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Ζ έλλνηα ηεο Φηιίαο 
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Σν δήηεκα ηεο 
Φηιίαο 

 

Ζζηθά Ληθνκάρεηα 

Βηβιίν 9 

1155a3–1156a5 

 

«Κεηὰ δὲ ηαῦηα πεξὶ 
θηιίαο ἕπνηη’ ἂλ 
δηειζεῖλ· ἔζηη 
γὰξ ἀξεηή ηηο ἢ κεη’ 
ἀξεηῆο, ἔηη δ’ 
ἀλαγθαηόηαηνλ εἰο ηὸλ 
βίνλ…» 

«Κεηά ηα παξαπάλσ , θαιό είλαη 
λα εμεηάζνπκε ην δήηεκα ηεο 
θηιίαο. Γηαηί απηή είλαη αξεηή ή 
ηνπιάρηζηνλ ζπγγελεύεη κε ηελ 
αξεηή θη είλαη αθόκε 
αλαγθαηόηεηα γηα ηε δσή…» 

 Φξεζηκόηεηα ηεο Φηιίαο 

 

 Γηα όζνπο δηαζέηνπλ όια ηα πιηθά αγαζά: 

 δηαηήξεζε ησλ αγαζώλ – ελεξγεηηθή δξάζε. 

 Γηα όζνπο δελ ηα δηαζέηνπλ: 

 θαηαθύγην γηα ηηο δπζθνιίεο. 

 Γηα ηνπο λένπο: 

 βνήζεηα πξνο απνθπγή ησλ ζθαικάησλ. 

 Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο: 

 θξνληίδα. 

 ζπκπιήξσζε ηεο αδπλακίαο ηνπο. 

 
«Ζ Οκόλνηα ζπγγελεύεη κε ηελ Φηιία.» 

«Ζ Τπέξηαηε δηθαηνζύλε ππάξρεη κεηαμύ θίιωλ.» - 
Γελ ππάξρεη αδηθία κέζα ζηελ ηέιεηα θηιία 
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Σν δήηεκα ηεο 
Φηιίαο 

 Απόςεηο πάλσ ζηελ Φηιία: 

 

 Ζ Φηιία είλαη Νκνηόηεηα: 

«[…] ηὸλ ὅκνηόλ θαζηλ ὡο ηὸλ ὅκνηνλ […]» δειαδή όηη ν 
όκνηνο έιθεηαη ηνλ όκνην. 

 Θέζε Δπξηπίδε: δηήγεζε βξνρήο θαη μεξήο γεο. 

 Θέζε Ζξάθιεηηνπ: γέλλεζε σθέιηκνπ από ην 

αληίζεην. 

 Θέζε Δκπεδνθιή: ηάζε νκνίνπ λα ελσζεί κε ην 

όκνην. 

 

 Ξξάγκαηα άμηα αγάπεο: 

 

 Αγαζό 

 Δπράξηζην 

 Φξήζηκν 
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Σν δήηεκα ηεο 
Φηιίαο 

 Φαξαθηεξηζηηθά Φηιίαο: 

 
 Σρεηίδεηαη κε ηα έκςπρα 

 Έρεη αλάγθε ηελ ακνηβαηόηεηα 

 Βαζίδεηαη ζηελ παξνρή ηεο εύλνηαο 

 Δίλαη θαλεξή 
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«[…] δεῖ ἄξα εὐλνεῖλ 
ἀιιήινηο θαὶ 
βνύιεζζαη ηἀγαζὰ κὴ 
ιαλζάλνληαο…» 

«Δπνκέλσο ε θηιία δελ απαηηεί 
κόλνλ ακνηβαίεο θαιέο 
δηαζέζεηο, αιιά θαη ην λα πνζεί 
θαλείο ηα αγαζά γηα ηνπο 
θίινπο ηνπ, ρσξίο ε ακνηβαία 
απηή θηιηθή δηάζεζε λα είλαη 
θξπθή…» 



Αίηηα θαη είδε 
Φηιίαο 

 

Ζζηθά Ληθνκάρεηα 
1156a5–1158a1 

 

 Τξία είδε Φηιίαο, ηζάξηζκα κε ηηο ηδηόηεηεο 
ησλ πξαγκάησλ πνπ είλαη αμηαγάπεηα: 

 

 Φηιία Φξεζηκόηεηαο – Φηιία Σπκθεξόλησλ: 

 Αγάπε γηα ηελ σθέιεηα πνπ ελδέρεηαη λα 
απνθηεζεί από ηελ θηιία, αγάπε γηα πξνζσπηθό 
θέξδνο. 

 Δκπεξηέρεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο. 

 Δίλαη αλάινγε κε ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ «θίισλ». 

 

 Φηιία Δπραξίζηεζεο – Δξσηηθή Φηιία: 

 Αγάπε γηα όζνπο ηνπο πξνθαινύλ επραξίζηεζε. 

 Φηιία ησλ λέσλ, ην πάζνο, ε εξσηηθή ζρέζε. 

 

 Αιεζηλή Φηιία – Φηιία Θαη’ αξεηή: 

 Φηιία ησλ αγαζώλ πξνο ηνπο αγαζνύο. 

 Θνηλόο γλώκνλαο θαη γηα ηηο πξάμεηο ησλ δύν, ε 
αξεηή. 
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Αίηηα θαη είδε 
Φηιίαο 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν πξώησλ 
εηδώλ: 

 Βαζίδνληαη ζηελ πξνζθνξά είηε ελόο αγαζνύ, 
είηε κηαο επραξίζηεζεο. 

 Δίλαη θηιίεο πνπ εμαηηίαο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο 
δηαιύνληαη εύθνια. 

 Σπλαληάηαη ζηνπο γέξνπο, επεηδή απηνί δεηνύλ 
πεξηζζόηεξν ην επράξηζην 

 Σπλαληώληαη θαη ζηνπο λένπο θπξίσο ιόγσ ηεο 
αλαδήηεζεο ηνπ σθέιηκνπ θαη ηνπ επράξηζηνπ. 

 Ζ θηιία ησλ λέσλ βαζίδεηαη ζηελ εδνλή, δνύλ γηα 
ηελ απόιαπζε θαη ην «ηώξα». 

 Ζ κεηαβνιή ησλ νξέμεώλ ηνπο νδεγεί ζηελ 
κεηαβνιή θαη ηεο θηιίαο. 

 «[…] ηῆο δὲ ηνηαύηεο ἡδνλῆο ηαρεῖα ἡ κεηαβνιή. θαὶ 
ἐξσηηθνὶ δ’ νἱ λένη· θαηὰ πάζνο γὰξ θαὶ δη’ ἡδνλὴλ ηὸ 
πνιὺ ηῆο ἐξσηηθῆο· δηόπεξ θηινῦζη θαὶ ηαρέσο 
παύνληαη, πνιιάθηο ηῆο αὐηῆο ἡκέξαο κεηαπίπηνληεο. 
ζπλεκεξεύεηλ δὲ θαὶ ζπδῆλ νὗηνη βνύινληαη.» 
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Αίηηα θαη είδε 
Φηιίαο 

  δειαδή, «[…] νη λένη είλαη επηξξεπείο ζηνλ έξσηα, αθνύ απηό ην 
ζπλαίζζεκα ην εμνπζηάδεη ην πάζνο θαη ε εδνλή. Γη’ απηό 
εξσηεύνληαη θαη παύνπλ λα εξσηεύνληαη γξήγνξα θαη θαηά ην 
δηάζηεκα κηαο κνλάρα εκέξαο πνιιέο θνξέο εξσηεύνληαη θαη 
μαλαεξσηεύνληαη.» 

 Υπάξρεη θαη ζηνπο ώξηκνπο. 

 

 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξίηνπ είδνπο 
(ηέιεηα Φηιία): 

 Νη θηιίεο απηέο είλαη ζηαζεξέο. 

 Σπάληεο. 

 Γηα ηελ ζύλαςή ηνπο ρξεηάδεηαη πνιύο ρξόλνο. 

 Αλαγθαία πξνϋπόζεζε είλαη ε ζπλήζεηα 
ζπκβίσζεο. 

 Τέηνηνη ινγήο θίινη (ηέιεηνη άλζξσπνη), είλαη 
ιίγνη. 

 Φηιία σο έμε (ζπλήζεηα) θαη σο ηζόηεηα. 
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Κνξθέο 
Φηιίαο 

 
«Αλαγθαία πξνϋπόζεζε ηεο Φηιίαο, ε Δπηθνηλωλία» / 

ν Θηθέξωλαο πξνζζέηεη θαη ηελ εγγύηεηα. 

 

 Ζ θηιία εκθαλίδεηαη κε ηηο αθόινπζεο 
κνξθέο: 

 
 Φηιία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ Ηζόηεηα: π.ρ. 

αληαιιαγή αληί σθέιεηα, απόιαπζε. 

 

 Φηιία πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο Σρέζεηο Υπεξνρήο: 
 Γηαθνξεηηθά θίλεηξα, αξεηή θαη δξάζε ζε θαζέλα 

από ηα παξαθάησ – δηαθνξά Φηιίαο, αγάπεο 
(θίιεζηο): 
 π.ρ. ε Φηιία ηνπ παηέξα πξνο ηνλ Γηό, 

 ηνπ ειηθησκέλνπ πξνο ηνλ λεώηεξν, 

 ηνπ άξρνληα πξνο ηνπο αξρόκελνπο, 

 ηνπ ζπδύγνπ πξνο ηελ ζύδπγν. 

 Εήηεκα Φηιίαο κε Θεό (Κπνξνύκε λα επηζπκνύκε 
ηα ππέξηαηα γηα ηνπο θίινπο καο;) 
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Ζζηθά Ληθνκάρεηα 
1158a2–1162a33 

 



Κνξθέο 
Φηιίαο 

 

 Φηιία αλάκεζα ζε ζπγγελείο: 

 Ξαηξηθή (Φηιία), βαζίδεηαη ζηελ πξνέιεπζε. 

 Τα παηδηά πξνέξρνληαη από ηνπο γνλείο. 

 Τα αδέξθηα αγαπηνύληαη εμαηηίαο ηεο πξνέιεπζεο 
ηνπο από ηνπο ίδηνπο γελλήηνξεο. 

 Αδεξθνπνίεζε - Κηθξή δηαθνξά ειηθίαο θαη θνηλή 
δηαπαηδαγώγεζε. 

 Μαδέξθηα θαη ππόινηπνη ζπγγελείο – Θνηλή 
πξνέιεπζε. 

 Σρέζε άλδξα, γπλαίθαο, ακνηβαία αγάπε εθ 
θύζεσο (πξννξηζκόο ε ζπδπγηθή δσή). 
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Θαλόλεο ηεο 
Φηιίαο 

 Λνκηθή θαη Ζζηθή Φηιία: 

 

 Λνκηθή Φηιία: 

 Δπηηειείηαη βάζεη ξεηώλ όξσλ. 

 Σπλήζσο είλαη εκπνξηθήο θύζεσο. 

 Σπλάπηεηαη κε απόιπηε ειεπζεξηόηεηα. 

 Θαη επί πξνζεζκία. 

 Νη παξνρέο θαη νη αληηπαξνρέο ξπζκίδνληαη βάζεη 
ελόο ζπκβνιαίνπ. 

 

 Ζζηθή Φηιία: 

 Γελ ζηεξίδεηαη ζε ξεηά δηαηππσκέλεο 
ππνρξεώζεηο. 

 Θάζε παξνρή θαη δσξεά εκθαλίδεηαη σο δείγκα 
θηιίαο. 

 Βαζίδεηαη ζηελ επεξγεζία (αληαπνδνηηθή). 
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Ζζηθά Ληθνκάρεηα 
1162a34–1163b29 

 



Γηαηήξεζε 
θαη δηάιπζε 

ηεο Φηιίαο 

 Σηελ αιεζηλή Φηιία: 
 Γελ ππάξρεη ζπκθσλία, ζπλεπώο δελ ππάξρεη θαη 

πξνζηξηβή ζε πεξίπησζε αζέηεζήο ηεο από έλα από ηα 
δύν κέξε.  

 Νη ηηκέο πξέπεη λα αληαπνδίδνληαη αλάινγα. 

 Σηόρνο είλαη απνθιεηζηηθά ην Αγαζό. 

 Γελ κηιάκε γηα δύν πξόζσπα αιιά γηα έλα, από ηε ζηηγκή 
πνπ ν αιεζηλόο θίινο είλαη ηζόηηκνο κε ηνλ εαπηό καο. 

 

 Ιόγνη Γηάιπζεο ηεο Φηιίαο: 
 Αζέηεζε ππόζρεζεο γηα παξνρή αγαζνύ ή επραξίζηεζεο 

(Σηελ πεξίπησζε ηεο θηιίαο ρξεζηκόηεηαο θαη ηεο 
εξσηηθήο). 

 Γηαθνξεηηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο παξνρήο ή νπνία 
νδεγεί ζε πξνζηξηβέο. 

 Γηαθνξνπνίεζε ραξαθηήξα Φίισλ: 

 Δμαηηίαο ηεο ππνθξηζίαο. 

 Δμαηηίαο ηεο απόζηαζεο από ηελ ζύλαςε ηεο Φηιίαο. 

 Κεηαβνιή θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαμύ θίισλ 
(πεπνηζήζεσλ, ηδεώλ). 
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Ζζηθά Ληθνκάρεηα 

Βηβιίν 10 

 1163b30-1165b39 

 



Αιεζηλή 
Φηιηθή ρέζε 

 Νξηζκόο Φίινπ: 

 
 Απηόο πνπ επηζπκεί γηα ράξε ησλ Φίισλ ηνπ ην Αγαζό, 

 Απηόο πνπ πνζεί ηελ ύπαξμε θαη ηελ δσή γηα ηνλ Φίιν ηνπ, 

 Απηόο πνπ ζπδεί καδί κε ηνπο Φίινπο ηνπ, 

 Απηόο πνπ έρεη ηηο ίδηεο νξέμεηο, ζπκκεξίδεηαη ηελ ίδηα 
ζηελαρώξηα, θαη επραξίζηεζε κε απηνύο. 

 Δίλαη θίινο ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 
ζπλαλζξώπσλ ηνπ. 

 

«Ζ εύλνηα είλαη ε αξρή ηεο θηιίαο, δελ είλαη αθόκα 
Φηιία αιιά θαη ε Φηιία δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλ 

δελ πξνεγεζεί ε εύλνηα.» 

 

 Nam si utilitas amicitias conglutinaret, eadem commutata dissolveret;  

sed quia natura mutari non potest, idcirco verae amicitiae 
sempiternae sunt. 

 «Αλ ππνζέηακε όηη ηα νθέιε είλαη νη βάζεηο ηεο θηιίαο, αλ ηα αθαηξνύζακε ε 

θηιία ζα θαηέξξεε, αιιά εθόζνλ ε θύζε είλαη ακεηάβιεηε θαηά ζπλέπεηα νη 
πξαγκαηηθέο θηιίεο είλαη αηώληεο» 

Cicero Laelius De Amicitia 32 
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Ζζηθά Ληθνκάρεηα 

1166a1-1168a27 

 

«[…] δόμεηε δ’ ἂλ 
ηαύηῃ εἶλαη θηιία, ᾗ 
ἐζηὶ δύν ἢ πιείσ, ἐθ 
ηῶλ εἰξεκέλσλ, θαὶ 
ὅηη ἡ ὑπεξβνιὴ ηῆο 
θηιίαο ηῇ πξὸο αὑηὸλ 
ὁκνηνῦηαη…» 

«[…] Φαίλεηαη όηη ππάξρεη 
θηιία, ηνπιάρηζηνλ εθεί πνπ 
βξίζθνληαη ζπλδπαζκέλα δύν ή 
πεξηζζόηεξα από ηα ζηνηρεία 
εθείλα ηα νπνία αλαθέξακε, θη 
όηη ε ππεξβνιηθή θηιία κνηάδεη 
κε ηελ αγάπε πνπ ληώζνπκε γηα 
ηνλ ίδην ηνλ εαπηό καο…» 



Αιεζηλή 
Φηιηθή ρέζε; 

  

 «Haec enim est tyrannorum vita nimirum, in qua nulla fides, 
nulla caritas, nulla stabilis benevolentiae potest esse fiducia, 
omnia semper suspecta atque sollicita, nullus locus amicitiae. Quis 
enim aut eum diligat, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet? 
Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit 
plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes 
amicorum. Quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem, tum se 
intellexisse, quos fidos amicos habuisset, quos infidos, cum iam 
neutris gratiam referre posset.» 
 

Cicero Laelius De Amicitia 52-54 
 

 Γηα ηνλ Θηθέξσλα ινηπόλ, ε δσή ηνπ ηπξάλλνπ 
δηαθξίλεηαη από: 
 
 Τελ έιιεηςε πίζηεο, 
 Αγάπεο, 
 Δκπηζηνζύλεο  ζε ζηαζεξέο θηιίεο (παξνρή επί καθξόλ ηεο 

θαιή ζέιεζεο). 
 Υπνςίεο γηα θάζε πξάμε ησλ άιισλ. 
 Θαη αλεζπρία. 
 

«Ο θαύινο δελ κπνξεί λα είλαη θίινο, εθόζνλ δελ 
δηάθεηηαη θηιηθά νύηε γηα ηνλ εαπηό ηνπ νύηε επηζπκεί 

θαη έρεη θάηη αμηαγάπεην.» 
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 Δύλνηα: 

 
 Σηόρν έρεη ηελ αγάπε. 

 Γελληέηαη μαθληθά θαη δηαθέξεη από ηε θηιία θαζώο 
είλαη πην επηθαλεηαθή. 

 Ζ αγάπε είλαη ε αξρή ηεο θηιίαο (εύλνηα = αδξαλήο 
θηιία). 

 

 Νκόλνηα: 

 

 Φηιία αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο. 

 Κόλν νη ελάξεηνη ηελ θαηέρνπλ γηαηί νκνλννύλ θαη κε 
ηνλ εαπηό ηνπο θαζώο θαη κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο. 

 (Νη θαύινη δελ νκνλννύλ όπσο δελ είλαη δπλαηόλ γηα 
απηνύο λα έρνπλ θίινπο – ν θαζέλαο επηδηώθεη ην 
αηνκηθό ηνπ ζπκθέξνλ – πξνθαινύληαη έξηδεο, αζθείηαη 
βία θαη ππάξρεη αδηθία) 
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 Γείγκαηα 
Φηιίαο  

(εύλνηα, νκόλνηα, 
επεξγεζία) 



Γείγκαηα 
Φηιίαο  

(εύλνηα, νκόλνηα, 
επεξγεζία) 

 

 Δπεξγεζία: 
 

 «Αγαπάλ» - ελεξγεηηθή δξάζε, «αγαπάζζαη» - 
παζεηηθή δξάζε. Τελ ελεξγεηηθή δξαζηεξηόηεηα 
αθνινπζεί ν ελάξεηνο θίινο. 

 Τν λα επεξγεηείηαη θάπνηνο δελ εκπεξηέρεη θόπν, ην λα 
επεξγεηεί είλαη θνπηώδεο. 
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 Ξξέπεη ε αηνκηθή αγάπε λα ππεξηεξεί από 
ηελ αγάπε γηα ην ζύλνιν; 

 
 Λαη, γηαηί ν θαζέλαο είλαη σξαηόηεξνο από ηνπο 

θίινπο ηνπ γηα ην εαπηό ηνπ, γη’ απηό πξέπεη 
πξνπάλησλ λα αγαπά ηνλ εαπηό ηνπ. 

 Γελ πξόθεηηαη γηα εγσηζκό, εθόζνλ ηζρύνπλ νξηζκέλνη 
πεξηνξηζκνί – όξηα, ηνπ λνπ ηνπ. 

 Ν ελάξεηνο πεηζαξρεί ηελ δηάλνηά ηνπ. 

 

 Όρη, γηαηί ν ελάξεηνο θάλεη ηα πάληα γηα ην θαιό  ηνπ 
θίινπ ηνπ θαη παξακειεί ηνλ εαπηό ηνπ. (ν θαύινο 
θάλεη αθξηβώο ην αληίζεην). 

 

 πκπέξαζκα: ν ελάξεηνο είλαη θαιό λα αγαπά ηνλ 
εαπηό ηνπ γηαηί έηζη απνδίδεη ην αγαζό θαη ζηνλ θίιν 
ηνπ. 
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Αγάπε γηα 
άηνκα θαη γηα 

ην ζύλνιν 
 

Ζζηθά Ληθνκάρεηα 

1168a30-1169b1 



Δπηπιένλ 
Δξωηήκαηα 

«Ζ επδαηκνλία δελ είλαη κόληκε» 

 
 Φξεηάδεηαη ν επδαίκσλ θίινπο; 

 Ν επδαίκσλ ρξεηάδεηαη αγαζνύο αλζξώπνπο ώζηε λα 
ζπκβηώλεη καδί ηνπο ελάξεηα θαη λα δηαηεξεί κε 
απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ επδαηκνλία ηνπ. 

 

 Ξνιινύο ή ιίγνπο; 

 Ζ θηιία γελληέηαη από ηελ αδειθνζύλε. 

 Υπάξρεη θαηά βάζε αλάκεζα ζε δύν πξόζσπα. 

 Σην πιαίζην ηεο αξεηήο, ην λα αγαπάο έζησ θαη ιίγα 
άηνκα, κπνξείο λα ζεσξείζαη επηπρήο. 

 

 Ξόηε ρξεηάδνληαη νη θίινη; 

 Σηελ δπζηπρία θαη ζηελ επηπρία. 

 Δπηπρία: ζπκβίσζε θαη αιιεινβνήζεηα κέζσ ηεο 
επεξγεζίαο. 

 Γπζηπρία: όηαλ ππάξρεη αλάγθε από βνήζεηα. 

20 

 

Ζζηθά Ληθνκάρεηα 

1169b2 –Σέινο 
Βηβιίνπ 



Εωή θαη 
πκβίωζε 

 Ζ θηιία ζηε δσή καο: 

 
 Ν θαζέλαο από εκάο ζεσξεί ζθνπό ηεο ύπαξμήο ηνπ 

ηελ δηακόξθσζε ηνπ «είλαη» ηνπ, θαη θαηνξζώλεη ηελ 
δηακόξθσζε απηή κόλν κέζα από ηε θηιία θαη ηελ 
ζπλαλαζηξνθή κε θίινπο. 

 

 Όζα επηζπκνύκε ζηε δσή, ζέινπκε λα ηα 
πξαγκαηνπνηήζνπκε καδί κε θίινπο. 

 

 Ζ θηιία αλάκεζα ζε θαύινπο, γίλεηαη πεγή θαθίαο, 
εθόζνλ νη θαύινη είλαη επηπόιαηνη, ν θαζέλαο ζπκκεηέρεη 
ζηελ θαθία ηνπ άιινπ θαη έηζη γίλνληαη όινη θαθνί). 

 

 Αληίζεηα ε θηιία αλάκεζα ζε ελάξεηνπο αλζξώπνπο: 

 Δίλαη πεγή αγαζνύ. 

 Σπλερώο απμάλεηαη ην εζηθό ηεο πεξηερόκελν. 

 Σπληειείηαη πξόνδνο ζηελ άζθεζε ηεο αξεηήο αιιά 
πεξηέρεηαη ζε απηήλ θαη παξάιιειε λνπζεζία. 

 «Από αγαζνύο, αγαζό ζα κάζεηο» 
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«ἐζζιῶλ κὲλ γὰξ 
ἄπ’ ἐζζιά» 



Σπκπέξαζκα 
22 

 

Σε κηα θνηλσλία θίισλ, ν έλαο κεηαδίδεη ην Αγαζό ζηνλ άιινλ θαη κε 
απηόλ ηνλ ηξόπν νδεγνύκαζηε ζηελ πάηαμε ηεο αδηθίαο θαη ζηελ 

επδαηκνλία ηνπ ζπλόινπ. 
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