφιλίωσής της με την αγάπη για την Αρετή και ολοκληρώνεται. Αξιολογικά η ερωτική 

φιλία τους αναδεικνύεται ανώτερη όχι μόνο από φιλία του με τον Πολύδωρο, αλλά ανώτερη 

όλων των αγαθών, καθώς προσφέρει ελπίδα και αισιοδοξία, την ύψιστη ευδαιμονία και 

συντελεί στην υπέρβαση των ατομικών ορίων.  Ο ήρωας χρησιμοποιεί τη φιλία του με τον 

Πολύδωρο, για να θέσει στο κέντρο της κοινωνίας, πάνω από τους κώδικες και τους 

παραδεδεγμένους σκοπούς της, αλλά και της ιδιωτικής του ζωής τη σημαντικότερη φιλιὰ του, 

εκείνη με την Αρετούσα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η διερεύνηση των ποιητικών όψεων της φιλίας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το κείμενο. 

Κοινοί ρητορικοί τόποι και συμβάσεις που ανακαλούν μνήμες από την κλασική αρχαία 

ελληνική και αυγούστεια γραμματεία δεν έχουν επιλεγεί διόλου τυχαία από τον ποιητή. Η 

εικονοποιία μολονότι κοινότυπη είναι, όμως, πρωτότυπη και σπάνια. Ο Κορνάρος προσπαθεί 

με επιτυχία να μετασχηματίζει την άριστη ανδρική φιλία από την κλασική και αυγούστεια 

παράδοση μεταξύ των ανδρών σε μια σύγχρονη ιδέα, οικοδομώντας μια νέα αίσθηση του 

εαυτού και των σχέσεων που αναπτύσσονται γύρω από αυτόν.  

Σε επίπεδο αφηγηματικό, η κατανόηση των ισχυρών δεσμών φιλίας, που ορίζουν τις 

σχέσεις των ηρώων, συμβάλει περαιτέρω στην κατανόηση του αξιακού συστήματος στον νέο 

αναγεννησιακό κόσμο που ευαγγελίζονται οι ήρωες. Σε επίπεδο πραγματολογικό, η σχέση του 

κειμένου με το κρητικό λογοτεχνικό συγκείμενο στον άξονα της συγχρονίας αποτελεί μια 

επείγουσα μελέτη. Πέρα από τους συσχετισμούς με την κλασική παράδοση, η διερεύνηση 

άλλων πηγών άντλησης κοινών τόπων από κείμενα θρησκευτικά, μέσω της δημώδους 

λογοτεχνίας της εποχής των ηθικοδιδακτικών κειμέων, θα μπορούσε ν’ αποβεί εξαιρετικά 

πρόσφορη. Ακόμη, η συστηματοποίηση του ευρύτερου ευρωπαϊκού λογοτεχνικού ορίζοντα 

μέσα στον προσγράφεται η μυθιστορία θα είναι επιστημονικά ελπιδοφόρα. Το άμεσο μέλλον 

ελπίζουμε πως επιφυλάσσει τη συστηματική έρευνα τόσο για τη διαμεσολάβηση της ιταλικής 

αφηγηματικής ποίησης της εποχής ανάμεσα στις πηγές και τον Ερωτόκριτο, όσο και για τη 

διερεύνηση του διαλογικού ορίζοντα του έργου με τα αντίστοιχα είδη της ιταλικής 

λογοτεχνίας της εποχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΟΜΟΦΥΛΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΦΙΛΙΕΣ 

Ι. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ-ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

Α΄ ΜΕΡΟΣ Β΄ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΕΡΟΣ 

στ. 6 στ. 529-541 στ. 1749-
1750 

στ. 
2027-
2030 στ. 9-20 στ. 713-718 στ. 773-830 στ. 105-124 

στ. 141-
246 

στ. 841-846 στ. 1875-
1877 

στ. 
2059-
2068 στ. 21-46 

στ. 1655-
1664 στ. 1133-56 στ. 125-130 

στ. 247-
250 

στ. 1089-
1188 

στ. 1888-
1908 

 
στ. 53-82 

στ. 1665-
1682 στ. 1179-80 στ. 131-136 

στ. 295-
296 

στ. 1193-
1223 

στ. 1909-
1922 

 
στ. 83-96 

στ. 1695-
1700 στ. 1465-84 στ. 147-148 

στ. 347-
384 

στ. 1225-
1239 

στ. 1924-
28 

   
στ. 1485-90 στ. 580 

στ. 295-
296 

στ. 1279-
1290 

στ. 1929-
49 

    στ. 1167-
1184 

στ. 403-
417  

στ. 1309-
1310 

στ. 1969-
2000 

  
 

  στ. 1449-
1456 

Πίνακας 1  

 

 

ΙΙ. ΕΡΩΦΙΛΗ 

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ-ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ 
Α΄ ΠΡΑΞΗ 

στ. 35-40 στ. 91-100 στ. 169-
170 στ. 388 στ. 502-504 

 

στ. 41-64 στ. 101-106 στ. 175-
176 στ. 395 στ. 505-508 

στ. 72-76 στ. 107-114 στ. 185-
198 στ. 431-462 

 

στ. 77-79 στ. 115-120 στ. 221-
232 στ. 467-474 

 

στ. 80-90 στ. 141-144 στ. 325-
330 στ. 495-501 

 

Πίνακας 2  
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ΙΙΙ. ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ 

ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ-ΤΡΩΣΙΛΟΣ-ΕΡΜΗΝΟΣ 
ΑΦ. ΠΡΛ. Α΄ ΠΡΑΞΗ Β΄ ΠΡΑΞΗ Γ΄ ΠΡΑΞΗ Δ΄ ΠΡΑΞΗ Ε΄ ΠΡΑΞΗ 
στ. 1 στ. 28 στ. 73-90  στ. 103-106 στ. 157-214 στ. 233-242 στ. 15-20  

 
 

 
 

  

στ. 5 στ. 46 στ. 91-104 στ. 111-126  στ. 267-276 στ. 95-102 
 στ. 92 στ. 114-140 στ. 141-146   στ. 295-298 στ. 100, 105-110 
  στ. 189-216    στ. 131-152 
  στ.285-326    στ. 473-486 
  στ. 327-380    στ.487-490 
  στ. 393-414    στ. 506 
  στ. 421-428    στ.511-516 
  στ. 461-480    στ. 517-580 

Πίνακας 3 
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ΟΜΟΦΥΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΙΛΙΕΣ 

Ι. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

ΑΡΕΤΟΥΣΑ-ΦΡΟΣΥΝΗ 
   

Α΄ ΜΕΡΟΣ Β΄ ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΜΕΡΟΣ Δ΄ΜΕΡΟΣ Ε΄ΜΕΡΟΣ 

στ. 429-436 στ. 1325-1338 στ. 53-56 στ. 95-102 στ. 519-536 

στ. 444-445 στ. 1355-1358 στ. 57-158 στ.131-180 στ. 537-541 

στ. 455-456 στ. 1358-1364 στ. 171-192 στ. 181-190 στ. 542-552 

στ. 665-730 
 

στ. 273-298 στ. 219-238 στ. 583-588 

στ. 731-734 
 

στ. 355-360 στ.253-258 στ. 601-606 

στ. 749-756 
 

στ. 361-364 στ.523-528 στ. 607-621 

στ. 968-974, 1027-1036 
 

στ. 447-452 στ. 529-558 στ. 623-630 

στ.1462-1486 
 

στ. 453-502 στ. 559-568 στ. 801-818 

στ. 1571-1608 
 

στ. 527-538 στ. 671-712 στ. 1153 

στ. 1609-1692 
 

στ.1053-1078 στ. 713-716 στ. 1217-1218 

στ. 1693-1702 
 

στ. 1079-1120 
  

  
 

στ. 1143-1148 
  

  
στ. 1149-1197 

  

  
στ. 1198-1202 

  

  
στ. 1204-1278 

  

  
στ. 1279-1302 

  

  
στ. 1303-1324 

  

  
στ. 1621-1642 

  

  
στ. 1643-1646 

  

Πίνακας 4 
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ΙΙ. ΕΡΩΦΙΛΗ- ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ 

ΕΡΩΦΙΛΗ-ΧΡΥΣΟΝΟΜΗ 
ΑΡΕΤΟΥΣΑ-ΣΩΦΡΟΝΙΑ 

Β΄ ΠΡΑΞΗ Δ΄ ΠΡΑΞΗ Α΄ΠΡΑΞΗ Γ΄ ΠΡΑΞΗ Δ΄ ΠΡΑΞΗ 
στ. 23-32 στ. 1-8 στ. 499-508 στ. 443-458 στ. 99-100 
στ. 33-34 στ. 12-14 στ. 567-577 στ. 531-532 στ. 123-124 
στ. 43-44 στ. 17-20 στ. 631-640 στ. 551-552 στ. 129-140 
στ. 61-70 στ. 23-26 στ. 649-652 στ. 565-570 στ. 161-164 
στ. 71-74 στ. 31-32 στ. 677-694 στ. 581-588 στ. 183-188 
στ. 79-80 στ. 37-44 στ. 703-708  στ. 221-226 
στ. 83-86 στ. 47-58    στ. 315-346 
στ. 91-94 στ. 65-70 

  στ. 351 
στ. 101-102 στ. 83-92 

  στ. 353-356 
στ. 109-110 στ. 97-98 

  στ. 361-362 
στ. 137-142 

 

  στ. 405-420 
στ. 163-184 

 

  στ. 446-452 
στ. 185-236 

 

  στ. 457-460 
    στ. 467-482 
    στ. 511-512 
    στ. 523-536 
    στ. 559-560 
    στ. 563-564 

Πίνακας 5 
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ΕΤΕΡΟΦΥΛΕΣ ΦΙΛΙΕΣ 

 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ-
ΑΡΕΤΟΥΣΑ 

 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ-ΕΡΩΦΙΛΗ  ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ-
ΑΡΕΤΟΥΣΑ 

Α΄ 
ΜΕΡΟΣ 

Γ΄ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΠΡΑΞΗ 

Β΄ 
ΠΡΑΞΗ 

Γ΄ΠΡΑΞΗ Ε΄ 
ΠΡΑΞΗ 

Β΄ ΠΡΑΞΗ Γ΄ΠΡΑΞΗ 

στ. 10 στ. 15 στ. 145-
168 

στ. 319 στ. 151-
158 

στ. 211-
216 

στ. 437-442 στ.231-
232 

στ. 14 στ.558 στ. 487-
488 

στ. 329 στ. 201 στ. 295-
300 

 στ. 281 

στ. 56-68 στ. 654    στ. 445  στ. 293-
294 

στ. 77-86 στ. 1132      στ. 534-
537 

στ. 93 στ. 1410       
στ. 97 στ. 1480       
στ. 296 στ. 1499       
στ.301        
στ. 1060        
στ.1318        
στ. 2122        
στ. 1722        
στ. 2209-
2216 

       

Πίνακας 6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Στο παράρτημα αυτό σταχυολογούνται εμβλήματα τα οποία παρουσιάζουν συναφείς όψεις μ’ 

εκείνες που χρησιμοποιούνται στη φιλία του Ερωτόκριτου με τον Πολύδωρο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το παρακάτω έμβλημα αντλημένο από τη συλλογή-ορόσημο της 

εμβληματογραφίας, τη συλλογή του Andrea Alciato, Emblematum liber,  στο οποίο η φιλία 

εικονοποιείται ως άμπελος, πολυετής και αιωνόβια, όπως αποδεικνύει ο παχύς κορμός της. 

Οι καρποί της φιλίας και τα πλούσια δώρα που προσφέρει στον ανθρώπο δίνοται με τη μορφή 

ενός αμπελιού κατάφορτο με καρπούς, τόσο που τα κλωνάρια του σχεδόν αγγίζουν τη γη από 

το βάρος των καρπών του. Από τις πολλαπλές διακλαδώσεις, τους βραχίονες και τα βλαστάρια 

του εκτείνεται ένα παλαμοειδές, πλατύ και πλούσιο φύλλωμα. Η εικόνα συνοδεύεται από το 

μότο στα λανιτικά Amicitia etiam post mortem durans.  

 

 
                                                                                 Εικόνα 1 

Το έργο του Andrea Alciato γνώρισε πολλές επανεκδόσεις στις οποίες πολλά 

εμβλήματα προστέθηκαν και αφαιρέθηκαν. Το έμβλημα απαντά εκτός από την πρώτη του 

έκδοση το 1522 και σε όλες τις επόμενες (το 1531 στην έκδοση του Steyner, το 1534 στην 

έκδοση Wechel και το 1551 στην έκδοση Roville’s και Bonhomme’s)131. Άλλη μια παραλλαγή 

του ίδιου εμβλήματος της φιλίας από συλλογή του Andrea Alciato με τίτλο στα ιταλικά Che 

la vera amicitia mai non muore δίνεται παρακάτω.  

                                                      
131Green Henry, Andrea Alciati and his book of emblems. A biographical and bibliographical study, 
Burt Franklin, New York: 1965, σσ. 319 
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                                                                Εικόνα 2 

Η απεικόνιση της φιλίας από την πρώτη συλλογή εμβληματογραφίας, που 

κυκλοφόρησε εκτός των συνόρων της Ιταλίας και της Γαλλίας, στην Αμβέρσα από τον 

Christophe Plantin με τίτλο Emblemata (1564) του Joannes Sambucus (1531-1584) προκαλεί 

σίγουρα ενδιαφέρον. Η έκδοση του 1564 στα λατινικά περιλαμβάνει μετά την εισαγωγή, 167 

εμβλήματα με ξυλόγλυπτη απεικόνιση συνοδευμένα από το αντίστοιχο μότο και ένα 

επίγραμμα. Την πρώτη έκδοση ακολούθησε δύο χρόνια αργότερα, το 1566, μια εμπλουτισμένη 

έκδοση με 56 καινούργια εμβλήματα στα λατινικά και πολλές ακόμα στα ολλανδικα και στα 

λατινικά ως τα τέλη του 16ου αιώνα (1569, 1576, 1584, 1599). Το έμβλημα που αντλείται από 

την πρώτη έκδοση της συλλογής το 1564 αναπαριστά δύο άνδρες γενειαφόρους, που 

κρατιούνται με το δεξί τους χέρι. Ο ένας εκ των δύο τείνει το αριστερό του χέρι προς τον 

ουρανό, από τον οποίο κατέρχεται η καρδιά του σε πύρινη νεφέλη και με την συνεπικουρία 

του Υψίστου παραδίδει την καρδιά στον φίλο του. Το έμβλημα είναι φανερό πως έχει συντεθεί 

σ’ ένα πολιτισμικό περιβάλλον με εμφανείς θρησκευτικές επιδράσεις. Η ανδρική φιλία 

λαμβάνει πνευματική προοπτική και εξευγενίζεται από την ουράνια δύναμη, που χαριτώνει 

τη σχέση των δύο ανδρών.   

 
                                                                 Εικόνα 3 

Στην έκδοση του 1564 το έμβλημα συνοδεύεται από το παρακάτω επίγραμα.  

Et caelo & terra manibus cor untrinque tenetur,  

Externa nunquam quae dirimuntur ope.  
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Est in amicitia suavis concordia rerum:  

Nec potis est fictos, aut violenta pati.  

Nam virtute coit, simulat nec enormia lucra,  

Haec ubi deficiunt, debita nulla fides.  

Nullus amor durat, nulli comitantur honores,  

Et quamvis caussae dissolvëre leves.  

Sed nec in humanis consensus firmat amicos,  

Sint opus aeterna relligione pares.  

Quis sua committat Thurcis, quo foedere tutus,  

Qui diversa colit Numina, fingit idem? 

Η καρδιά βαστάζεται και από τις δύο πλευρές, από χέρια ουράνια και γήινα⋅ 

εκείνη καμιά εξωτερική δύναμη δεν μπορεί ν’ απομακρύνει.  

Στη φιλία υπάρχει μια γλυκιά ομοθυμία στα πράγματα: 

ούτε άνδρες φαύλους, ούτε πράξεις βίαιες ανέχεται. 

Συνεκτικός κρίκος είναι η αρετή   

και κανένα κέρδος από ίδιον όφελος δεν επιζητά.  

Ακόμη, αν το τελευταίο εκλείψει, εξίσου, λείπει και η εμπιστοσύνη.  

Καμία αγάπη δεν διαρκεί, καμία τιμή δεν βρίσκει τους φίλους  

και καμιά αιτία δεν είναι αρκετή για να τη διαλύσει.  

Και αφού ακόμη και κοινά συναισθήματα ενδυναμώνουν τη φιλία,  

ας αφήσουμε ζεύγη φίλων διέξοδο να βρουν στην αιώνια θρησκεία.  

Ποιος θα εμπιστευόταν τα προβλήματά του στους Τούρκους;  

Σε ποια συνθήκη ειρήνης φαντάζεται κανείς να βρει ασφάλεια;  

Εκείνοι λατρεύουν έναν άλλο θεό.

 

Άλλο ένα έμβλημα σχετικό με τη φιλία προέρχεται από τη συλλογή Emblematum 

Liber (1593) του Jean Jacques Boissard (1528-1602). Εκείνη κυκλοφόρησε στα γερμανικά από 

τον Theodore de Bry στη Φρανκούρτη συνοψίζει τις βασικότερες αρχές της φιλίας. Οι 

γκαβούρες συνοδεύονται πέρα από το επίγραμμα και από μια πρόζα στο αριστερό φύλλο. Το 

έμβλημα φέρει τον τίτλο Dulce vita condimentum amicitia (Η φιλία είναι το γλυκό 

αλατοπίπερο της ζωής). Στο κέντρο του εμβλήματος αναπαριστάται η Φιλία 

προσωποποιημένη ως μια γυναίκα ντυμένη βασιλικά,  με φαρδείς και μακρείς χιτώνες, 

στεφανωμένη με διάδημα, κρατώντας στο δεξί της χέρι ένα σκήπτρο, η απόληξη του οποίου 

καταλήγει σε σταυρό, ένδειξη σοφίας και εξουσίας. Στο δεξί της χέρι, επίσης, βρίσκεται 

καθισμένο ένα περιστέρι, σύμβολο ειρήνης, αγνότητας και απλότητας, ενώ από το αριστερό 

της χέρι αναρριχάται ένα φίδι, κατά την αρχαιότητα σύμβολο πνευματικότητας, ζωής και 

αναγέννησης, αλλά και φρόνησης, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση132. Τη Φιλία 

περιτριγυρίζουν τρεις άντρες, οι οποίοι της απευθύνονται με παρατεταμένα τα χέρια. Ο ένας 

βρίσκεται καθισμένος στο έδρανο και συμβουλεύεται τα βιβλία με τους κανόνες της φιλίας 

που είναι ανοιγμένα μπροστά του.  

                                                      
132Κατά Ματθαίον 10: 16 «Ιδού σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι 
ως οι όφεις και απλοί ως περιστερές».  



69 
 

 
                                                                          Εικόνα 4 

 

Το επίγραμμα έχει ως εξής: 

Cincta est virtutis cestu: candoris amictu: 

Muneribus dives, religione potens. 

Cor patet, & firma est, & sceptro nixa 

benigno. 

Simpliciter prudens regnat Amicitia. 

 

 

Ζώνεται με το ζωνάρι της αρετής, τον 

μανδύα της ακεραιότητας: 

Πλούσια σε δώρα, δυνατή στη λατρεία του 

Θεού.  

Η καρδιά της κοίτεται ορθάνοιχτη και 

ταυτόχρονα ερμητικά κλειστή και 

στηρίζεται πάνω στο ευμενές της 

σκήπτρο. 

Η φρόνιμη Φιλία βασιλεύει ξεκάθαρα.

Η παρακάτω πρόζα συνοδεύει την γκραβούρα και το επίγραμμα: «Amicitiam rebus 

omnibus humanis anteponamus. Nihil enim est tam naturae aptum, tam conveniens ad res 

vel secundas vel adversas. In amicitia enim omnia insunt, quae putant homines expetenda, 

honestas gloria, tranquillitas animi, atque iucunditas: ut cùm haec adsint, vita beata sit, & 

sine iis esse non possit. Amicitiae firmissimum est praesidium. Non aqua, non igni, non aëre 

pluribus locis utimur, quàm amicitia. Solem è mundo tollere videntur, qui amicitiam è vita 

tollunt. Tantum boni est in amicitia, ut ad eam rem perficiendam, deorum atque hominum 

munera videantur concurrere. Coniunctio animorum maxima est cognatio. Idem velle, atque 

idem nolle, ea firma est amicitia. Amicus est desiderabile nomen, infelicitatis refugium, 

secretorum receptor, amanda felicitas. Optimam vitae supellectilem sibi comparavit, qui 

amicos paravit. Sine amicorum benevolentia, neque in adversa, neque in secunda fortuna 

quisquam vivere potest. Ac propterea colendam amicitiam sapientes affirmant, quòd sine ea 

tutò, & sine metu vivi non possit, ne iucundè quidem. Nullo enim modo sine amicitia firmam 

& perpetuam iucunditatem vitae tenere possumus. Vita sine amicitia caeca est, insidiarum & 
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metus plena. Amicus quasi animae aequus, ab animorum aequalitate dictus est. Est enim 

amicitia una anima in duobus corporibus».  

Τη φιλία πάνω από όλα τα πράγματα πρέπει κανείς να προτιμάει. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο 

ταιριαστό στη φύση μας και όταν τα πράγματα έρχονται βολικά και στις αντιξοότητες. Στη 

φιλία όλα είναι παρόντα, όσα περιμένουν οι άνθρωποι⋅ η τιμή της ειλικρίνειας, η ηρεμία του 

νου, η ευχαρίστηση. Όταν αυτά υπάρξουν η ζωή φαίνεται να είναι ευτυχισμένη, ενώ χωρίς 

αυτά δεν μπορεί να υπάρξει [ενν. η ευτυχία]. Η φιλία είναι το πιο δύσκολο πράγμα να τη 

διαφυλάξει κανείς. Δεν είναι ούτε το νερό, ούτε η φωτιά, ούτε ο αέρας που υπάρχει σε πολλά 

σημεία, όσο είναι η φιλία. Όπως στον ουρανό μπορούμε να δούμε τον ήλιο να υψώνεται, έτσι 

και στη ζωή ανυψώνεται η φιλία. Τόσα αγαθά βρίσκονται στη φιλία -έτσι ώστε για να 

ολοκληρωθεί και το θέμα μας-  που τα δώρα των θεών και των ανθρώπων φαίνεται να 

λειτουργούν μαζί. Ακόμη, η σύζευξη των ψυχών είναι η μεγαλύτερη σχέση μεταξύ των 

ανθρώπων. [Οι φίλοι]  έχουν την ίδια θέληση και την ίδια απέχθεια για τα πράγματα και σ’ 

αυτήν την ομοθυμία υπάρχει η φιλία. Ο φίλος είναι πρόσωπο επιθυμητό, καταφύγιο στις 

δυσκολίες, αποδέκτης μυστικών, που ανυψώνει κάθε ευτυχία. Της άριστης ζωής τα εφόδια με 

τα οποία προμήθευσε κανείς τον εαυτό του είναι όσα οι φίλοι τον βοήθησαν να προετοιμάσει.  

Και φυσικά χωρίς την καλή θέλήση των φίλων, ούτε στις αντιξοότητες, ούτε στην ευνοϊκή 

τύχη δεν θα μπορούσε κανείς να ζήσει. Οι σοφοί ισχυρίζονται ότι αξίζει να καλλιεργούν τη 

φιλία, γιατί χωρίς αυτή και χωρίς τον φόβο του ζώντος Θεού δεν μπορούν να ζήσουν 

ευχάριστα. Τέλος, με κανέναν τρόπο χωρίς την ασφάλεια της φιλίας και τη διαρκή απόλαυση 

δεν μπορεί κανείς ν’ αντέξει τη ζωή. Η ζωή χωρίς τη φιλία είναι τυφλή, γεμάτη προδοσία και 

φόβο. Ο φίλος, σχεδόν σαν μια ψυχή, από την ισότητα των συναισθημάτων κατονομάζεται.  

Γιατί η φιλία είναι σαν μια ψυχή μοιρασμένη σε δύο σώματα.  
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