
Αριστοτέλης – «Ηθικά Νικομάχεια» 

Βιβλίο 8ο 

 

Η φιλία αποτελεί κορυφαία έννοια της αριστοτελικής ηθικής. 

Η λέξη «φιλία» για τους αρχαίους δηλώνει κάθε αμοιβαία έλξη ανάμεσα σε δύο 

άτομα. Το πεδίο της φιλίας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, περιλαμβάνοντας όλες τις 

στενές προσωπικές-συγγενικές σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους.  

Η φιλία, για τον Αριστοτέλη, είναι μια από τις προϋποθέσεις για την ευδαιμονία του 

ανθρώπου. Ταυτόχρονα, αποτελεί κοινωνική αρετή, γιατί αναφέρεται προς τον 

«έτερον», τον άλλο,  και άρα αποδεικνύει την κοινωνική φύση του ανθρώπου. 

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει από την αρχή ότι «η φιλία είναι αρετή ή προϋποθέτει την 

αρετή» («ἔστι γὰρ ἀρετή τις ἢ μετ᾽ ἀρετῆς», 1155a ) και ότι είναι απολύτως 

απαραίτητη για τη ζωή («ἔτι δ᾽ ἀναγκαιότατον εἰς τὸν βίον», 1155a).  

Ερωτήματα: 

Α. Μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ οποιονδήποτε ανθρώπων ή μήπως δεν είναι 
δυνατό οι κακοί ή οι μη ίσοι σε αγαθά άνθρωποι να γίνουν φίλοι;  

Β. Υπάρχει μόνο ένα είδος φιλίας ή μήπως υπάρχουν και περισσότερα;  

Αρχικά, πρέπει να αναρωτηθούμε: Τι είναι αυτό που γεννάει τη φιλία; 

Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι συνάπτουν φιλικές σχέσεις: για το 
χρήσιμο, το ευχάριστο ή το αγαθό: 

«δοκεῖ γὰρ οὐ πᾶν φιλεῖσθαι ἀλλὰ τὸ φιλητόν, τοῦτο δ᾽εἶναι ἀγαθὸν ἢ ἡδὺ ἢ χρή

σιμον», 1155b 

Είδη φιλίας που προκύπτουν από τους 3 λόγους:  

Α. «Χρήσιμη» Φιλία» – «Φιλία διὰ τὸ χρήσιμον» 

Β. «Ευχάριστη» Φιλία – «Φιλία δι᾽ ἡδονὴν» 

Γ.  «Ενάρετη» φιλία – «Φιλία δι᾽ ἀγαθόν» 

Η ενάρετη φιλία είναι, κατά τον Αριστοτέλη, η τέλεια μορφή φιλίας:   

«αὕτη μὲν οὖν καὶ κατὰ τὸν χρόνον καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ τελεία ἐστί», 1156b . Είναι 

η φιλία των ανθρώπων που είναι οι ίδιοι αγαθοί και τέλειοι στην αρετή. Αυτοί 

θέλουν το καλό του άλλου επειδή είναι άνθρωποι αγαθοί. Αυτού του είδους οι φιλίες 

είναι σπάνιες. Ο λόγος είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν μόνο λίγοι. Επίσης, 

χρειάζεται χρόνο και κλίμα αμοιβαίας οικειότητας («προσδεῖται χρόνου καὶ 

συνηθείας», 1156b) για να καλλιεργηθεί μια τέτοιου είδους φιλία. 
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Το χαρακτηριστικό των φίλων είναι η συμβίωση (οι φίλοι θέλουν να περνούν τον 

καιρό τους μαζί). Αν δύο άνθρωποι αποδέχονται ο ένας τον άλλον αλλά δεν περνούν 

χρόνο μαζί, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουν καλή διάθεση ο ένας για τον άλλον 

αλλά δεν είναι φίλοι.  

Το να αγαπάει κανείς, λέει ο Αριστοτέλης, φαίνεται να είναι πάθος, ενώ η φιλία είναι 

έξη: «ἔοικε δ᾽ ἡ μὲν φίλησις πάθει, ἡ δὲ φιλία ἕξει», 1157b. Είναι έξη γιατί η 

ανταπόδοση της αγάπης προϋποθέτει προτίμηση και επιλογή, ενώ μόνο αγάπη 

μπορεί να έχει κανείς και για ένα αντικείμενο.    

Αγαπώντας τον φίλο, αγαπούμε αυτό που είναι αγαθό για εμάς τους ίδιους γιατί ο 

αγαθός άνθρωπος, όταν γίνει φίλος, αποτελεί ένα αγαθό για τον άλλο: «καὶ 

φιλοῦντες τὸν φίλον τὸ αὑτοῖς ἀγαθὸν φιλοῦσιν: 

ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος γινόμενος ἀγαθὸν γίνεται ᾧ φίλος», 1157b. 

Οι άνθρωποι της εξουσίας έχουν φίλους που είτε τους είναι χρήσιμοι είτε ευχάριστοι. 

Ο ενάρετος άνθρωπος δεν γίνεται εύκολα φίλος ενός ανθρώπου με εξουσία γιατί ένας 

τέτοιος άνθρωπος δεν γίνεται φίλος με κάποιον που είναι ανώτερός του, εκτός αν 

αυτός τον ξεπερνάει και στην αρετή:  

«ὑπερέχοντι οὐ γίνεται ὁ τοιοῦτος φίλος,ἐὰν μὴ καὶ τῇ ἀρετῇ ὑπερέχηται» 1158a. 

Δεν είναι όμως καθόλου συνηθισμένο να υπάρχουν τέτοιου είδους άνθρωποι στον 

χώρο της εξουσίας. 

H ισότητα αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της φιλίας. Ο Αριστοτέλης 

επισημαίνει ότι όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων (αρετής, 

κακίας, πλούτου κτλ), τότε οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να είναι φίλοι. 

Η φιλία έχει να κάνει πιο πολύ με την προσφορά παρά με την αποδοχή αγάπης. Η 

προσφορά αγάπης είναι η αρετή των φίλων  («μᾶλλον δὲ τῆς φιλίας οὔσης ἐν τῷ 

φιλεῖν»  και «φίλων ἀρετὴ τὸ φιλεῖν ἔοικεν» 1159a). 

Σχέση φιλίας-δικαίου 

Η φιλία και η δικαιοσύνη έχουν ως αντικείμενό τους τα ίδια πράγματα και 
σχετίζονται με τα ίδια πρόσωπα: «ἔοικε δέ, … περὶ ταὐτὰ καὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς εἶναι ἥ τε 
φιλία καὶ τὸ δίκαιον», 1159b. Γιατί σε κάθε μορφή συνύπαρξης ανθρώπων υπάρχει 
κάποια μορφή δικαίου, αλλά και φιλία: «ἐν ἁπάσῃ γὰρ κοινωνίᾳ δοκεῖ τι δίκαιον 
εἶναι, καὶ φιλία δέ»   1159b. 

Όλες οι μορφές συνύπαρξης ανθρώπων αποτελούν μέρη της πολιτικής συνύπαρξης 

και συνάφειας. Σε αυτή τη διαπίστωση βασίζεται η αριστοτελική έννοια της 

«πολιτικής φιλίας» και η σχέση της με τη δικαιοσύνη, την ομόνοια, την πολιτική 

ενότητα και την ευδαιμονία της πολιτικής κοινωνίας. 

Η πολιτική φιλία, είναι για τον Αριστοτέλη, ένα είδος «συνεργατικού αλτρουισμού» 
που συνεισφέρει τόσο στην προσωπική μας ευδαιμονία όσο και στην ευδαιμονία της 
πόλεως. 
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