
Αριστοτέλης – «Ηθικά Νικομάχεια» 

Βιβλίο 8ο 

 

Ο Αριστοτέλης, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο φιλόσοφο της 

αρχαιότητας, εκτός ίσως από τον Κικέρωνα, ασχολείται εκτενώς με τη φιλία 

στο έργο του. Η φιλία αποτελεί κορυφαία έννοια της αριστοτελικής ηθικής. Ο 

φιλόσοφος αναφέρεται στο θέμα της φιλίας στα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά 

Ευδήμεια και περιφερειακώς στη Ρητορική και στα Πολιτικά, αφιερώνοντας δύο 

βιβλία των Ηθικών Νικομαχείων (Βιβλία Θ' και Γ) στο θέμα της φιλίας και ένα 

βιβλίο των Ηθικών Ευδημείων (Βιβλίο Η'). 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αριστοτελικών απόψεων πάνω 

στο θέμα, χρειάζεται να επισημανθεί ότι στην αρχαία ελληνική κοινωνία η 

λέξη «φιλία» είχε ιδιαίτερα ευρύ περιεχόμενο και, σε ορισμένες περιπτώσεις 

τουλάχιστον, διαφορετικό από τη σημερινή έννοια του όρου. Η λέξη «φιλία» 

για τους αρχαίους δηλώνει κάθε αμοιβαία έλξη ανάμεσα σε δύο άτομα και το 

πεδίο της φιλίας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, περιλαμβάνοντας όλες τις στενές 

προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους που δε συνδέονται με 

οικογενειακούς δεσμούς, όπως είναι η σημασία της λέξης σήμερα, καθώς και 

όλα τα είδη των οικογενειακών σχέσεων, όπως των γονιών προς τα παιδιά 

τους, των παιδιών προς τους γονείς, των συγγενών μεταξύ τους, ακόμη και τις 

σχέσεις των ζευγαριών μεταξύ τους. Γενικότερα, το ρήμα «φιλώ» και τα 

ουσιαστικά «φιλία», «φίλος», «φιλητόν» (το αντικείμενο της αγάπης) κατά 

την αρχαιότητα είχαν ευρεία έννοια και δεν αναφέρονταν μόνο σε αυτό που 

εμείς σήμερα εννοούμε με τη λέξη «φιλία», αφού «φίλος», κατά τους αρχαίους 

Έλληνες, είναι οποιοσδήποτε είναι αγαπητός σε εμάς (πατέρας, μητέρα, 

παιδιά, αδέλφια, συγγενείς, φίλοι, σύζυγοι, ερωτικοί σύντροφοι, συνάδελφοι, 

συμπολίτες, συμπατριώτες). Το αρχαίο ρήμα «φιλέϊν» (φιλέω, -ώ), από το 

οποίο προέρχονται οι λέξεις φίλος και φιλία, στα αρχαία ελληνικά ταυτίζεται 

ουσιαστικά με τη σημασία που έχει το ρήμα «αγαπώ» σήμερα. 

Ας επανέλθουμε, όμως, στον Αριστοτέλη. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι 

σύμφωνα με πολλούς μελετητές το Θ’ Βιβλίο των ΗΝ που θα μελετήσουμε 

σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο καλογραμμένα Αριστοτελικά κείμενα καθώς  

ο λόγος του φιλοσόφου παρουσιάζει εδώ αρετές που δεν απαντώνται στα 

υπόλοιπα βιβλία του έργου.  

H συζήτηση για τη φιλία στο συγκεκριμένο σημείο της πραγματείας (μετά, 

δηλ, από την αναφορά στην φύση της ηδονής) συμφωνεί με το συνολικό 
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εγχείρημα των Ηθικών Νικομαχείων καθώς έρχεται να ενισχύσει τη θεωρία του 

Αριστοτέλη για τις αρετές και τον ευδαίμονα βίο. 

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, στην οποία τόσο πολύ πίστευε ο φιλόσοφος. 

 
  

Κεφάλαιο 1 

Η διερεύνηση του θέματος της φιλίας στα «Ηθικά Νικομάχεια» ξεκινά με την 

εμφατική διαπίστωση του Αριστοτέλη πως «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).  

Για τους νέους, οι φίλοι είναι μια βοήθεια για να αποφεύγουν τα λάθη, για 

τους ηλικιωμένους είναι αυτοί που προσφέρουν βοήθεια και φροντίδα ενώ 

για τους ανθρώπους στην ακμή της ηλικίας τους οι αληθινοί φίλοι είναι που 

τους ωθούν σε πράξεις καλές και ωραίες.  

Παρατηρώντας τη φύση διαπιστώνουμε ότι φιλία νιώθουν το ένα για το άλλο 

όλα τα όντα που έχουν κοινή καταγωγή (εννοεί στη σχέση γονιού-παιδιού, 

ιδιαίτερα όμως οι άνθρωποι. Τη φιλία τη συναντάμε και στα ταξίδια και είναι 

αυτή που συνέχει και τις πόλεις, σε τέτοιο βαθμό που οι νομοθέτες να 

νοιάζονται πιο πολύ γι αυτή παρά για το δίκαιο καθώς αυτή διώχνει τη 

διχόνοια και το μίσος. Αν οι άνθρωποι είναι φίλοι μεταξύ τους, δεν έχουν 

ανάγκη τη δικαιοσύνη. Άλλωστε, η πιο γνήσια μορφή δικαιοσύνης έχει μέσα 

της όλα τα χαρακτηριστικά της φιλίας (πχ ισότητα).  

Η φιλία είναι κάτι το απαραίτητο, είναι όμως και κάτι το ωραίο («οὐ 

μόνον δ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀλλὰ καὶ καλόν», 1155a). Επίσης, την αληθινή 

φιλία την απολαμβάνουν οι άνθρωποι όχι αποβλέποντας σε κάτι άλλο αλλά 

ως μια αξία καθεαυτή («τῷ φιλεῖσθαι δὲ καθ᾽ αὑτὸ χαίρουσιν» [οι 

άνθρωποι] 1159). 

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;  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fsti&la=greek&can=e%29%2Fsti0&prior=dielqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=e)/sti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reth%2F&la=greek&can=a%29reth%2F0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis0&prior=a)reth/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=met%27&la=greek&can=met%270&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reth%3Ds&la=greek&can=a%29reth%3Ds0&prior=met%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fti&la=greek&can=e%29%2Fti0&prior=a)reth=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=e)/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nagkaio%2Ftaton&la=greek&can=a%29nagkaio%2Ftaton0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s0&prior=a)nagkaio/taton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=ei)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bi%2Fon&la=greek&can=bi%2Fon0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%291&prior=dokei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fnon&la=greek&can=mo%2Fnon1&prior=ou)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%273&prior=mo/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nagkai%3Do%2Fn&la=greek&can=a%29nagkai%3Do%2Fn0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stin&la=greek&can=e%29stin0&prior=a)nagkai=o/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C1&prior=e)stin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C23&prior=a)lla/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalo%2Fn&la=greek&can=kalo%2Fn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C1&prior=kri/sei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filei%3Dsqai&la=greek&can=filei%3Dsqai3&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C4&prior=filei=sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kaq%27&la=greek&can=kaq%270&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%28to%5C&la=greek&can=au%28to%5C1&prior=kaq%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xai%2Frousin&la=greek&can=xai%2Frousin0&prior=au(to/
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Κεφάλαιο 2 

Για να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα ο Αριστοτέλης αναρωτιέται: Γιατί οι 

άνθρωποι δημιουργούν φιλίες; Τι είναι αυτό που γεννάει τη φιλία; Ποιο είναι 

το «φιλητόν», αυτό δηλ που είναι άξιο να αγαπηθεί; 

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 χρήσιμον», 1155b 

 

Κεφάλαιο 3 

Οι τρεις αυτοί λόγοι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το είδος και την 

ποιότητα, άρα και οι μορφές της αγάπης και της φιλίας που προκύπτουν από 

αυτούς. Ποια είδη, λοιπόν, φιλίας προκύπτουν από τους 3 λόγους; 

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

Σε ένα κατώτερο επίπεδο, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από «φιλίες του 
χρήσιμου», επειδή δεν είναι οικονομικά αυτάρκης. Αυτοί που γίνονται φίλοι 
για τη χρησιμότητα, δεν αγαπούν τον άλλον καθεαυτό, αλλά μόνο για το 

αγαθό που μπορούν να πάρουν από τον φίλο («οἱ μὲν οὖν διὰ τὸ χρήσιμον 

φιλοῦντες ἀλλήλους οὐ καθ᾽ αὑτοὺς φιλοῦσιν», 1156a). «Ωφέλιμες» φιλίες 

φαίνεται να δημιουργούν κατά κύριο λόγο οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι 
επειδή δεν επιδιώκουν το ευχάριστο αλλά το χρήσιμο. Η συμβίωση, η 
συνύπαρξη με τον άλλο δεν αρέσει σε αυτούς τους ανθρώπους (εδώ και φιλία 
από φιλοξενία ξένου ανθρώπου). Δεν είναι φίλοι ο ένας του άλλου αλλά φίλοι 
του οφέλους ή του κέρδους. Είναι το είδος της φιλίας που κατεξοχήν 
συνάπτεται μεταξύ αντιθέτων (φτωχός-πλούσιος, μορφωμένος-αγράμματος), 
γιατί ο καθένας θέλοντας να αποκτήσει αυτό που του λείπει, δίνει ως 
αντάλλαγμα κάτι άλλο (1159b).   

 

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

Σ' ένα υψηλότερο επίπεδο, ο άνθρωπος δημιουργεί «φιλίες της ηδονής», 
δηλαδή απολαμβάνει τη συντροφιά των φίλων του με στόχο την ευχαρίστηση.   

Τέτοιου είδους είναι συνήθως οι φιλίες των νέων γιατί αυτοί ζουν κάτω από 
την επήρεια του πάθους.  

«ἡ δὲ τῶν νέων φιλία δι᾽ ἡδονὴν εἶναι δοκεῖ: κατὰ πάθος γὰρ οὗτοι ζῶσι, 

καὶ μάλιστα διώκουσι τὸ ἡδὺ αὑτοῖς καὶ τὸ παρόν: τῆς ἡλικίας δὲ 

μεταπιπτούσης καὶ τὰ ἡδέα γίνεται ἕτερα», 1156a 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dokei%3D&la=greek&can=dokei%3D0&prior=filhtou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr4&prior=dokei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%291&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dn&la=greek&can=pa%3Dn0&prior=ou)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filei%3Dsqai&la=greek&can=filei%3Dsqai0&prior=pa=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C0&prior=filei=sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C6&prior=a)lla/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filhto%2Fn&la=greek&can=filhto%2Fn0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dto&la=greek&can=tou%3Dto0&prior=filhto/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%273&prior=tou=to
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%273&prior=tou=to
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqo%5Cn&la=greek&can=a%29gaqo%5Cn0&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C2&prior=a)gaqo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28du%5C&la=greek&can=h%28du%5C0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28du%5C&la=greek&can=h%28du%5C0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C3&prior=h(du/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrh%2Fsimon&la=greek&can=xrh%2Fsimon0&prior=h)/


4 

 

Αγαπούν τον άλλο όχι για τον χαρακτήρα του αλλά γιατί τους είναι 
ευχάριστος. Οι νέοι γίνονται γρήγορα φίλοι και γρήγορα παύουν να είναι 
φίλοι: η φιλία τους αλλάζει καθώς αλλάζει αυτό που τους είναι ευχάριστο. 
Είναι και ερωτικοί οι νέοι (ερωτεύονται και ο έρωτάς τους περνάει γρήγορα). 
Θέλουν πάντως να περνούν μαζί τον χρόνο τους 

(«συνημερεύειν δὲ καὶ συζῆν οὗτοι βούλονται», 1156b). 

Τα δύο, λοιπόν, πρώτα είδη είναι φιλίες για έναν λόγο συμπτωματικό και 
διαλύονται εύκολα, αν τα δύο μέρη δεν παραμένουν αυτά που ήταν (δηλ 
χρήσιμα ή ευχάριστα). 

 

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

Σ' ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο, ο άνθρωπος δημιουργεί «φιλίες του 
αγαθού», στις οποίες ο φίλος βοηθά τον φίλο να ζήσει την καλύτερη δυνατή 
ζωή. 

Για τον Αριστοτέλη αυτή είναι η τέλεια μορφή φιλίας. Είναι η φιλία των 
ανθρώπων που είναι οι ίδιοι αγαθοί και τέλειοι στην αρετή. Αυτοί θέλουν το 
καλό του άλλου επειδή είναι άνθρωποι αγαθοί οι ίδιοι. Η φιλία ανάμεσα σε 
τέτοιους ανθρώπους διαρκεί για όσο διάστημα είναι αυτοί αγαθοί και η αρετή 

είναι κάτι το μόνιμο: «διαμένει οὖν ἡ τούτων φιλία ἂν ἀγαθοὶ ὦσιν, ἡ δ᾽ 

ἀρετὴ μόνιμον», 1156b.               

Οι αγαθοί άνθρωποι είναι και αγαθοί ο ένας προς τον άλλον και χρήσιμοι και 
ευχάριστοι. Η φιλία αυτή είναι μόνιμη γιατί σε αυτή συνυπάρχουν όλες οι 
ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι φίλοι.  

Αυτού του είδους οι φιλίες είναι, φυσικά, σπάνιες. Και 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. [αρχαία παροιμία: «κατὰ τὴν 

παροιμίαν γὰρ οὐκ ἔστιν εἰδῆσαι ἀλλήλους πρὶν τοὺς λεγομένους ἅλας 

συναναλῶσαι»»]. Η θέληση για φιλία μπορεί να γεννηθεί γρήγορα, η φιλία 

όμως όχι - «βούλησις μὲν γὰρ ταχεῖα φιλίας γίνεται, φιλία δ᾽ οὔ».  

 Είναι σταθερές 

 Είναι σπάνιες - Τέτοιοι λογής άνθρωποι είναι σπάνιοι 

 Για τη σύναψή τους χρειάζεται πολύς χρόνος 

 Αναγκαία προϋπόθεση είναι η συνύπαρξη/συμβίωση 
 
Βέβαια, ο Αριστοτέλης εξετάζει τόσες πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους 
μορφές φιλίας και αγάπης στα δύο αυτά βιβλία των Ηθικών Νικομαχείων που, 
στην πραγματικότητα, είναι σχεδόν αδύνατον όλες αυτές οι μορφές να 
ενταχθούν κατά αυστηρό τρόπο στα τρία είδη φιλίας που εκείνος προτείνει 
μέσα στην ίδια την πραγματεία. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sunhmereu%2Fein&la=greek&can=sunhmereu%2Fein0&prior=metapi/ptontes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=sunhmereu/ein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C3&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=suzh%3Dn&la=greek&can=suzh%3Dn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3Dtoi&la=greek&can=ou%28%3Dtoi0&prior=suzh=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bou%2Flontai&la=greek&can=bou%2Flontai0&prior=ou(=toi
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Κεφάλαιο 4 

Αυτού του είδους η φιλία  -η αγαθή-  είναι, κατά τον Αριστοτέλη, τέλεια:   

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

Οι αγαθοί άνθρωποι γίνονται φίλοι μόνο για χάρη του ίδιου τους του εαυτού. 

Τέτοιου είδους άνθρωποι θα γίνουν φίλοι γιατί είναι αυτό που είναι, δηλαδή 

αγαθοί.   

Ωστόσο, για την ευχαρίστηση και το όφελος μπορούν να είναι φίλοι ακόμη 

και α) κατώτερης ποιότητας άνθρωποι, β) καλοί άνθρωποι με κατώτερη 

ποιότητας άνθρωποι, γ) άνθρωποι που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο με 

οποιουδήποτε χαρακτήρα ανθρώπους.  

Μόνον των αγαθών ανθρώπων η φιλία υπερνικάει τις διαβολές 

(«καὶ μόνη δὲ ἡ τῶν ἀγαθῶν φιλία ἀδιάβλητός ἐστιν», 1157a).   

 

Κεφάλαιο 5 

Η τοπική απόσταση δεν αίρει την φιλία αλλά μόνο την φιλική ενέργεια 

(«οἱ γὰρ τόποι οὐ διαλύουσι τὴν φιλίαν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν» 

1157b). Όταν όμως η απόσταση διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα, η φιλία 

αναγκαστικά φθίνει («ἐὰν δὲ χρόνιος ἡ ἀπουσία γίνηται, καὶ τῆς φιλίας 

δοκεῖ λήθην ποιεῖν», 1157b). 

Ούτε οι ηλικιωμένοι ούτε οι στρυφνοί άνθρωποι συνάπτουν εύκολα φιλίες: ο 

λόγος είναι ότι μέσα τους υπάρχει γενικά λίγη μόνο ευχαρίστηση, και φυσικά 

κανείς δεν μπορεί να περνάει τις μέρες του με έναν δυσάρεστο άνθρωπο. Η 

ίδια η φύση, λέει ο Αριστοτέλης, φαίνεται να αποφεύγει το λυπηρό και να 

αποζητά το ευχάριστο («μάλιστα γὰρ ἡ φύσις φαίνεται τὸ λυπηρὸν 

φεύγειν, ἐφίεσθαι δὲ τοῦ ἡδέος» 1157b). Άρα, γιατί να θέλει κάποιος να 

κάνει παρέα με έναν δυσάρεστο άνθρωπο; Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί 

χαίρονται λιγότερο τη συντροφιά των άλλων. 

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.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%28%2Fth&la=greek&can=au%28%2Fth0&prior=ou)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn2&prior=au(/th
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&can=ou%29%3Dn1&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C24&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%5C&la=greek&can=kata%5C4&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=kata/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xro%2Fnon&la=greek&can=xro%2Fnon0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C25&prior=xro/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%5C&la=greek&can=kata%5C5&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C3&prior=kata/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loipa%5C&la=greek&can=loipa%5C0&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=telei%2Fa&la=greek&can=telei%2Fa1&prior=loipa/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sti%2F&la=greek&can=e%29sti%2F0&prior=telei/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C15&prior=gi/noito
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fnh&la=greek&can=mo%2Fnh0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C8&prior=mo/nh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%285&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqw%3Dn&la=greek&can=a%29gaqw%3Dn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa&la=greek&can=fili%2Fa1&prior=a)gaqw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29dia%2Fblhto%2Fs&la=greek&can=a%29dia%2Fblhto%2Fs0&prior=fili/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stin&la=greek&can=e%29stin0&prior=a)dia/blhto/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28&la=greek&can=oi%284&prior=filikw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr2&prior=oi(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2Fpoi&la=greek&can=to%2Fpoi0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%290&prior=to/poi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dialu%2Fousi&la=greek&can=dialu%2Fousi0&prior=ou)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=dialu/ousi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fan&la=greek&can=fili%2Fan0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28plw%3Ds&la=greek&can=a%28plw%3Ds1&prior=fili/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C0&prior=a(plw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn1&prior=a)lla/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ne%2Frgeian&la=greek&can=e%29ne%2Frgeian1&prior=th/n
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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 φίλο 

του: «καὶ φιλοῦντες τὸν φίλον τὸ αὑτοῖς ἀγαθὸν φιλοῦσιν: 

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

 

Κεφάλαιο 6 

Άρα, τα δύο κατεξοχήν χαρακτηριστικά της φιλίας είναι: α) να βρίσκουν 

ευχαρίστηση ο ένας στην παρουσία και στην συντροφιά του άλλου και β) να 

περνούν τις μέρες τους μαζί.   

Κατά τον τύπο της τέλειας φιλίας που προαναφέρθηκε, δεν είναι δυνατόν να 

είναι κανείς φίλος με πολλούς ανθρώπους ούτε είναι εύκολο πολλά πρόσωπα 

να είναι συγχρόνως σε μεγάλο βαθμό αρεστά στον ίδιο άνθρωπο – και ίσως 

δεν είναι εύκολο όλοι αυτοί να είναι και αγαθοί άνθρωποι. Έπειτα, σύμφωνα 

με τον Αριστοτέλη, πρέπει κανείς να λάβει και πείρα του άλλου ανθρώπου 

και να δημιουργήσει μαζί του οικειότητα, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο: 

«πολλοὺς δ᾽ ἅμα τῷ αὐτῷ ἀρέσκειν 

σφόδρα οὐ ῥᾴδιον, ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἀγαθοὺς εἶναι. δεῖ δὲ καὶ 

ἐμπειρίαν λαβεῖν καὶ ἐν συνηθείᾳ γενέσθαι, ὃ παγχάλεπον», 1158a 

Οι χρήσιμοι και οι ευχάριστοι άνθρωποι είναι περισσότεροι από τους 

αγαθούς και οι υπηρεσίες τους προς τους φίλους διεκπεραιώνονται μέσα σε 

λίγο χρόνο, έτσι αυτού του είδους οι φιλίες είναι πιο εύκολες και πιο συχνές. 

Από τα δύο αυτά είδη φιλίας που διακρίναμε (το χρήσιμο είδος και το 

ευχάριστο), πιο πολύ με την πραγματική φιλία μοιάζει το ευχάριστο. Πχ στις 

φιλίες των νέων ανθρώπων βρίσκει κανείς σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

γενναιοδωρία και τη μεγαλοψυχία που χαρακτηρίζουν τον ελεύθερο 

άνθρωπο, ενώ η φιλία που βασίζεται στο όφελος προσιδιάζει στους 

ανελεύθερους ανθρώπους. Επίσης, οι ευδαίμονες άνθρωποι τους χρήσιμους 

φίλους δεν τους χρειάζονται, τους ευχάριστους όμως τους χρειάζονται.  

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  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Foike&la=greek&can=e%29%2Foike0&prior=tau=ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%276&prior=e)/oike
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%284&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn7&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flhsis&la=greek&can=fi%2Flhsis0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fqei&la=greek&can=pa%2Fqei0&prior=fi/lhsis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%285&prior=pa/qei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C10&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa&la=greek&can=fili%2Fa1&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fcei&la=greek&can=e%28%2Fcei0&prior=fili/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%281&prior=filou=sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr10&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqo%5Cs&la=greek&can=a%29gaqo%5Cs1&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flos&la=greek&can=fi%2Flos0&prior=a)gaqo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gino%2Fmenos&la=greek&can=gino%2Fmenos0&prior=fi/los
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqo%5Cn&la=greek&can=a%29gaqo%5Cn2&prior=gino/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gi%2Fnetai&la=greek&can=gi%2Fnetai0&prior=a)gaqo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%3D%7C&la=greek&can=w%28%3D%7C0&prior=gi/netai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flos&la=greek&can=fi%2Flos1&prior=w(=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pollou%5Cs&la=greek&can=pollou%5Cs0&prior=gi/nesqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%274&prior=pollou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fma&la=greek&can=a%28%2Fma1&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C0&prior=a(/ma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tw%3D%7C&la=greek&can=au%29tw%3D%7C0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29re%2Fskein&la=greek&can=a%29re%2Fskein0&prior=au)tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sfo%2Fdra&la=greek&can=sfo%2Fdra0&prior=a)re/skein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%292&prior=sfo/dra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28a%2F%7Cdion&la=greek&can=r%28a%2F%7Cdion0&prior=ou)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%2Fsws&la=greek&can=i%29%2Fsws0&prior=r(a/|dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%275&prior=i)/sws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29d%27&la=greek&can=ou%29d%272&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqou%5Cs&la=greek&can=a%29gaqou%5Cs0&prior=ou)d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai3&prior=a)gaqou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dei%3D&la=greek&can=dei%3D0&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C3&prior=dei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C4&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mpeiri%2Fan&la=greek&can=e%29mpeiri%2Fan0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=labei%3Dn&la=greek&can=labei%3Dn0&prior=e)mpeiri/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C5&prior=labei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sunhqei%2Fa%7C&la=greek&can=sunhqei%2Fa%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gene%2Fsqai&la=greek&can=gene%2Fsqai0&prior=sunhqei/a|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5C&la=greek&can=o%28%5C0&prior=gene/sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pagxa%2Flepon&la=greek&can=pagxa%2Flepon0&prior=o(/
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(«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, μας λέει ο Αριστοτέλης. 

Ας συνοψίσουμε: οι φιλίες για τις οποίες μιλήσαμε παραπάνω (χρήσιμες-

ευχάριστες) έχουν σαν βάση τους ένα χαρακτηριστικό της φιλίας, την ισότητα: 

και οι δύο παίρνουν τα ίδια πράγματα ή ανταλλάσουν το ένα με κάτι άλλο 

(πχ την ευχαρίστηση με το όφελος). Είναι, ωστόσο, δύο κατώτερα είδη φιλίας 

και κρατούν λίγο. Θεωρούνται «φιλίες» λόγω της ομοιότητάς τους με τη φιλία 

που βασίζεται στην αρετή (και το όφελος και η ευχαρίστηση είναι στοιχεία 

που υπάρχουν στη αληθινή φιλία).  

Η φιλία που έχει σαν βάση της την αρετή υπερνικάει τις διαβολές και κρατάει 

πολύ («ἀδιάβλητον καὶ μόνιμον εἶναι» 1158b).  

 

Κεφάλαιο 7  

Υπάρχει όμως και ένα άλλο είδος φιλίας, η φιλία που βασίζεται στην 

υπεροχή: πχ η φιλία του πατέρα με τον γιό και γενικά του μεγαλύτερου με 

τον μικρότερο, ή η φιλία του άντρα προς τη γυναίκα ή του άρχοντα με τον 

αρχόμενο. Αυτές οι φιλίες διαφέρουν μεταξύ τους και ο λόγος είναι ότι η 

αρετή καθενός από τα πρόσωπα αυτά είναι διαφορετική, όπως διαφορετικό 

είναι και το έργο που το καθένα τους επιτελεί: δηλ, ούτε παίρνει η μια πλευρά 

από την άλλη τα ίδια πράγματα ούτε ζητάει τα ίδια.   

Σ’ αυτά τα είδη της φιλίας, ανάλογος πρέπει να είναι και ο βαθμός αγάπης 

που η μια πλευρά χρωστάει στην άλλη, πχ ο καλύτερος πρέπει να δέχεται 

περισσότερη αγάπη από αυτήν που προσφέρει   

(«τὸν ἀμείνω μᾶλλον φιλεῖσθαι ἢ φιλεῖν», 1158b). Γιατί έτσι επέρχεται κατά 

κάποιον τρόπο η ισότητα, που αποτελεί σημαντικό γνώρισμα της φιλίας.  

Επειδή η ισότητα είναι 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. 

 

Κεφάλαιο 8 

Πολλοί άνθρωποι θέλουν να δέχονται παρά να προσφέρουν αγάπη - αυτό 

συμβαίνει γιατί αγαπούν τις τιμές («οἱ πολλοὶ δὲ δοκοῦσι διὰ φιλοτιμίαν 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28pere%2Fxonti&la=greek&can=u%28pere%2Fxonti0&prior=a)ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%295&prior=u(pere/xonti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gi%2Fnetai&la=greek&can=gi%2Fnetai2&prior=ou)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%281&prior=gi/netai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiou%3Dtos&la=greek&can=toiou%3Dtos0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flos&la=greek&can=fi%2Flos0&prior=toiou=tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29a%5Cn&la=greek&can=e%29a%5Cn0&prior=fi/los
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C2&prior=e)a/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C14&prior=mh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reth%3D%7C&la=greek&can=a%29reth%3D%7C0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28pere%2Fxhtai&la=greek&can=u%28pere%2Fxhtai0&prior=a)reth=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29dia%2Fblhton&la=greek&can=a%29dia%2Fblhton0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C6&prior=a)dia/blhton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fnimon&la=greek&can=mo%2Fnimon0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai1&prior=mo/nimon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=oi(=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mei%2Fnw&la=greek&can=a%29mei%2Fnw0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%3Dllon&la=greek&can=ma%3Dllon0&prior=a)mei/nw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filei%3Dsqai&la=greek&can=filei%3Dsqai0&prior=ma=llon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C1&prior=filei=sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filei%3Dn&la=greek&can=filei%3Dn0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28&la=greek&can=oi%285&prior=ta)gaqa/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polloi%5C&la=greek&can=polloi%5C0&prior=oi(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=polloi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dokou%3Dsi&la=greek&can=dokou%3Dsi0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C0&prior=dokou=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filotimi%2Fan&la=greek&can=filotimi%2Fan0&prior=dia/
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βούλεσθαι φιλεῖσθαι μᾶλλον ἢ φιλεῖν» 1159a). Γι αυτό και πολλοί άνθρωποι 

αγαπούν τους κόλακες και υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από τους 

τελευταίους.  

Η φιλία συνίσταται μάλλον στο να προσφέρει κανείς παρά στο να δέχεται 

αγάπη (πχ μητέρες, αισθάνονται ευχαρίστηση προσφέροντας αγάπη). Η φιλία 

δηλ έχει να κάνει πιο πολύ με την προσφορά αγάπης και η προσφορά αγάπης 

είναι η αρετή των φίλων  («μᾶλλον δὲ τῆς φιλίας οὔσης ἐν τῷ φιλεῖν»  και 

«φίλων ἀρετὴ τὸ φιλεῖν ἔοικεν» 1159a).  

Οι αγαθοί είναι σταθεροί και αμετάβλητοι γι αυτό και οι φιλίες τους 

χαρακτηρίζονται από μονιμότητα. Οι κακοί, αντίθετα, δεν έχουν 

σταθερότητα και γι αυτό γίνονται φίλοι για λίγο μόνο χρόνο: όσο ο ένας 

βρίσκει ευχαρίστηση στην κακία του άλλου («ἐπ᾽ ὀλίγον 

δὲ χρόνον γίνονται φίλοι, χαίροντες τῇ ἀλλήλων μοχθηρίᾳ», 1159b).   

 

Κεφάλαιο 9 

Σχέση φιλίας-δικαίου 

Τι σχέση μπορεί να έχει η φιλία με το δίκαιο;  

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 

Η φιλία έχει ως προϋπόθεση τη συνύπαρξη και τη συνάφεια: 

«ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία», 1159b.  

Επειδή η δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων παρουσιάζεται με ποικιλία 

μορφών (πχ σχέσεις γονέων-παιδιών, αδελφών), διαφορετικά είναι και τα 

είδη της αδικίας ανάλογα με τον τύπο της σχέσης. Η αδικία γίνεται 

μεγαλύτερη όταν στρέφεται προς κάποιον που είναι περισσότερο φίλος. Η 

φύση έτσι το όρισε, μας λέει ο Αριστοτέλης, ώστε μαζί με τη φιλία να αυξάνει 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bou%2Flesqai&la=greek&can=bou%2Flesqai0&prior=filotimi/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filei%3Dsqai&la=greek&can=filei%3Dsqai0&prior=bou/lesqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%3Dllon&la=greek&can=ma%3Dllon0&prior=filei=sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C1&prior=ma=llon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filei%3Dn&la=greek&can=filei%3Dn0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%3Dllon&la=greek&can=ma%3Dllon3&prior=a)/gnoian
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C5&prior=ma=llon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds1&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fas&la=greek&can=fili%2Fas0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fshs&la=greek&can=ou%29%2Fshs0&prior=fili/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n4&prior=ou)/shs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C5&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filei%3Dn&la=greek&can=filei%3Dn4&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flwn&la=greek&can=fi%2Flwn0&prior=e)painoume/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reth%5C&la=greek&can=a%29reth%5C0&prior=fi/lwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C1&prior=a)reth/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filei%3Dn&la=greek&can=filei%3Dn5&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Foiken&la=greek&can=e%29%2Foiken1&prior=filei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29p%27&la=greek&can=e%29p%270&prior=o)/ntes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29li%2Fgon&la=greek&can=o%29li%2Fgon0&prior=e)p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=o)li/gon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xro%2Fnon&la=greek&can=xro%2Fnon0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gi%2Fnontai&la=greek&can=gi%2Fnontai0&prior=xro/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Floi&la=greek&can=fi%2Floi2&prior=gi/nontai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xai%2Frontes&la=greek&can=xai%2Frontes0&prior=fi/loi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=xai/rontes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29llh%2Flwn&la=greek&can=a%29llh%2Flwn0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moxqhri%2Fa%7C&la=greek&can=moxqhri%2Fa%7C0&prior=a)llh/lwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Foike&la=greek&can=e%29%2Foike0&prior=a)llotriw/tera
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2F&la=greek&can=de%2F0&prior=e)/oike
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C0&prior=ei)/rhtai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%29ta%5C&la=greek&can=tau%29ta%5C0&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C16&prior=tau)ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds2&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29toi%3Ds&la=greek&can=au%29toi%3Ds0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai0&prior=au)toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2F&la=greek&can=h%28%2F0&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=h(/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa&la=greek&can=fili%2Fa2&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C17&prior=fili/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C4&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%2Fkaion&la=greek&can=di%2Fkaion0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n2&prior=di/kaion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28pa%2Fsh%7C&la=greek&can=a%28pa%2Fsh%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr7&prior=a(pa/sh|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=koinwni%2Fa%7C&la=greek&can=koinwni%2Fa%7C0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dokei%3D&la=greek&can=dokei%3D1&prior=koinwni/a|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti0&prior=dokei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%2Fkaion&la=greek&can=di%2Fkaion1&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai1&prior=di/kaion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C18&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa&la=greek&can=fili%2Fa3&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2F&la=greek&can=de%2F1&prior=fili/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n4&prior=o)rqw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=koinwni%2Fa%7C&la=greek&can=koinwni%2Fa%7C1&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr9&prior=koinwni/a|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%286&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa&la=greek&can=fili%2Fa5&prior=h(
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και το δίκαιο («αὔξεσθαι  δὲ  πέφυκεν  ἅμα  τῇ  φιλίᾳ  καὶ  τὸ  δίκαιον», 

1160a).   

Όλες, τώρα, οι μορφές συνύπαρξης ανθρώπων αποτελούν μέρη της πολιτικής 

συνύπαρξης και συνάφειας. Κι εδώ, λοιπόν, ερχόμαστε στην αριστοτελική 

έννοια της «πολιτικής φιλίας» και στη σχέση της με τη δικαιοσύνη, την 

ομόνοια, την πολιτική ενότητα και την ευδαιμονία της πολιτικής κοινωνίας 

Η πολιτική συνύπαρξη, κατά τον Αριστοτέλη,  και άρχισε και εξακολουθεί να 

υπάρχει για χάρη του συμφέροντος: «ἡ πολιτικὴ 

δὲ κοινωνία τοῦ συμφέροντος χάριν δοκεῖ καὶ ἐξ ἀρχῆςσυνελθεῖν καὶ διαμ

ένειν», 1160a). Άρα, αυτό που έχουν κατά νου και οι νομοθέτες όταν 

νομοθετούν είναι ότι δίκαιο είναι αυτό που υπηρετεί το κοινό συμφέρον.  

Η πολιτική συνύπαρξη δεν αποβλέπει μόνο σε ό,τι είναι συμφέρον στον 

παρόντα χρόνο, αλλά στο συμφέρον που εκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή 

(«οὐ γὰρ τοῦ παρόντος συμφέροντος ἡ πολιτικὴ΄ἐφίεται, ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντα 

τὸν βίον», 1160a). Μέσα πλαίσια της πολιτικής συνύπαρξης και συνάφειας 

υπάρχουν και επιμέρους μορφές συνύπαρξης (πχ. έμποροι που 

συνταξιδεύουν με σκοπό κάποιο κοινό κέρδος, οι ναυτικοί, οι συστρατιώτες 

κτλ), που έχουν ανάλογα συμφέροντα και επιδιώξεις και τις οποίες 

ακολουθούν ανάλογες μορφές φιλίας. Όλες, ωστόσο, αποτελούν μέρη της 

πολιτικής συνύπαρξης και συνάφειας: «πᾶσαι δὴ φαίνονται αἱ κοινωνίαι 

μόρια τῆς πολιτικῆς εἶναι»,  1159b.   

 

Κεφάλαιο 10  

Είδη πολιτευμάτων και σχέση τους με είδη φιλίας 

Υπάρχουν 3 είδη πολιτεύματος και 3 παρεκκλίσεις τους:  

Βασιλεία    -   Τυραννίδα 

Αριστοκρατία    -  Ολιγαρχία 

Τιμοκρατικό πολίτευμα  -  Δημοκρατία 

Το χειρότερο από τα πολιτεύματα είναι το τιμοκρατικό, και από τις 

παρεκκλίσεις η λιγότερο κακή η δημοκρατία.  

Ομοιώματα των πολιτευμάτων μπορεί να βρει κανείς και στα σπιτικά 

(παραδείγματα: πατέρας-παιδιά: βασιλεία, γυναίκα-άνδρας: αριστοκρατία, 

φιλία αδελφών: τιμοκρατικό πολίτευμα). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29%2Fcesqai&la=greek&can=au%29%2Fcesqai0&prior=a)/llon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=au)/cesqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pe%2Ffuken&la=greek&can=pe%2Ffuken0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fma&la=greek&can=a%28%2Fma0&prior=pe/fuken
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=a(/ma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa%7C&la=greek&can=fili%2Fa%7C0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C7&prior=fili/a|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%2Fkaion&la=greek&can=di%2Fkaion0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politikh%5C&la=greek&can=politikh%5C0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C3&prior=politikh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=koinwni%2Fa&la=greek&can=koinwni%2Fa0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=koinwni/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sumfe%2Frontos&la=greek&can=sumfe%2Frontos0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Frin&la=greek&can=xa%2Frin0&prior=sumfe/rontos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dokei%3D&la=greek&can=dokei%3D0&prior=xa/rin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C11&prior=dokei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29c&la=greek&can=e%29c0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxh%3Ds&la=greek&can=a%29rxh%3Ds0&prior=e)c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxh%3Ds&la=greek&can=a%29rxh%3Ds0&prior=e)c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C12&prior=sunelqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diame%2Fnein&la=greek&can=diame%2Fnein0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diame%2Fnein&la=greek&can=diame%2Fnein0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%291&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr4&prior=ou)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D4&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paro%2Fntos&la=greek&can=paro%2Fntos0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sumfe%2Frontos&la=greek&can=sumfe%2Frontos2&prior=paro/ntos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%281&prior=sumfe/rontos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politikh%5C&la=greek&can=politikh%5C1&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29fi%2Fetai&la=greek&can=e%29fi%2Fetai0&prior=politikh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ll%27&la=greek&can=a%29ll%270&prior=e)fi/etai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s1&prior=a)ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fpanta&la=greek&can=a%28%2Fpanta0&prior=ei)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn3&prior=a(/panta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bi%2Fon&la=greek&can=bi%2Fon1&prior=to/n
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Κεφάλαιο 11 

Σε καθένα από αυτά τα πολιτεύματα κάνει την εμφάνισή της μια αντίστοιχη 

μορφή φιλίας, όπως και μια αντίστοιχη μορφή δικαίου.  

Πχ. η φιλία του βασιλιά προς τους υπηκόους προϋποθέτει την υπεροχή στις 

ευεργεσίες, άρα το δίκαιο μεταξύ αυτών των δύο δεν είναι ίδιο. Στο 

αριστοκρατικό πολίτευμα, βάση αποτελεί η αρετή (άρα, ο καλύτερος πρέπει 

να παίρνει μεγαλύτερο μερτικό), ενώ στο τιμοκρατικό η φιλία που 

διαμορφώνεται έχει ως βάση την ισότητα γιατί όλοι οι πολίτες θέλουν να 

μοιράζονται την εξουσία.  

Στα πολιτεύματα, τώρα, που αποτελούν παρεκκλίσεις υπάρχει λίγη 

δικαιοσύνη, άρα και λίγη φιλία: πχ στην τυραννίδα, δεν υπάρχει καθόλου 

φιλία ή έστω λίγη, γιατί δεν υπάρχει ούτε σχέση δικαιοσύνης: 

«ἐν τυραννίδι γὰρ οὐδὲν ἢ μικρὸν φιλίας.ἐν οἷς γὰρ μηδὲν κοινόν ἐστι τῷ ἄ

ρχοντι καὶ ἀρχομένῳ, οὐδὲ φιλία : οὐδὲ γὰρ δίκαιον», 1161a 

Στα δημοκρατικά πολιτεύματα, οι σχέσεις δικαίου και φιλίας απαντώνται σε 

πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί οι πολίτες έχουν πολλά κοινά, ίσοι καθώς είναι 

μεταξύ τους.  

 

Κεφάλαιο 12 

Κεφάλαιο αφιερωμένο στη συγγενική και συντροφική (συζυγική) φιλία.  

Η φιλία προϋποθέτει πάντοτε συνύπαρξη και συνάφεια ανθρώπων. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι φιλίες που γεννιούνται μεταξύ συμπολιτών προϋποθέτουν 

τη συνύπαρξη και την συνάφεια και φαίνεται ότι όλες τους βασίζονται σε ένα 

είδος συμφωνίας. Από τον κανόνα αυτό εξαιρείται  η φιλία των στενών 

συγγενών, δηλ. γονέων με τέκνα και αδελφών. 

Συγγενικές φιλίες – συντροφικές φιλίες (αγάπη)  

1. Φιλία γονιών προς παιδιά: επειδή είναι ένα κομμάτι του εαυτού τους 

και τα παιδιά τους γονείς επειδή είναι ένα κομμάτι από εκείνους. Οι 

γονείς αγαπούν σε μεγαλύτερο βαθμό (λόγω κομμάτι + διάσταση 

χρόνου).  

2. Φιλία αδελφών: αγαπιούνται γιατί νιώθουν ότι κατά κάποιον τρόπο 

είναι το ίδιο αφού γεννήθηκαν από τους ίδιους γονείς. Στη φιλία τους 

συμβάλλει το ότι μεγάλωσαν μαζί.  

3. Λοιποί συγγενικοί δεσμοί: όπως αδέρφια, κοινοί καταγωγή. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n10&prior=xeiri/sth|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=turanni%2Fdi&la=greek&can=turanni%2Fdi0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr6&prior=turanni/di
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5Cn&la=greek&can=ou%29de%5Cn0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C0&prior=ou)de/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mikro%5Cn&la=greek&can=mikro%5Cn0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fas&la=greek&can=fili%2Fas0&prior=mikro/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n11&prior=fili/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Ds&la=greek&can=oi%28%3Ds0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr7&prior=oi(=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mhde%5Cn&la=greek&can=mhde%5Cn0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=koino%2Fn&la=greek&can=koino%2Fn0&prior=mhde/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sti&la=greek&can=e%29sti0&prior=koino/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C2&prior=e)sti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Frxonti&la=greek&can=a%29%2Frxonti0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Frxonti&la=greek&can=a%29%2Frxonti0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C28&prior=a)/rxonti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxome%2Fnw%7C&la=greek&can=a%29rxome%2Fnw%7C0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5C&la=greek&can=ou%29de%5C0&prior=a)rxome/nw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa&la=greek&can=fili%2Fa6&prior=ou)de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5C&la=greek&can=ou%29de%5C1&prior=fili/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr8&prior=ou)de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%2Fkaion&la=greek&can=di%2Fkaion4&prior=ga/r
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4. Φιλία ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα: φαίνεται, κατά τον 

Αριστοτέλη, να υπάρχει εκ φύσεως (επιθυμία του ανθρώπου να ζει 

ζευγαρωμένος και να τεκνοποιεί). Διαφορετικοί οι ρόλοι ανδρός-

γυναικός, ο ένας αλληλοσυμπληρώνει τον άλλο. . Έτσι, σ αυτή τη φιλία 

(σχέση) υπάρχει και το όφελος και η ευχαρίστηση: «ἐπαρκοῦσιν οὖν 

ἀλλήλοις, εἰς τὸ κοινὸν τιθέντες τὰ ἴδια. διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὸχρήσιμο

ν εἶναι δοκεῖ καὶ τὸ ἡδὺ ἐν ταύτῃ τῇ φιλίᾳ», 1162a.  Μπορεί, ωστόσο, 

αυτή η σχέση να βασίζεται και στην αρετή, εφόσον και τα δύο μέλη 

είναι ενάρετα.  

 

Το ερώτημα «Πως πρέπει να συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλο;» σε όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις μοιάζει, για τον Αριστοτέλη, να είναι το ίδιο με το 

«Πως είναι δίκαιο να συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλο;»:   

«τὸ δὲ πῶς βιωτέον ἀνδρὶ πρὸςγυναῖκα καὶ ὅλως φίλῳ πρὸς φίλον, οὐδὲν ἕ

τερον φαίνεταιζητεῖσθαι ἢ πῶς δίκαιον», 1162a 

Γιατί το δίκαιο δεν είναι το ίδιο όταν πρόκειται για  έναν φίλο, για έναν ξένο, 

για έναν σύντροφο ή για έναν συγγενή. 

 

 

Κεφάλαιο 13 

Περί Δούναι – Λαβείν και Παραπόνων 

 

Τρία, λοιπόν, όπως είπαμε τα είδη της φιλίας, και στο καθένα από αυτά 

άλλων ανθρώπων η φιλία βασίζεται στη ισότητα και άλλων στην υπεροχή (πχ 

ισότητα ή υπεροχή ως προς την χρησιμότητα, ως προς την ευχαρίστηση, ως 

προς την αρετή).   

Φίλοι μπορούν να γίνουν και «άνισοι» μεταξύ τους άνθρωποι (πχ ένας 

περισσότερο ενάρετος με έναν λιγότερο ενάρετο, ή ο περισσότερο χρήσιμος με 

τον λιγότερο χρήσιμο κτλ), αρκεί οι άνισοι να αποδίδουν περισσότερη αγάπη 

προς αυτούς που υπερέχουν. Οι ίσοι, λοιπόν, πραγματώνουν την ισότητα 

αγαπώντας στον ίδιο βαθμό, ενώ οι άνισοι πρέπει να ανταποδίδουν σε 

αναλογία:  

«τοὺς ἴσους μὲν κατ᾽ ἰσότητα δεῖ τῷ φιλεῖν καὶ τοῖς λοιποῖς ἰσάζειν, τοὺς δ᾽ 

ἀνίσους τὸ ἀνάλογον ταῖς ὑπεροχαῖς ἀποδιδόναι», 1162b 

 

Παράπονα γεννιούνται κυρίως στη φιλία που συνάπτεται για το όφελος 

(εξηγεί γιατί αυτό δε συμβαίνει στα δύο άλλα είδη φιλίας, σελ 415). Καθώς η 

σχέση βασίζεται στο συμφέρον, ο καθένας τους διεκδικεί πάντοτε το 

μεγαλύτερο μερτικό και θεωρεί ότι παίρνει λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε. 

Στην φιλία που συνάπτεται για την ευχαρίστηση, θα ήταν γελοίο να 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29parkou%3Dsin&la=greek&can=e%29parkou%3Dsin0&prior=gunaiko/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&can=ou%29%3Dn1&prior=e)parkou=sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29llh%2Flois&la=greek&can=a%29llh%2Flois0&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s1&prior=a)llh/lois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C2&prior=ei)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=koino%5Cn&la=greek&can=koino%5Cn0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tiqe%2Fntes&la=greek&can=tiqe%2Fntes0&prior=koino/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C3&prior=tiqe/ntes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%2Fdia&la=greek&can=i%29%2Fdia0&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C0&prior=i)/dia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%3Dta&la=greek&can=tau%3Dta0&prior=dia/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C5&prior=tau=ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C25&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C3&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C3&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrh%2Fsimon&la=greek&can=xrh%2Fsimon1&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai3&prior=xrh/simon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dokei%3D&la=greek&can=dokei%3D1&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C26&prior=dokei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C4&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28du%5C&la=greek&can=h%28du%5C1&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n5&prior=h(du/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%2Fth%7C&la=greek&can=tau%2Fth%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C3&prior=tau/th|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa%7C&la=greek&can=fili%2Fa%7C0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C6&prior=koino/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C8&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pw%3Ds&la=greek&can=pw%3Ds0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=biwte%2Fon&la=greek&can=biwte%2Fon0&prior=pw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndri%5C&la=greek&can=a%29ndri%5C1&prior=biwte/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs3&prior=a)ndri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs3&prior=a)ndri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C29&prior=gunai=ka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Flws&la=greek&can=o%28%2Flws1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flw%7C&la=greek&can=fi%2Flw%7C0&prior=o(/lws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs4&prior=fi/lw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flon&la=greek&can=fi%2Flon0&prior=pro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5Cn&la=greek&can=ou%29de%5Cn0&prior=fi/lon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fteron&la=greek&can=e%28%2Fteron0&prior=ou)de/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fteron&la=greek&can=e%28%2Fteron0&prior=ou)de/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fai%2Fnetai&la=greek&can=fai%2Fnetai0&prior=e(/teron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fai%2Fnetai&la=greek&can=fai%2Fnetai0&prior=e(/teron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C2&prior=zhtei=sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pw%3Ds&la=greek&can=pw%3Ds1&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%2Fkaion&la=greek&can=di%2Fkaion0&prior=pw=s
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παραπονιέται κανείς ότι ο άλλος δεν του είναι ευχάριστος, δεδομένου ότι 

μπορεί κάλλιστα να μη περνάει τον χρόνο του μαζί του. Στις φιλίες που 

βασίζονται στην αρετή, ο ένας κοιτάζει πώς να κάνει καλό στον άλλον κι έτσι 

δεν μένει περιθώριο για παράπονα και καυγάδες.  

 

 

Κεφάλαιο 14 

 

Παράπονα και διενέξεις εμφανίζονται και στις άνισες φιλίες, δηλ. σε αυτές 

που βασίζονται στην υπεροχή της μιας πλευράς. Πότε; Όταν ο καλύτερος 

πιστεύει ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο μερτικό σε τιμές ή σε όφελος, ενώ ο 

λιγότερο καλός ή αυτός που βρίσκεται σε ανάγκη πιστεύει ότι γνώρισμα του 

καλού φίλου είναι να βοηθάει τους φίλους. Φαίνεται ότι από την πλευρά τους 

και οι δύο έχουν δίκαιο σε αυτά που διεκδικούν    

 

Πως πρέπει να διαμορφώνεται η σχέση των άνισων φίλων αλλά και μεταξύ 

των «άνισων» πολιτών; 

Η φιλία ζητάει να κάνει κανείς αυτό που μπορεί, όχι αυτό που αντιστοιχεί 

στην αξία της προσφοράς που δέχτηκε: 

«τὸ δυνατὸν γὰρ ἡ φιλία ἐπιζητεῖ, οὐ τὸ κατ᾽ ἀξίαν», 1163b 

 

Πχ. κάποιος μπορεί να δέχτηκε οικονομική βοήθεια και να την ανταποδίδει 

με τιμές, στο βαθμό που μπορεί.  

 

Το να δίνεται στον καθένα αυτό που αντιστοιχεί στην αξία του είναι κάτι που 

δημιουργεί ισότητα και σώζει τη φιλία: 

«τὸ κατ᾽ ἀξίαν γὰρ ἐπανισοῖ καὶ σῴζει τὴν φιλίαν», 1163b 

 

 
Επίλογος 
 
O Αριστοτέλης πραγματευόμενος το θέμα της φιλίας και των σχέσεων που 

διέπονται από αυτή στην ουσία δημιουργεί, όπως έχει διατυπωθεί από τον 

Ingemar During, μια «φιλοσοφία της ανθρώπινης συμβίωσης», στη βάση της 

οποίας βρίσκεται ένα είδος «συνεργατικού αλτρουισμού» που συνεισφέρει 

τόσο στην προσωπική μας ευδαιμονία όσο και στην ευδαιμονία της πόλεως. 

 

 

  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C5&prior=e)ndexo/mena
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dunato%5Cn&la=greek&can=dunato%5Cn0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr6&prior=dunato/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%282&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fa&la=greek&can=fili%2Fa0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pizhtei%3D&la=greek&can=e%29pizhtei%3D0&prior=fili/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%293&prior=e)pizhtei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C6&prior=ou)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kat%27&la=greek&can=kat%271&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ci%2Fan&la=greek&can=a%29ci%2Fan1&prior=kat%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C4&prior=xrh/mata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kat%27&la=greek&can=kat%270&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ci%2Fan&la=greek&can=a%29ci%2Fan0&prior=kat%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr5&prior=a)ci/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29panisoi%3D&la=greek&can=e%29panisoi%3D0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C5&prior=e)panisoi=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sw%2F%7Czei&la=greek&can=sw%2F%7Czei0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=sw/|zei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fili%2Fan&la=greek&can=fili%2Fan0&prior=th/n
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Διαδίκτυο 
Η αριστοτελική διάκριση ανάμεσα σε τρία είδη φιλίας είναι, βέβαια, ευρέως 

γνωστή. 

Οι ποικίλες μορφές φιλίας που αναφέρει ο Αριστοτέλης επιβεβαιώνουν όλες 

τον βασικά κοινωνικό χαρακτήρα του ανθρώπου. Αρκετοί φιλόσοφοι πριν 

και μετά τον Αριστοτέλη ασχολήθηκαν συστηματικά ή περιφερειακά με το 

θέμα της φιλίας, όπως ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι, ο Εμπεδοκλής και ο 

Δημόκριτος, ο Αντιφών, ο Πλάτων, ο Επίκουρος, ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ο 

Χρύσιππος, ο Επίκτητος, ο Κικέρων, ο Θεμίστιος, ο Francis Bacon, ο 

Montaigne, ο Adam Smith, ο David Hume, ο Immanuel Kant. 

Ο Αριστοτέλης, άλλωστε, ήδη από την αρχή της συζήτησης για τη φιλία στο Θ' 

βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, συνδέει τη φιλία με τη δικαιοσύνη και την 

πόλη, επισημαίνοντας ότι «η φιλία συνέχει και τις πόλεις, και οι νομοθέτες 

νοιάζονται πιο πολύ γι' αυτήν παρά για τη δικαιοσύνη», αφού «αν οι 

άνθρωποι είναι φίλοι μεταξύ τους, δεν την έχουν ανάγκη τη δικαιοσύνη, ενώ 

αν είναι δίκαιοι, χρειάζονται επιπλέον και τη φιλία, και η πιο γνήσια μορφή 

δικαιοσύνης θεωρείται πως έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλίας» (ΗΝ, 

1154b 21-27). Όπως τονίζει ο Terence Irwin, «ο Αριστοτέλης δεν εννοεί ότι 

όλοι επιθυμούν πάντα το καλό των άλλων, μαζί με το δικό τους», αλλά ότι «η 

ζωή κάποιου δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν εκπληρώνει την ανθρώπινη 

φύση, αν λείπει από αυτή το ενδιαφέρον για το καλό των άλλων», αφού «αν 

αδιαφορούμε για το καλό των άλλων ανθρώπων, αρνούμαστε να έχουμε 

σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος και εμπιστοσύνης με τους 

άλλους, γεγονός που αντιφάσκει με την εκπλήρωση των ανθρωπίνων 

δυνατοτήτων μας». Είναι, επομένως, δυνατόν να υποστηρίξει κανείς ότι η 

φιλία στο πολιτικό και το κοινωνικό επίπεδο, στο επίπεδο της πόλης και της 

συμβίωσής μας με τους άλλους ανθρώπους γενικότερα, αποτελεί ένα είδος 

«συνεργατικού αλτρουισμού» που συνεισφέρει τόσο στην προσωπική μας 

ευδαιμονία όσο και στην ευδαιμονία της πόλεως, δημιουργώντας κατ' αυτόν 

τον τρόπο, όπως έχει διατυπωθεί από τον Ingemar During, μια «φιλοσοφία 

της ανθρώπινης συμβίωσης». 


