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Περιληπτική  απόδοση  περιεχοµένου 

 

Συνεχίζοντας περί φιλίας και των αρχών που πρέπει να τηρούνται 

ανάµεσα σε άνισους ανθρώπους, ο Αριστοτέλης επισηµαίνει, στην αρχή 

του ένατου βιβλίου, ότι η αναλογία, στα ανταλλασσόµενα µεταξύ τους 

πράγµατα, δηµιουργεί ισότητα και διασώζει τη φιλία. Όταν όµως η 

ανταλλαγή γίνεται µε στόχο το όφελος, η φιλία διαλύεται, ενώ η φιλία 

που βασίζεται στον χαρακτήρα αυτόν καθεαυτόν των δύο φίλων, έχει 

διάρκεια. 

 

Η αξία της φιλίας 

Χρειάζεται, λοιπόν, να καθορίζεται η αξία της φιλίας, τι προσδοκά ο 

ένας από τον άλλο. Εάν περιµένει κάποια ανταµοιβή, πρέπει να δίνεται, 

αλλιώς ξεσηκώνονται σε βάρος του παράπονα. Εάν απλώς θέλει ο ένας το 

καλό του άλλου, τότε απαλλάσσονται από παράπονα και κατηγορίες – 

αυτή η φιλία βασίζεται στην αρετή. Εάν δε η προσφορά έγινε µε τη 

συµφωνία για κάποια ανταπόδοση, είναι προτιµότερο αυτή να γίνεται µε 

τον τρόπο που κρίνουν σωστό και οι δύο πλευρές, ειδεµή µε τον τρόπο 

που κρίνει σωστό ο λήπτης της προσφοράς, όπως την αποτιµούσε στην 

αρχή. 

Γεννιούνται και µερικά άλλα ερωτήµατα: Έχει κανείς την υποχρέωση 

να προσφέρει τα πάντα στον πατέρα του ή µήπως στον γιατρό του ή στον 

στρατηγό σε αντίστοιχες ανάγκες; Επίσης, χρήσιµος να είναι κανείς πιο 

πολύ στο φίλο του ή σε έναν καλόν άνθρωπο; ∆εν είναι εύκολες οι απαν-

τήσεις. Κατά κανόνα πρέπει µάλλον να ξεπληρώνουµε τις ευεργεσίες που 

µας έχουν γίνει, παρά να κάνουµε χάρες στους συντρόφους µας. Βέβαια, 

εξαρτάται από το αν το δώρο ξεπερνάει κατά πολύ, από την άποψη της 

οµορφιάς ή της ανάγκης, την εξόφληση του χρέους, αλλά και από το κατά 

πόσον είναι, τελικά, καλός ή κακός άνθρωπος ο δανειστής. Είναι, λοιπόν, 

φανερό ότι δεν έχει κανείς τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι σε όλους τους 

ανθρώπους, αλλά πρέπει να απονέµει στον καθένα (γονέα, αδελφό, σύν-

τροφο, ευεργέτη) αυτό που του ανήκει και του ταιριάζει. 

Κατά γενική αντίληψη, πρώτο και κύριο καθήκον προς τους γονείς 

µας είναι η συµπαράστασή µας στο θέµα της διατροφής τους, αφού είµα-

στε οφειλέτες, αλλά και γιατί είναι πιο ωραίο να βοηθούµε αυτούς που 

είναι αίτιοι της ύπαρξής µας, παρά τον ίδιο µας τον εαυτό. Αλλά και τιµή 
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πρέπει να απονέµουµε στους γονείς ακριβώς όπως στους θεούς, στους 

ηλικιωµένους, στους συντρόφους µας, στους συγγενείς και στους συµπο-

λίτες µας, αυτή που τους ανήκει και τους ταιριάζει ανάλογα µε την οικει-

ότητα, αλλά και την αρετή ή τη χρησιµότητά τους. 

Άλλο ερώτηµα είναι αν οι φιλίες πρέπει ή δεν πρέπει να διαλύονται, 

όταν ο ένας από τους δύο φίλους δεν είναι πια αυτός που ήταν. Αυτό, 

συνήθως, συµβαίνει αν η φιλία στηρίζεται στο όφελος ή στην ευχαρίστη-

ση. Αν κάποιος υποκριθεί ότι τον αγαπάει για τον χαρακτήρα του, ενώ 

δεν υφίσταται, τότε ο εξαπατηµένος έχει δίκιο να τον κατηγορήσει για 

την προσποίηση. Αν πάλι κάποιος δεχθεί κάποιον ως φίλο του, πι-

στεύοντας ότι είναι καλός και αυτός γίνει κακός, πρέπει να εξακολου-

θήσει να τον έχει φίλο του; Όχι, γιατί φίλος του κακού κανείς δεν πρέ-

πει να είναι ούτε να οµοιωθεί µε τον κακό. Πρέπει να διαλύει τη φιλία σε 

περίπτωση που ο άλλος είναι αθεράπευτα κακός. Στην περίπτωση, όµως, 

που ένας φίλος µένει όπως ήταν, ενώ ο άλλος γίνεται καλύτερος και 

τελικά ξεπερνάει κατά πολύ τον πρώτο στην αρετή, τότε σίγουρα δεν µπο-

ρεί να εξακολουθήσει να έχει φίλο του τον πρώτο. Πρέπει, όµως, να 

διατηρήσει ανάµνηση της παλαιότερης φιλίας τους και να προσφέρει ό,τι 

µπορεί σε αυτόν. 

 

Ο ορισµός του φίλου 

Σε µια προσπάθεια ορισµού του φίλου ο Αριστοτέλης τοποθετεί τις 

φιλικές σχέσεις του ανθρώπου µε τους άλλους, στη φιλική σχέση που 

έχει µε τον εαυτό του. 

Παραθέτει γνώµες, όπως φίλος είναι 

1. αυτός που θέλει να κάνει καλό σε κάποιον για χάρη εκείνου 

2. αυτός που θέλει να υπάρχει ο φίλος του, χάρη του ίδιου του φίλου 

3. αυτός που θέλει να περνάει µαζί του όλο το χρόνο του 

4. αυτός που θέλει τα ίδια πράγµατα µε εκείνον ή 

5. αυτός που λυπάται και χαίρεται µαζί του. 

Με κάποιο από όλα αυτά ορίζεται και η φιλία. 

Καθένα από τα στοιχεία αυτά υπάρχει στη σχέση του ενάρετου ανθρώ-

που µε τον εαυτό του, γιατί ο ενάρετος άνθρωπος βρίσκεται πάντα σε 

απόλυτη συµφωνία µε τον εαυτό του, επιθυµεί τα ίδια πάντοτε αγαθά 

πράγµατα και τα πράττει, χάρη του ίδιου του εαυτού (του διανοητικού 

µέρους), για τον οποίο θέλει να ζει και να διασώζεται. Γιατί η ύπαρξη 
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είναι για τον ενάρετο άνθρωπο ένα αγαθό και ο κάθε άνθρωπος επιθυµεί 

για τον εαυτό του ό,τι είναι αγαθό. Πιστεύει πως το µέρος της ψυχής που 

σκέφτεται, είναι η ουσία του κάθε ανθρώπου, κατά κύριο λόγο, και επει-

δή το µυαλό του ενάρετου είναι γεµάτο σκέψεις, του αρέσει να περνά όλο 

τον καιρό µε τον εαυτό του. Με αυτόν µοιράζεται λύπες και χαρές, για τα 

ίδια πράγµατα, γι’ αυτό και δεν αισθάνεται ποτέ µεταµέλεια. Κατά συνέ-

πεια η σχέση του προς τον εαυτό του είναι σαν τη σχέση προς το φίλο 

του, γιατί ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός µας. 

Όλα αυτά τα στοιχεία που αναλύσαµε τα έχει και η πλειονότητα των 

ανθρώπων και οι άνθρωποι µετέχουν σ’ αυτά, στο βαθµό που είναι ευχα-

ριστηµένοι από τον εαυτό τους και θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι. 

Πράγµατι, στους αχρείους ανθρώπους και γενικά µικρής αξίας ανθρώ-

πους δεν τα συναντούµε, γιατί αυτοί βρίσκονται σε διάσταση µε τον εαυτό 

τους, άλλα επιθυµούν κι άλλα θέλουν να κάνουν και τελικά σκοτώνουν 

τον ίδιο τους τον εαυτό. Γι’ αυτό δεν θέλουν να µένουν µόνοι µε τον εαυ-

τό τους, γιατί θυµούνται δυσάρεστες πράξεις και µη τρέφοντας φιλικά 

συναισθήµατα προς αυτόν, βρίσκονται σε είδους εµφύλιο πόλεµο µαζί 

του. Οι αχρείοι άνθρωποι, λοιπόν, γεµάτοι µεταµέλειες, δεν αγαπούν τον 

εαυτό τους, γιατί δεν έχει κάτι άξιο να αγαπηθεί ούτε από αυτούς ούτε 

από κάποιο φίλο. 

 

Η έννοια της «εύνοιας» 

Ακολούθως, ο Αριστοτέλης αναλύει την έννοια «ευνοϊκή διάθεση» 

(εύνοια) και διαπιστώνει πως έχει κάτι από τη «φιλική σχέση», φιλία 

όµως δεν είναι, ούτε και αγάπη είναι, γιατί δεν έχει την ένταση που την 

συνοδεύει. Μοιάζει, λοιπόν, η εύνοια να είναι αρχή µιας φιλίας, όπως η 

αρχή ενός έρωτα είναι η ευχαρίστηση να βλέπεις κάποιον, γιατί δεν 

ερωτεύεσαι αν πρώτα δεν ευχαριστηθείς βλέποντάς τον. Αλλά και 

ολοκληρωµένα ερωτευµένος είσαι, όταν ποθείς τον άλλον απόντα. Έτσι 

και η εύνοια είναι µια ανενεργή φιλία (αδρανής, παθητική), η οποία 

µπορεί να γίνει φιλία, όχι όµως για το όφελος ούτε για την ευχαρίστηση, 

γιατί τέτοια κίνητρα ούτε εύνοια δεν γεννούν. Γενικά, την εύνοια τη 

γεννά κάποια αρετή και καλοσύνη, όταν ένας φανεί στον άλλον ωραίος ή 

ανδρείος ή κάτι όµοιο. 
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Η έννοια της «οµόνοιας» 

Φιλική σχέση φαίνεται να είναι και η οµόνοια, δεν είναι όµως 

οµογνωµοσύνη, γιατί αυτή θα µπορούσε να υπάρξει και µεταξύ ανθρώπων 

που δεν γνωρίζονται. Αντίθετα, λέµε ότι υπάρχει οµόνοια σε µια πόλη, 

όταν οι άνθρωποι έχουν την ίδια γνώµη για το συµφέρον τους, παίρνουν 

τις ίδιες αποφάσεις και εκτελούν αυτά που αποφάσισαν. Η οµόνοια, 

λοιπόν, φαίνεται πως είναι πολιτική φιλία και σχετίζεται µε το δηµόσιο 

συµφέρον και όσα ρυθµίζουν τη ζωή µας. Αυτή η οµόνοια υπάρχει µεταξύ 

των ενάρετων ανθρώπων, γιατί οµονοούν µε τον εαυτό τους και µεταξύ 

τους, καθότι πατούν πάνω στο ίδιο σταθερό έδαφος, επιθυµώντας τα 

δίκαια και τα συµφέροντα. Αντίθετα, οι ασήµαντοι άνθρωποι µεταβάλλουν 

εύκολα γνώµη και επιθυµούν µεγαλύτερο µερίδιο και λιγότερη 

συµµετοχή στις δηµόσιες υπηρεσίες. Όπου όµως δεν νοιάζονται για το 

κοινό συµφέρον, αυτό καταστρέφεται και καταλήγουν σε εµφύλιο 

πόλεµο, εξαναγκάζοντας ο ένας τον άλλον σε αδικίες. 

 

Η έννοια της «ευεργεσίας» 

Η έννοια που απασχολεί τον Αριστοτέλη στη συνέχεια είναι η 

ευεργεσία, για να διευκρινίσει την έννοια της φιλίας. Επισηµαίνει πως 

κατά κανόνα οι ευεργέτες αγαπούν περισσότερο τους ευεργετούµενους, 

απ’ ό,τι εκείνοι τους ευεργέτες τους. Μοιάζει παράλογο, αλλά εξηγείται, 

γιατί οι ευεργέτες θέλουν να υπάρχουν αποδέκτες για να εισπράξουν 

ευγνωµοσύνη, ενώ οι αποδέκτες δεν νοιάζονται για ανταπόδοση. Αντίθετα 

µε τους δανειστές, οι ευεργέτες αισθάνονται φιλία και αγάπη προς τους 

αποδέκτες, γιατί αγαπούν το έργο τους, είναι η ενέργειά τους. Αιτία γι’ 

αυτό είναι ότι η ύπαρξη είναι για όλους τους ανθρώπους κάτι που αξίζει 

να το επιλέγουν και να το αγαπούν, αφού οι άνθρωποι υπάρχουµε για να 

ενεργούµε. Επίσης, ενώ για τον ευεργέτη η πράξη του είναι κάτι ωραίο, 

για τον αποδέκτη είναι απλά χρήσιµο, όχι αξιαγάπητο, αφού το έργο του 

ευεργέτη µένει, ενώ του αποδέκτη περνάει και χάνεται. Εξάλλου, το να 

προσφέρει κανείς αγάπη είναι κάτι το ευεργετικό, ενώ το να τη δέχεται 

είναι κάτι παθητικό. Τέλος, αυτά που έγιναν µε µεγάλο κόπο οι άνθρωποι 

τα αγαπούν περισσότερο, όπως συµβαίνει µε τις µητέρες και τα παιδιά 

τους. 
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Το περιεχόµενο της Φιλαυτίας 

Το επόµενο ερώτηµα για τον Αριστοτέλη είναι αν πρέπει κανείς να 

αγαπάει κατά πρώτο και κύριο λόγο τον εαυτό του ( φιλαυτία) ή κάποιον 

άλλο. Κατηγορούν µάλιστα ως φίλαυτους όσους αγαπούν πρώτα τον 

εαυτό τους. Ο ασήµαντος άνθρωπος κινείται γύρω από τον εαυτό του, 

αλλά ο ενάρετος ό,τι κάνει το κάνει χάρη του ωραίου και χάρη του φίλου 

του, ενώ το δικό του συµφέρον το αφήνει κατά µέρος. Η πραγµατικότητα, 

όµως, λέει πως πρέπει να αγαπούµε κατά κύριο λόγο τον καλύτερο φίλο 

µας και τέτοιος είναι - για τον ενάρετο – ο εαυτός του. Και τα δύο 

αληθεύουν και θα πρέπει να ορισθεί ως ποιο σηµείο το καθένα. 

Φίλαυτους λένε συνήθως αυτούς που είναι άπληστοι και υπηρετούν 

τα πάθη τους και το άλογο µέρος της ψυχής τους . Τέτοιοι είναι οι 

περισσότεροι άνθρωποι. Αν όµως κάποιος θέλει µόνο τα έργα της 

δικαιοσύνης ή της σωφροσύνης ή της οποιασδήποτε αρετής, για τον 

εαυτό του, κανείς δεν θα τον πει φίλαυτο. Πράγµατι, θέλει για τον εαυτό 

του τα πιο όµορφα και καλύτερα πράγµατα, υπηρετώντας το καλύτερο 

µέρος του εαυτού του, το διανοητικό. Ο κατ’ εξοχήν φίλαυτος, λοιπόν, 

είναι αυτός που υπηρετεί αυτό το µέρος του εαυτού του. Εξάλλου ο 

άνθρωπος λέγεται εγκρατής ή ακρατής ανάλογα αν ο νους του έχει τον 

έλεγχο. Ο καθένας δεν είναι παρά ο νους του. Ο ενάρετος άνθρωπος είναι 

ο πραγµατικός φίλαυτος, διαφέροντας από τον πρώτο που υποτασσόταν 

στα πάθη του. Κι αν ο καθένας συναγωνιζόταν στο ωραίο, και η κοινότητα 

θα ήταν αυτή που πρέπει και το άτοµο θα κατακτούσε τα µεγαλύτερα 

αγαθά, την αρετή. 

Εποµένως, ο ενάρετος άνθρωπος θα προτιµούσε µια µικρής διάρκειας 

απόλαυση της ηθικής οµορφιάς, παρά πολλά χρόνια ασήµαντων έργων. 

Γι’ αυτό θα θυσίαζε και χρήµατα και αξιώµατα για τον φίλο του, 

παραχωρώντας στον φίλο του τη δυνατότητα να κάνει κάτι όµορφο. 

Συµπερασµατικά, ο ενάρετος άνθρωπος προσφέρει το µεγαλύτερο µερίδιο 

από τα ηθικά έργα και µε αυτόν τον τρόπο είναι φίλαυτος κι όχι µε τον 

τρόπο των πολλών. 

 

Ο ευδαίµων άνθρωπος και η φιλία 

Τώρα εισάγει ο φιλόσοφος ένα άλλο αντικείµενο συζητήσεων: ο 

ευδαίµων άνθρωπος έχει ανάγκη φίλων ή όχι, προσπαθώντας να µας 

προϊδεάσει για το τελευταίο θέµα του, στο δέκατο βιβλίο, την ευδαιµονία. 

Οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι ευτυχισµένοι και 



Αριστοτέλης  Βιβλίο  ένατο 

Ηθικά Νικοµάχεια 09.06 Φ ι λ ί α 
 

Αραβοσιτά  Παρασκευή  Φιλόλογος  Καθηγήτρια 
 

αυτάρκεις άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη φίλων. Αντιθέτως, η κοινή 

αντίληψη θεωρεί το φίλο ως το µεγαλύτερο εξωτερικό αγαθό. Πώς, 

λοιπόν, να το στερηθεί ο ευδαίµων άνθρωπος που θα χρειάζεται έναν 

απόδέκτη των ευεργεσιών του είτε στις ευτυχισµένες είτε στις δυστυχι-

σµένες στιγµές του; Θα ήταν παράδοξο ο ευδαίµων να επέµενε στη µονα-

ξιά του και να χαίρεται µόνος τα αγαθά του, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα 

ον προορισµένο να ζει στην κοινωνία της πόλης (Πολιτικά). Προφανώς θα 

προτιµούσε να περνά τις ώρες του µε φίλους και καλούς ανθρώπους, 

παρά µε ξένους και τυχαίους. 

Εποµένως, αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο ευδαίµων άνθρωπος δεν 

χρειάζεται φίλους, εννοούν φίλους χρήσιµους και ευχάριστους, πράγµα 

που αληθεύει. Αλλά επειδή ευδαιµονία σηµαίνει ζω και ενεργώ µε σπου-

δαίους και οικείους ανθρώπους, ο ευδαίµων χρειάζεται αυτούς τους 

φίλους. Πράγµατι, ο µοναχικός άνθρωπος είναι δύσκολο να ενεργεί, γι’ 

αυτό και ο ενάρετος χαίρεται µε τις πράξεις που γίνονται µε τους κανό-

νες της αρετής. Εξάλλου η συµβίωση µε ενάρετους είναι ένα είδος 

άσκησης. 

Εάν εµβαθύνουµε στη φύση του ανθρώπου, ο ενάρετος φίλος είναι εκ 

φύσεως αγαθό και ως τοιούτο αποτελεί κύριο στοιχείο της ενέργειας του 

ενάρετου ανθρώπου. Η ζωή του ανθρώπου είναι αίσθηση και νόηση, 

πράγµα που είναι καλό και ευχάριστο καθεαυτό, γιατί είναι οριοθετηµένο 

(Πυθαγόρειοι: πέρας – αγαθόν, άπειρον – κακόν) και το σαφώς καθορι-

σµένο ανήκει στη φύση του αγαθού. ∆εν εννοούµε σαφώς ζωή διεφθαρ-

µένη ούτε γεµάτη λύπες (10ο βιβλίο, 1-5 κεφ. περί ηδονής). Αν αντιλαµ-

βανόµαστε και σκεφτόµαστε, τότε υπάρχουµε και επειδή η ύπαρξη είναι 

καθεαυτό καλό και ευχάριστο, ο ενάρετος αισθάνεται προς τον φίλο του 

όπως προς τον εαυτό του, δηλαδή η ύπαρξή του είναι επιθυµητή και 

ευχάριστη. Κι αυτό γίνεται εφόσον συνυπάρχει µαζί του στην καθηµερι-

νότητα κι έχει κοινωνία λόγων και σκέψεων. Άρα, για να είναι ευδαίµων 

ο άνθρωπος έχει ανάγκη ενάρετων φίλων. 

Μήπως, λοιπόν, πρέπει να κάνει κανείς όσο γίνεται περισσότερους 

φίλους; Αν πρόκειται για φίλους που τους έχουµε για όφελος ή για 

ευχαρίστηση, ο αριθµός τους πρέπει να είναι µετρηµένος, µόνο για την 

ικανοποίηση των αναγκών µας. Στην περίπτωση των ενάρετων ανθρώπων 

εξαρτάται από τον αριθµό ατόµων µε τα οποία µπορεί να συµβιώνει, γιατί 

είναι δύσκολο να µοιράζεται κανείς χαρές και λύπες µε πολλούς 

ανθρώπους. Ούτε µπορεί να έχει δυνατή φιλία µε πολλούς, όπως και στον 

έρωτα, γιατί ο έρωτας είναι µια υπερβολή φιλίας. ∆υνατή φιλία µόνο µε 
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λίγους είναι δυνατή. Όσοι έχουν πολλούς φίλους, δεν είναι φίλοι 

κανενός, είναι « άρεσκοι». Φίλοι µε αρετή και χαρακτήρα λίγοι υπάρχουν. 

Ένα άλλο ζήτηµα είναι αν χρειαζόµαστε τους φίλους πιο πολύ στις 

ευτυχισµένες στιγµές ή στις στιγµές της δυστυχίας. Η αλήθεια είναι πως 

τους θέλουµε και στις δύο περιπτώσεις, µόνο που στις στιγµές της 

δυστυχίας είναι πιο απαραίτητοι οι ωφέλιµοι, ενώ στις ευτυχισµένες οι 

ενάρετοι. Πάντως η παρουσία τους και µόνο είναι ευχάριστη. Βέβαια, στις 

στιγµές της δυστυχίας µάς βοηθούν στην αντιµετώπιση, αλλά και το να 

στενοχωρούµε τους φίλους µε τις λύπες µας, µάς στενοχωρεί. Γι’ αυτό 

άνθρωποι µε δυνατό αντρικό χαρακτήρα δεν ανέχονται τη λύπη που 

προκαλείται σε εκείνους, ενώ οι γυναίκες και οι παροµοίου χαρακτήρα 

άντρες ευχαριστούνται να στενάζουν µαζί τους. 

Από την άλλη µεριά, στην ευτυχία σωστό είναι να προσκαλούµε τους 

φίλους µας γιατί έτσι τους ευεργετούµε, αλλά στη δυστυχία µε πολύ 

δισταγµό. Όταν όµως µε λίγη όχληση µπορούν να µας βοηθήσουν, να τους 

καλούµε, και πρόθυµα, χωρίς πρόσκληση, να σπεύδουµε να συνεργα-

στούµε µαζί τους, αλλά όταν πρόκειται να ωφεληθούµε, µε βήµατα αργά. 

∆εν πρέπει, γενικά, να απορρίπτουµε τις ευεργεσίες των φίλων, γιατί θα 

φανούµε δυσάρεστοι και αντιπαθητικοί. Τους φίλους, λοιπόν, τους θέ-

λουµε σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

Ανακεφαλαίωση  -  Κεντρικό  νόηµα  της  φιλίας 

Στο τελευταίο κεφάλαιο (12ο) του ένατου βιβλίου ο Αριστοτέλης ανα-

κεφαλαιώνει τις ουσιώδεις παραµέτρους της έννοιας της φιλίας και 

επικεντρώνεται στο κεντρικό της νόηµα. Για να το πετύχει, συγκρίνει και 

πάλι τη φιλία µε τον έρωτα και προβάλλει το κοινό τους στοιχείο, δηλαδή 

την ευχαρίστηση να βλέπουν το αγαπηµένο τους πρόσωπο και στις δύο 

περιπτώσεις. Γιατί η φιλία είναι, σε τελική ανάλυση, συναναστροφή και 

επικοινωνία, και όποια είναι η σχέση του ανθρώπου µε τον εαυτό του, 

ίδια είναι και µε τον φίλο του. Η συµβίωση καθορίζει την επικοινωνία, γι’ 

αυτό και αυτό, που για τον καθένα είναι ύπαρξη στη ζωή ή χάρη του 

οποίου θέλει να ζει, µέσα σ’ αυτό θέλει να περνά τις µέρες του µε τους 

φίλους του. Έτσι, συµβιώνοντας από κοινού µε τους φίλους τους, 

πράττουν αυτά που θεωρούν άξια για την κοινή ζωή. Για τον λόγο αυτό η 

φιλία µε ανθρώπους κατώτερης ποιότητας καταλήγει σε κάτι κακό, ενώ η 

φιλία των ενάρετων ανθρώπων είναι πάντα ευεργετική και εµπεδώνεται 

µε τη συχνή συναναστροφή. Ασκώντας βελτιωτική επιρροή ο ένας στον 

άλλο, καταλήγουν στο να γίνονται καλύτεροι. Εδώ αληθεύει το αρχαίο 
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«φθείρουσι ήθη χρηστά οµιλίαι κακαί» και το νεώτερο «πες µου ποιος 

είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιός είσαι». 

Εδώ τελειώνει το 9ο βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων µε τη σαφή 

προειδοποίηση πως θα ακολουθήσει η ανάλυση της έννοιας της ηδονής.  

Στην ωραία, την πλούσια σε λεπτότατες παρατηρήσεις κι ευστοχότατες 

σκέψεις πραγµατεία για την αγάπη και τη φιλία (γιατί φιλία σηµαίνει και 

τα δύο) καταπιάνεται µε µιαν ηθική σχέση που του δίνει την ευκαιρία να 

διατυπώσει ήδη τη γνώµη, πως ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ον 

κοινωνικό, µάλιστα πως κάθε άνθρωπος µε τον καθένα είναι συγγενής 

και φίλος, κι ένα κοινό δίκαιο συνδέει όλους. Το γνώρισµα αυτό οδηγεί 

έπειτα στην οικογένεια και την πολιτεία (Ιστορία της ελληνικής φιλο-

σοφίας, Τσέλλερ – Νεστλε, σελ. 245).  

Πράγµατι, λοιπόν, «ίδοι δ’ αν τις και εν ταις πλάναις ως οικείον άπας 

άνθρωπος ανθρώπω και φίλον», δηλαδή, «µπορούµε να το προσέξουµε και 

στα ταξίδια µας, στα ξένα, πόσο κοντινός είναι ο κάθε άνθρωπος στον άλ-

λον άνθρωπο και πόσο φιλικός» (Ηθικά Νικοµάχεια, βιβλίο 8ο). 



Αριστοτέλης  Βιβλίο  ένατο 

Ηθικά Νικοµάχεια 09.11 Φ ι λ ί α 
 

Αραβοσιτά  Παρασκευή  Φιλόλογος  Καθηγήτρια 
 

Επισήµανση  κάποιων  θεµατικών  στοιχείων 

 

Επίκαιρος, όσο ποτέ, ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικοµάχεια (2ο βιβλίο 

Κεφ. 2ο), θα µας πει πως «η παρούσα πραγµατεία ου θεωρίας ένεκά εστιν 

ώσπερ αι άλλαι (ου γαρ ίνα ειδώµεν τι εστίν η αρετή σκεπτόµεθα, αλλ’ ίνα 

αγαθοί γενώµεθα, επεί ουδέν αν ήν όφελος αυτής). ∆ηλαδή: Η παρούσα 

πραγµατεία δεν αποσκοπεί στη θεωρητική εξέταση, όπως οι άλλες µου 

πραγµατείες (διότι δεν κάνουµε αυτή την έρευνα µε σκοπό να µάθουµε τι 

είναι αρετή, αλλά για να γίνουµε ενάρετοι, αφού χωρίς το τελευταίο αυτό 

δεν θα προέκυπτε κανένα όφελος από την έρευνα αυτή).  

Τα οφέλη θα γίνουν φανερά, όπως µας λέει στην αρχή του 9ου βι-

βλίου, εφόσον  εξασφαλισθεί η ισότητα ανάµεσα στους πολίτες, απαραίτη-

τη για την ανάπτυξη δεσµών φιλίας µεταξύ τους. «Το ανάλογον ισάζει και 

σώζει την φιλίαν», δηλ. διασώζει τη φιλία η αναλογία ανάµεσα στα ανταλ-

λασσόµενα πράγµατα.  Στην ανταλλαγή αυτή το καλύτερο είναι να θέλει ο 

ένας το καλό του άλλου, για να µη γεννιούνται παράπονα και κατηγορίες. 

«Εν οίς δε µη γίνεται διοµολογία της υπουργίας, οι µεν δι’ αυτούς προϊέ-

µενοι είρηται ότι ανέγκλητοι (τοιαύτη γαρ η κατ’ αρετήν φιλία), δηλ. 

όπου όµως δεν υπάρχει συµφωνία για την υπηρεσία που θα προσφερθεί, 

τοτε αυτοί που δίνουν επειδή απλώς ο ένας θέλει το καλό του άλλου εί-

ναι, όπως το είπαµε ήδη, απαλλαγµένοι από παράπονα και κατηγορίες 

(αυτή είναι η φιλία που βασίζεται στην αρετή). Ειδικά στο χώρο της φιλο-

σοφίας δεν µετριέται µε το χρήµα, «αλλ’ ίσως ικανόν, καθάπερ και προς 

θεούς και προς γονείς», δηλ. ίσως είναι αρκετό να κάνει κανείς αυτό που 

µπορεί – όπως στην περίπτωση της σχέσης µε τους θεούς και µε τους 

γονείς. Και επειδή γνωρίζει την πρωταρχική σηµασία που έχει η οικο-

γένεια στην καλλιέργεια της έξης της αρετής, υπογραµµίζει: «∆όξειε δ’ αν 

τροφής µεν γονεύσι δειν µάλιστ’ επαρκείν, ως οφείλοντας, και τοις 

αιτίοις του είναι κάλλιον όν ή εαυτοίς εις ταύτ’ επαρκείν. Και τιµήν δε 

γονεύσι καθάπερ θεοίς», δηλ. κατά τη γενική αντίληψη το κύριο καθήκον 

µας προς τους γονείς είναι η συµπαράστασή µας στο θέµα της διατροφής 

τους, αφού τους είµαστε από την άποψη αυτή οφειλέτες, αλλά και γιατί 

στο θέµα αυτό είναι πιο ωραίο να βοηθούµε αυτούς που είναι οι αίτιοι 

της ύπαρξής µας παρά τον ίδιο µας τον εαυτό. Αλλά και τιµή πρέπει να 

απονέµουµε στους γονείς όπως στους θεούς. 

Ποιό όµως είναι το περιεχόµενο της φιλίας, το θεµελιώδες βάθρο και 

το πιο δύσκολο διακύβευµα; «Τα φιλικά δε τα προς τους πέλας, και οίς αι 

φιλίαι ορίζονται, έοικεν εκ των προς εαυτόν εληλυθέναι», δηλ. οι φιλικές 
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σχέσεις του ανθρώπου προς τους άλλους, στις οποίες βασίζονται κατά 

κανόνα και οι ορισµοί της φιλίας, φαίνεται ότι έχουν την αρχή τους στη 

φιλική σχέση του ανθρώπου µε τον ίδιο τον εαυτό του. Και γιατί δίνει 

τόση έµφαση στη σχέση µας µε τον εαυτό µας, την ύπαρξή µας;  «Αγαθόν 

γαρ τω σπουδαίω το είναι, έκαστος δ’ εαυτώ βούλεται ταγαθά», δηλ., γιατί 

η ύπαρξη είναι για τον ενάρετο άνθρωπο ένα αγαθό, και ο κάθε άνθρωπος 

επιθυµεί για τον εαυτό του ό,τι είναι αγαθό.  

Αλλά το άτοµο, ειδικά για τον Αριστοτέλη, δεν στέκεται χωρίς την 

πόλη του. Γι’ αυτό συγκρίνοντας την έννοια της φιλίας µε την έννοια της 

οµόνοιας, κτυπά το καµπανάκι της εναρµόνισης των κοινωνικών 

σχέσεων. «Αλλά τας πόλεις οµονοείν φασίν, όταν περί των συµφερόντων 

οµογνωµονώσι και ταυτά προαιρώνται και πράττωσι τα κοινή δόξαντα. 

Περί τα πρακτά δη οµονοούσι», δηλ. αντίθετα, λέµε ότι υπάρχει οµόνοια 

σε µια πόλη, όταν οι άνθρωποι έχουν την ίδια γνώµη για κάτι που 

αναφέρεται στο συµφέρον τους, όταν παίρνουν τις ίδιες αποφάσεις και 

εκτελούν αυτά που από κοινού αποφάσισαν. Αυτό θα πει ότι η οµόνοια 

σχετίζεται µε θέµατα της πολιτικής πράξης. Αλλά και το καµπανάκι της 

ατοµικής ευθύνης κάθε πολίτη: « Μη γαρ τηρούντων το κοινόν απόλλυται. 

Συµβαίνει ουν αυτοίς στασιάζειν, αλλήλους µεν επαναγκάζοντας, αυτούς 

δε µη βουλόµενους τα δίκαια ποιείν», δηλ. όπου όµως δεν νοιάζονται όλοι 

µαζί για το κοινό συµφέρον, αυτό καταστρέφεται. Το αποτέλεσµα είναι οι 

άνθρωπο αυτοί να καταλήγουν σε εµφύλιο πόλεµο. Όλοι τους εξαναγκά-

ζουν ο ένας τον άλλον, ο καθένας τους όµως δεν έχει καµιά διάθεση να 

κάνει ο ίδιος ό,τι είναι δίκαιο. 

Το κοινό συµφέρον, όπως αναδεικνύεται µέσα από την ευεργεσία του 

φίλου προς τον φίλο, δίνει νόηµα στην ύπαρξη κάθε ενάρετου ανθρώπου. 

«Τούτου δ’ αίτιον ότι το είναι πάσιν αιρετόν και φιλητόν, εσµέν δ’ 

ενεργεία», δηλ. η αιτία γι’ αυτό είναι ότι η ύπαρξη είναι για όλους τους 

ανθρώπους κάτι που αξίζει να το επιλέγουν και να το αγαπούν, οι άνθρω-

ποι υπάρχουµε γιατί ενεργούµε. Η ενέργειά µας για το καλό του φίλου 

είναι η αληθινή φιλαυτία, αφού ο καλύτερος φίλος είναι ο εαυτός µας. 

«Μάλιστα γαρ φίλος αυτώ και φιλητέον δη µάλισθ’ εαυτόν», δηλ. γιατί ο 

καθένας είναι ο καλύτερος φίλος του εαυτού του, και άρα ο καθένας 

πρέπει να αγαπάει κατά πρώτο και κύριο λόγο τον εαυτό του. Κι αυτό 

γιατί ο ενάρετος άνθρωπος θέλει για τον εαυτό του τα πιο όµορφα και τα 

καλύτερα πράγµατα, υπηρετώντας το πιο αξιόλογο µέρος του εαυτού του, 

το νου. «Και εγκρατής δε και ακρατής λέγεται τω κρατείν τον νουν ή µη, 

ως τούτου εκάστου όντος», δηλ. εξάλλου, ο άνθρωπος λέγεται εγκρατής ή 

ακρατής ανάλογα µε το αν ο νους του έχει ή δεν έχει τον έλεγχο του εαυ-
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τού του: θέλουν µε αυτό να πουν ότι ο καθένας µας δεν είναι παρά ο νους 

του. 

Συµπερασµατικά, ο ενάρετος άνθρωπος πράττοντας ηθικά ωραίες 

πράξεις, και ο ίδιος ωφελείται και τους άλλους ωφελεί. «Ολίγον γαρ 

χρόνον ησθήναι σφόδρα µάλλον έλοιτο αν ή πολύν ηρέµα και βιώσαι 

καλώς ενιαυτόν ή πόλλ’ έτη τυχόντως, και µίαν πράξιν καλήν και µεγά-

λην ή πολλάς και µικράς», δηλ. ο άνθρωπος αυτός θα προτιµούσε µια 

µικρής διάρκειας έντονη ηδονή από µια µεγαλύτερης διάρκειας ήρεµη 

και άνετη απόλαυση, να ζήσει ένα χρόνο µε ηθική οµορφιά παρά πολλά 

χρόνια µε τρόπο ασήµαντο και τυχαίο, µια πράξη  όµορφη µεγάλης αξίας 

παρά πολλές µικρής αξίας». Η τέτοιου είδους φιλαυτία δεν κάνει τον 

ενάρετο µοναχικό και µονόχνωτο γιατί τότε δεν θα ήταν ευδαίµων. 

Πράγµατι: «Άτοπον δ’ ίσως και το µονώτην ποιείν τον µακάριον. Ουδείς 

γαρ έλοιτ’ αν καθ’ αυτόν τα πάντα έχειν αγαθά. Πολιτικόν γαρ ο 

άνθρωπος και συζήν πεφυκός», δηλ. είναι όµως, ασφαλώς, επίσης 

παράδοξο να κάνουµε µοναχικό τον ευδαίµονα άνθρωπο. Κανένας, πράγ-

µατι, δεν θα προτιµούσε να έχει όλα τα αγαθά του κόσµου, αν ήταν να τα 

χαίρεται µόνος του. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισµένο να ζει 

στην κοινωνία της πόλης.  

Το πολιτικό ον άνθρωπος θα διερευνηθεί αναλυτικά στα Πολιτικά 

του, όπου ελεύθερος πολίτης θα είναι αυτός που θα επιδιώξει την ευδαι-

µονία µέσα στους θεσµούς της πόλης, µε µετρηµένη και έλλογη ζωή που 

τον κάνει ικανό να ασκήσει τα κοινωνικά του καθήκοντα και του 

διασφαλίζει εκτίµηση και φιλία από τους οµοίους του. Εξάλλου «µονώτη 

µεν ούν χαλεπός ο βίος», δηλ. του µοναχικού και αποµονωµένου ανθρώ-

που η ζωή είναι δύσκολη, ενώ «γίνοιτο δ’ αν και άσκησίς τις της αρετής 

εκ του συζήν τοις αγαθοίς» δηλ. η συµβίωση, άλλωστε, µε ενάρετους 

ανθρώπους µπορεί τελικά να γίνει και ένα είδος άσκησης στην αρετή. 

Ποιός, βέβαια, δεν θα προτιµούσε για φίλο του έναν ενάρετο άνθρωπο 

που διαθέτει τη δύναµη της νόησης; Εδώ ακριβώς ο Αριστοτέλης µπαίνει 

στο βαθύ νόηµα της ύπαρξης και της ζωής. «Η δε δύναµις εις την ενέρ-

γειαν ανάγεται, το δε κύριον εν τη ενεργεία. Έοικε δη το ζην είναι 

κυρίως το αισθάνεσθαι και νοείν. Το δε ζήν των καθ’ αυτό αγαθών και 

ηδέων. Ωρισµένον γαρ, το δ’ ωρισµένον της τα’ αγαθού φύσεως», δηλ. η 

δύναµη πάλι ορίζεται σε αναφορά προς την ενέργεια. Το ουσιαστικό 

πάντως είναι η ενέργεια. Κατά συνέπεια, η ζωή φαίνεται πως είναι κατά 

κύριο λόγο αίσθηση και νόηση. Η ζωή είναι από τα πράγµατα που είναι 

καλά και ευχάριστα καθεαυτά, γιατί είναι κάτι το σαφώς καθορισµένο, 

και το σαφώς καθορισµένο ανήκει στη φύση του αγαθού. Αυτό υφίσταται 

γιατί «το αισθάνεσθαι ότι ζή, των ηδέων καθ΄αυτό (φύσει γαρ αγαθόν ζωή, 
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το δ’ αγαθόν υπάρχον εν εαυτώ αισθάνεσθαι ηδύ), αιρετόν δε το ζήν και 

µάλιστα τοις αγαθοίς, ότι το είναι αγαθόν εστιν αυτοίς και ηδύ). ∆ηλαδή, 

το να αντιλαµβάνεται κανείς ότι ζει είναι καθεαυτό ευχάριστο (γιατί η 

ζωή είναι εκ φύσεως κάτι το καλό, και το να αντιλαµβάνεται κανείς ότι 

υπάρχει µέσα του κάτι το καλό είναι ευχάριστο), η δε ζωή είναι κάτι το 

επιθυµητό, και ιδιαίτερα από τους καλούς ανθρώπους, επειδή η ύπαρξη 

είναι γι’ αυτούς κάτι το καλό και ευχάριστο.  

Απ’ εδώ και κάτω πολλά είναι τα ευρήµατα της σύγχρονης κοινωνιο-

λογίας και ψυχοθεραπείας, αλλά και του χριστιανικού ανθρωπισµού. 

Έτσι: «Ως δε προς εαυτόν έχει ο σπουδαίος, και προς τον φίλον (έτερος 

γαρ αυτός ο φίλος εστίν). Καθάπερ ούν το αυτόν είναι αιρετόν εστιν εκά-

στω, ούτω και το τον φίλον, ή παραπλησίως», δηλ. αν ο ενάρετος άνθρω-

πος αισθάνεται προς τον φίλο του όπως αισθάνεται προς τον ίδιο τον 

εαυτό του  (γιατί ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός του), τότε όπως ακρι-

βώς η ύπαρξή του είναι για τον καθένα κάτι το επιθυµητό, έτσι – ή, έστω, 

παραπλήσια – είναι γι’ αυτόν επιθυµητή και η ύπαρξη του φίλου του. Και 

παρακάτω: «Συναισθάνεσθαι άρα δει και του φίλου ότι ‘εστιν, τούτο δε 

γίνοιτ’ αν εν τω συζήν και κοινωνείν λόγων και διανοίας», δηλ. πρέπει, 

λοιπόν, να έχει κανείς συνείδηση και για τον φίλο του ότι υπάρχει, 

πράγµα που θα ερχόταν ως αποτέλεσµα του να συνυπάρχει µαζί του στην 

καθηµερινή ζωή και να έχει µαζί του κοινωνία λόγων και σκέψεων. 

Στο τέλος επικρατεί ο πραγµατισµός του Αριστοτέλη, που αντίθετα 

προς τον Πλάτωνα, απευθυνόµενος µόνο σε έναν τύπο ανθρώπου, τον 

µέσο ελεύθερο πολίτη, θεωρεί πως η δικαίωσή του βρίσκεται µόνο µέσα 

στην κοινωνική και πολιτική ζωή, και όχι σ’ ένα ιδεατό κόσµο. Γι’ αυτό το 

λόγο, επανερχόµενος στο θέµα του ένατου βιβλίου, τη φιλία, υποστηρίζει: 

«∆ι’ αρετήν δε και δι’ αυτούς ουκ έστι προς πολλούς, αγαπητόν δε και 

ολίγους ευρείν τοιούτους», δηλ. αντίθετα, δε µπορεί κανείς να έχει µε 

πολλούς ανθρώπους τη φιλική σχέση που βασίζεται στην αρετή και στον 

χαρακτήρα του άλλου: θα πρέπει να αισθάνεται ευχαριστηµένος, και 

λίγους µόνο τέτοιους ανθρώπους αν βρίσκει. «Κοινωνία γαρ η φιλία, και 

ως προς εαυτόν έχει, ούτω και προς τον φίλον», δηλ., γιατί η φιλία είναι 

συναναστροφή και επικοινωνία, και όποια είναι η σχέση ενός ανθρώπου 

µε τον εαυτό του, ίδια είναι και µε τον φίλο του. Συνεπώς: «Και ό ποτ’ 

εστίν εκάστοις το είναι ή ού χάριν αιρούνται το ζήν, εν τούτω µετά των 

φίλων βούλονται διάγειν», δηλ., αυτό που είναι για τον καθένα η ύπαρξη 

στη ζωή ή αυτό για χάρη του οποίου θέλει να ζει, µέσα σ’ αυτό θέλει να 

περνάει µαζί µε τον φίλο του τις ώρες και τις µέρες του.  



Αριστοτέλης  Βιβλίο  ένατο 
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Αραβοσιτά  Παρασκευή  Φιλόλογος  Καθηγήτρια 
 

Ο ύµνος προς τη φιλία τελειώνει µε το εξής: « Γίνεται ουν η µεν φιλία 

των φαύλων φιλία µοχθηρά, … η δε των επιεικών επιεικής, 

συναυξανοµένη ταις οµιλίαις. ∆οκούσι δε και βελτίους γίγνεσθαι 

ενεργούντες και διορθούντες αλλήλους» ... «Εσθλών µεν γαρ άπ’ εσθλά». 

∆ηλαδή: Έτσι η φιλία των κατώτερης ποιότητας ανθρώπων καταλήγει σε 

κάτι κακό, ενώ η φιλία των καλών ανθρώπων είναι καλή και συναυξά-

νεται µε τη συχνή συναναστροφή και επικοινωνία τους. Κατά κοινή, 

επίσης, αντίληψη γίνονται καλύτεροι χάρη στον τρόπο µε τον οποίο 

ενεργούν, και µε τη βελτιωτική επιρροή που ασκούν ο ένας στον άλλο. 

«Απ’ τους καλούς καλά».Έτσι αποδεικνύεται πως η πόλη – κράτος µπορεί 

να γίνει το χωνευτήρι µιας από κοινού προσπάθειας για εξύψωση του 

ατόµου στον κατεξοχήν τιµητικό τίτλο του αγαθού πολιτικού όντος. 


