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Η αζθένεια ηης κολακείας.  
Τις περιζζόηερες θορές αθεράπεσηη. 

 
Δπάγγεινο Μαπξνγόλαηνο 

Η θνιαθεία θαη ν θόιαθαο, θαηά ηνλ Άγην Νεθηάξην:  

  «Ἡ θνιαθεία εἶλαη ἀπνθξνπζηηθὴ θαθία, 
θαιπκκέλε κὲ ηὸ πξνζσπεῖν ηῆο θηιίαο. Εἶλαη 
ςεύηηθν ράδη, πνὺ ἐθδειώλεηαη ζὰλ θηιία, 
κόλν ζηὰ ιόγηα θαὶ ὡο πξνζπκία θαὶ βηαζύλε 
γηὰ πξάγκαηα ἀλάμηα ιόγνπ. Ἡ θνιαθεία εἶλαη 
θαθία δηεθζαξκέλεο ςπρῆο. Χπρῆο ἄξξσζηεο, 
πνὺ ηίπνηα ηὸ ὑγηὲο δὲλ ὑπάξρεη ζ’ αὐηήλ. Εἶλαη 
δόιηα, δίρσο ἱεξὸ θαὶ ὅζην, ἀζεβὴο ἀλεηιηθξηλὴο 
θαὶ ἀπαηειή. Ἡ θνιαθεία δηαθζείξεη ηὶο ςπρὲο 

πνὺ ηὴλ δέρνληαη…»   

«Ὁ θόιαθαο εἶλαη ἄλζξσπνο δηεθζαξκέλνο, ρακεξπὴο θαὶ ἀζήκαληνο. 
Φατδεύεη ηνὺο ἀζζελεῖο ραξαθηῆξεο κὲ ιόγηα ἀπαηειά, κὲ ζθνπὸ λὰ ηνὺο 
θαηαθπξηέςεη. Εἶλαη πνλεξόηεξνο θαὶ ἀπὸ ηὴλ ἀιεπνῦ θαὶ πηὸ θξηθηαζηηθὸο 
ἀπὸ ηὰ θνξάθηα, δηόηη κὲ πνλεξηὰ θαὶ ἀπάηε, δηαθζείξεη θαὶ θαηαζηξέθεη ηὶο 
ςπρὲο ηῶλ ἀλνήησλ. Εἶλαη παλνῦξγνο θαὶ ρξεζηκνπνηεῖ πνιινὺο ηξόπνπο…» 

Η θνιαθεία από αξραηνηάησλ ρξόλσλ εμέθξαδε ηελ δηά ησλ ιόγσλ ή θαη έξγσλ 
δνπινπξεπή έμαξζε αλύπαξθησλ ή ελδερνκέλσο θαη ππαξθηώλ πξνηεξεκάησλ 
θάπνηνπ πξνζώπνπ κε ζθνπό ηελ απόθηεζε επλνίαο ή ρξεκαηηθήο σθειείαο απ᾽ 
απηό. 

 Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηήξηδε όηη ν θόιαθαο δελ θξνληίδεη γηα 

ηίπνηε άιιν «εη δ' σθειείαο ηεο απηνύ». Γηα 

ηνλ ιόγν απηό ε θνιαθεία είλαη κεγάιε 

θνηλσληθή αζζέλεηα, ε νπνία δελ εθιακβάλεη 

σο θαιό ην «είλαη» ηνπ θίινπ, αιιά απηό, ην 

νπνίν εμαίξεη ν θόιαθαο θαη ην ηνπνζεηεί σο 

«είλαη».  

Ο Πιάησλαο παξαθηλνύζε ηνπο ζπγρξόλνπο 

ηνπ λα επαηλνύλ «νπ ην δνθείλ είλαη αγαζόλ, 

αιιά ην είλαη θαη ηδία θαη δεκνζία».  

  Η αζζέλεηα ηεο θνιαθείαο είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

αζεξάπεπηε θαη εθθπιίδεη ζηγά ζηγά ηελ πξαγκαηηθή θηιία.  

Μ. Βαζίιεηνο ιέγεη επ’ απηνύ:  

«Ώζπεξ ε εξπζίβε ηνπ ζίηνπ εζηί θζνξά ελ απηώ γηλνκέλε ησ 

ζίησ, νύησ θαη ε θνιαθεία ηελ θηιίαλ ππνδπνκέλε ιύκε εζηί ηεο 

θηιίαο»  

Η κολακεία είλαη ε ζπκπεξηθνξά ή ιόγνο ππεξβνιηθά θηινθξνλεηηθόο, κε 

ηδηνηειείο ζθνπνύο.  

Αριςτοτζλησ 

Μ. Βαςίλειοσ 

Πλάτωνασ 
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Άηνκν πνπ θνιαθεύεη (ν θόιαθαο), επαηλεί κε ηξόπν ππεξβνιηθό θάπνηνλ, ζπλήζσο 

αλώηεξό ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εύλνηά ηνπ 

Ο Πιάησλ ζεσξεί ηελ ξεηνξηθή, όπσο θαη άιια είδε ηέρλεο, σο κέξνο ηεο 

θνιαθείαο, ν Θεόθξαζηνο  ηελ ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ αλάιπζε ησλ 

ραξαθηήξσλ ελώ o Ταιιεϋξάλδνο  πηζηεύνληαο όηη ν έπαηλνο βγαίλεη από ηελ 

θαξδηά θαη ε θνιαθεία από ηα ρείιε 

δηαθεξύηηεη:  

«Υπήξμαλ ειάρηζηνη πνπ αξλήζεθαλ ηελ 

δόμα θαη ηελ θηινρξεκαηία, αιιά ηελ 

θνιαθεία νπδείο».    

Η τρήζη ηης κολακείας. 

Οη θόιαθεο πξνζδίδνπλ ηηκή θαη ράξε ζε αξεηέο αλύπαξθηεο θαη απνζησπνύλ ζε 

αδπλακίεο ππαξθηέο.  

Δίλαη ππνθξηηέο θαη δνπιόθξνλεο, ηθαλνί αθόκα θαη λα ηαπεηλσζνύλ θαη λα 

εμεπηειηζηνύλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ εύλνηα απηνύ πνπ θνιαθεύνπλ, 

θαη λα θεξδίζνπλ θάπνην όθεινο. 

Σσνέπειες. 

Η θνιαθεία έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηόζν ζην άηνκν όζν θαη ζηελ θνηλσλία: 

Γηα ην άηνκν πνπ δέρεηαη ηελ θνιαθεία, επεηδή ηνπ δεκηνπξγείηαη ε 

ςεπδαίζζεζε όηη είλαη άλζξσπνο ζπνπδαίνο ή κνλαδηθόο.  

ςεπδαίζζεζε απηή, όκσο, κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζε ελέξγεηεο πνπ ζα ηνλ 

γεινηνπνηήζνπλ κπξνζηά ζηνπο άιινπο.  

Η θνιαθεία δελ ζα ππήξρε όρη αλ δελ ππήξραλ θόιαθεο, αιιά αλ δελ ππήξραλ 

άλζξσπν καηαηόδνμνη.  

Όκσο ε καηαηνδνμία είλαη αλζξώπηλε αδπλακία θαη απηήλ αθξηβώο 

εθκεηαιιεύνληαη νη θόιαθεο.  

Γπζηπρώο, ην «άπηζηνλ ζπκίακα ηεο θνιαθείαο», όπσο ην ιέεη ν Κάιβνο, είλαη 

ηόζν δπλαηό, ώζηε δελ έρνπλ όινη νη άλζξσπν ηε δύλακε λα ηνπ αληηζηαζνύλ. 

 «Είλαη θαιύηεξν λα πέζεηο ζε θόξαθεο παξά ζε θόιαθεο, γηαηί νη πξώηνη ηξσλε 

ηνπο λεθξνύο ελώ νη δεύηεξνη ηξσλε ηνπο δσληαλνύο». (Τάζζνο Δήκνπ) " Έλα 

ηξηαληάθπιιν πνπ δελ ην αθήλνπλ λα αλζίζεη" 

Γηα ηελ θνηλσλία, επεηδή νη αξεζθόκελνη ζηελ θνιαθεία πξνσζνύλ ζε πςειέο 

ζέζεηο αλάμηνπο, θαη ε αλαμηνθξαηία είλαη ζρεδόλ ν ρεηξόηεξνο ερζξόο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Η πίζηε ζηνπο θόιαθεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία ηεο δηθαηνζύλεο, αθνύ 

δεκηώλνληαη νη ηίκηνη θαη νη δίθαηνη θαη ακείβνληαη νη άηηκνη θαη νη απαηεώλεο.  

Ταλλεχράνδοσ 
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Από ηελ άιιε πιεπξά, ην θνιαθεπόκελν άηνκν ληώζεη επραξίζηεζε θαη 
ηθαλνπνίεζε θαη ζπλεπώο απνθηά θαιύηεξε ςπρηθή δηάζεζε. 

Καηακλείδα: 

Με θνβάζαη ηνπο ερζξνύο πνπ ζνπ επηηίζεληαη… λα θνβάζαη ηνπο θίινπο πνπο ζε 

θνιαθεύνπλ…  

Τνλ ερζξό κπνξείο λα ηνλ αληηκεησπίζεηο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, γηαηί σο 

επηηηζέκελνο είλαη απξνθάιππηνο θαη δείρλεη ηηο δηαζέζεηο ηνπ, θαη κπνξείο λα ηνπ 

βξεηο ηα ηξσηά ηνπ ζεκεία θαη λα ηνλ αληηκεησπίζεηο.   

Δλώ ηνλ αλεηιηθξηλή θαη θόιαθα, πνιιέο θνξέο, δελ κπνξείο λα ηνλ ςπρνινγήζεηο 

γηαηί  είλαη άλζξσπνο ηδηνηειήο, θξπςίλνπο, εγσηζηήο, ππνθξηηήο. Φνξάεη ην 

πξνζσπείν ηεο θηιίαο γηα λα σθειεζεί από νηηδήπνηε ρξήζηκν κπνξεί λα 

πξνθύςεη. 

Τειηθώο ν αηώλαο καο, είλαη αηώλαο ησλ γλσξηκηώλ θαη όρη ησλ θηιηώλ, είλαη ν 

αηώλαο ησλ γλσξηκηώλ θαη όρη ησλ θηιηώλ. 

 

 

 

 

 

Ο Κόρακασ και ο κόλακασ «Μφθοι Αιςώπου» 

 


