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 Είλαη γλσζηό όηη, ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε θηιία έρεη ηε κεγαιύηεξε αμία γηα ηελ 

θαιή δσή θαη ηελ επδαηκνλία. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, δύν νιόθιεξα βηβιία (VIII θαη IX) ησλ 

Ἠθικῶν Νικομασείων αθηεξώλνληαη ζηε κειέηε ηεο θηιίαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ν Αξηζηνηέιεο 

επηρεηξεκαηνινγεί πεξηζζόηεξν γηα ηε θηιία, παξά γηα νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα εζηθήο 

(επδαηκνλία, δηθαηνζύλε, εδνλή θ.α.). Η θηιία δελ είλαη απιώο έλα ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ 

αγαζνύ βίνπ, πιάη ζηα ππόινηπα. Είλαη θάηη αλαγθαίν θαη επγελέο (καλόν), «είλαη κηα αξεηή ή 

ππνδειώλεη αξεηή», είλαη ην πςειόηεξν επίηεπγκα ηεο αλζξώπηλεο θνηλσληθόηεηαο. 

Αλακθηζβήηεηα, ε Αξηζηνηειηθή θηιία έρεη κηα ζεκαζία επξύηεξε από εθείλε ηεο «θηιίαο» (ή 

'amitié', 'amistad', 'Freundschaft'), θαζώο κπνξεί λα αθνξά θάζε είδνο ζρέζεο θαη θνηλσλίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αγάπε (κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ, εξαζηώλ θ.α.). Σθνπεύσ, όκσο, λα ιάβσ ππόςε 

ην είδνο θηιίαο πνπ ζπλήζσο απνθαινύκε θιλία. Μέζα ζε ηνύην ην ζηελό πιαίζην, ζα εζηηάζσ ζε 

δύν εηδηθόηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αξηζηνηειηθή αληίιεςε ηεο θηιίαο. 

1.Καηαξράο, ζα εμεηάζσ ηελ έννοια ηηρ θιλίαρ καθεαςηή. Πξέπεη λα μεθηλήζνπκε —όπσο ν ίδηνο ν 

Αξηζηνηέιεο— επηζεκαίλνληαο όηη ε «θηιία» (δειαδή, ε θιλία πνπ λνείηαη σο friendship) είλαη 

πνιπζήκαληε θαη απνθηά δηάθνξεο απνρξώζεηο ζηε ζπλήζε ρξήζε ηεο, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα 

κηινύλ νη άλζξσπνη γηα δηαθνξεηηθά είδε θηιίαο. Ο Αξηζηνηέιεο αληηιακβάλεηαη απηή ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηειηθά πξνηείλεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εδξαηώζεη ηε ζεκειηώδε θαη 

νπζηώδε ζεκαζία ηεο έλλνηαο. Φηιία είλαη (α) έλα είδνο αγάπηρ, (β) ε νπνία πξέπεη λα είλαη 

αμοιβαία, δειαδή ακθίδξνκε. Επίζεο, (γ) πξέπεη λα είλαη αλαγλσξίζηκε από ηνπο δύν θίινπο θαη 

γλσζηή θαη ζηνπο δύν. [Σεκεηώλνπκε όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά (β) θαη (γ) δελ ηζρύνπλ απαξαίηεηα γηα 

ηνλ ἔπωηα].  

Παξόια απηά, ηνύηνο ν «κηληκαιηζηηθόο» νξηζκόο ηεο θηιίαο δελ ιύλεη ην πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη 

από ηηο πνιιέο ζεκαζίεο (θαη ηελ ηζνδπλακία ηνπο;) ηεο έλλνηαο ηεο θηιίαο, δεδνκέλνπ όηη ε θηιία 

είλαη έλα είδνο αγάπεο. Υπάπσοςν διαθοπεηικά είδη αγάπηρ αλάινγα κε ην θίλεηξν: κπνξεί λα 

αγαπάκε θάπνηνλ 1) επεηδή είλαη καλόρ, ιόγσ ηεο ἀπεηῆρ ηνπ, 2) επεηδή είλαη εςσάπιζηορ ή 3) επεηδή 

είλαη ωθέλιμορ γηα εκάο. Μόλν ζηελ πξώηε πεξίπησζε αγαπά θαλείο ηνλ θίιν ηνπ θαη εύρεηαη ην 

θαιύηεξν γηα εθείλνλ για σάπη ηος, σάπιν εκείνος (ἐκείνος ἕνεκα, καθ’αὑηόν). Απηή είλαη ε «ηέιεηα 

θηιία».  

Η παξαπάλσ Αξηζηνηειηθή πξνζέγγηζε εγείξεη δύν ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα. Τν πξώην αθνξά ηελ 

ενόηηηα ηηρ έννοιαρ. Σηα Ἠθικά Εὐδήμεια ν Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη όηη ε έλλνηα ηεο θηιίαο έρεη 

ηελ ελόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηὰ ππὸρ ἓν λεγόμενα. Σηα Ἠθικά Νικομάσεια, όκσο, θαίλεηαη λα 

μερλά απηό ην είδνο ινγηθήο ελόηεηαο. Θα επηρεηξήζσ λα δείμσ όηη ε ελόηεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη 

ηειηθά από ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ε «ελόηεηα βάζεη ηεο νκνηόηεηαο» (ε ελόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηὰ καθ’ὁμοιόηηηα λεγόμενα), θαζώο θαη όηη απηό ην είδνο ελόηεηαο βαζίδεηαη ζε έλαλ απζηεξά 

ινγηθό γισζζηθό κεραληζκό. Τν δεύηεξν εξώηεκα αθνξά ηε ζημαζία ηος «καθεαςηού» ζηε έλλνηα 

ηεο ηέιεηαο θηιίαο: όηαλ ν Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη όηη πξέπεη λα αγαπά θαλείο ηνλ θίιν ηνπ θαη λα 

εύρεηαη ό,ηη είλαη θαιό γηα εθείλνλ καθ’αὑηόν (ἐκείνος ἕνεκα, καθ’αὑηόν), ηη αθξηβώο ελλνεί κε ην 



«θαζ’αὑηόλ»; Τη είλαη ην καθεαςηό ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξώπσλ; Καηά ηε γλώκε κνπ, ην λα 

αγαπά θαλείο ηνλ θίιν ηνπ «θαζ’αὑηόλ» ζεκαίλεη λα ηνλ αγαπά ιόγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ιόγσ ησλ 

αξεηώλ ηνπ, νη νπνίεο είλαη απόηνθα ηόζν ησλ επηινγώλ ηνπ όζν θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ηνπ.   

2. Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ ζεκεία, ζα απνθξνύζσ ηξεηο ηάζεηο ηεο θξηηηθήο πνπ 

ζηξέθεηαη ελάληηα ζηελ Αξηζηνηειηθή έλλνηα ηεο θηιίαο θαη πξνέξρεηαη από «πεξζνλαιηζηηθέο» 

θηινζνθηθέο ζέζεηο. (1) Σύκθσλα κε ηελ πξώηε, ε Αξηζηνηειηθή ζεώξεζε είλαη έληνλα 

λαηνπξαιηζηηθή (αληίζεηε πξνο ηελ «πεξζνλαιηζηηθή»): ην λα αγαπάο θάπνηνλ ιόγσ ηεο ἀπεηῆρ 

ηνπ, ζεκαίλεη λα ηνλ αγαπάο σο ένα ςπόδειγμα ηος ανθπώπινος είδοςρ, θαη όρη ιόγσ ηεο 

πξνζσπηθήο αμίαο ηνπ. Πηζηεύσ όηη εθείλνη πνπ πξνζππνγξάθνπλ κηα ηέηνηα θξηηηθή μερλνύλ όηη ε 

ἀπεηή είλαη ην απνηέιεζκα ησλ επηινγώλ καο σο έιινγα θαη ειεύζεξα ππνθείκελα ζθέςεο θαη 

δξάζεο. (2) Η δεύηεξε θξηηηθή ζηάζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξώηε. Τνλίδεη όηη ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε 

ε θηιία θαίλεηαη λα ζηνρεύεη ζε καθολικέρ αξίερ, αληί λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πνιύηηκε 

αηνκηθόηεηα ησλ θίισλ καο. Επηπξνζζέησο πξνο ηελ απάληεζή κνπ ζηελ πξώηε θξηηηθή, αμίδεη λα 

ππελζπκίζσ όηη ε Αξηζηνηειηθή θηιία δεν εκηείνεηαι πέπαν ηων ίδιων ηων θίλων, ησλ νπνίσλ ε 

θνηλσλία πξαγκαηώλεηαη, όηαλ δνπλ καδί θαη κνηξάδνληαη επγελείο επηινγέο θαη δξαζηεξηόηεηεο. (3) 

Τέινο, ε ηξίηε ηάζε ηεο θξηηηθήο ελάληηα ζηελ Αξηζηνηειηθή θηιία ππνγξακκίδεη όηη ε ηειεπηαία 

βαζίδεηαη ζε κηα εγωιζηική, εγωκενηπική ζηάζη. Αλακθίβνια, θάπνηα Αξηζηνηειηθά απνζπάζκαηα 

θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε (πξβι., Ἠθ.Νικ. VIII, 5,1157b32-36, IX, 9, 1170b7-8 

θ.α.). Παξόια απηά, λνκίδσ όηη κηα ινγηθή θαη επαξθήο θαηαλόεζε ησλ απνζπαζκάησλ απηώλ —

θαη νιόθιεξεο ηεο δηδαζθαιίαο— ζα έπξεπε λα καο νδεγήζεη ζηελ απόξξηςε ηεο «εγσηζηηθήο» 

εξκελείαο. Σε ό,ηη αθνξά ηελ θαιή θηιία, πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε όηη (α) ην θαιό γηα ηνπο δύν 

θίινπο είλαη θαη’αλάγθε ην ίδην θαη άξα ν θαζέλαο, όηαλ εύρεηαη απηό πνπ είλαη θαιό γηα ηνλ θίιν 

ηνπ, εύρεηαη απηό πνπ είλαη θαιό γηα ηνλ εαπηό ηνπ, θαζώο θαη όηη (β) ην λα αλαδεηάο ην θαιό γηα 

ηνλ θίιν, ζεκαίλεη λα αλαδεηάο θάηη πνπ είλαη θαιό απηό θαζεαπηό, θαη επνκέλσο θαιό γηα 

νπνηνλδήπνηε. Καηά ηε γλώκε κνπ, ην εζηθό δίδαγκα ηνπ Αξηζηνηειηθνύ κελύκαηνο είλαη όηη κόλν 

εθείλνη πνπ αλαδεηνύλ ην θαιύηεξν γηα ηνλ εαπηό ηνπο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ην θαιύηεξν γηα 

ηνπο θίινπο ηνπο.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Αξηζηνηειηθά θείκελα θαη απνζπάζκαηα πνπ ιακβάλσ ππόςε είλαη εθείλα πνπ 

αθηεξώλνληαη ζηε θηιία, εηδηθά ζηα Ἠθικά Νικομάσεια VIII, 1-9 θαη IX, 3-8. Πέξαλ απηώλ, ίζσο 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη άιια απνζπάζκαηα, κεηαμύ απηώλ θάπνηα από ηα Ἠθικά Εὐδήμεια 

1236a14-22.  
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