
 

 

Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΦΙΛΙΑ 

 

Οι ενάρετες φιλικές σχέσεις απαιτούν 

χρόνο και προσπάθεια, αλλά όταν ανθίσουν, 

οι καρποί τους είναι η εμπιστοσύνη, ο θαυ-

μασμός και το δέος, δηλαδή οι πιο γλυκοί 

καρποί που έχει να μας προσφέρει η ζωή, ως 

αξία της ηθικής στην καθημερινότητά μας.  

 

Το πέρασμα του χρόνου δεν μπορεί να 

φθείρει μια τέτοια φιλία, και μας προσφέρει 

ολιστική ψυχική πληρότητα.  

 

Οι δεσμοί που δημιουργούμε με τους 

άλλους, διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής 

μας. Είμαστε και γινόμαστε, ό,τι τα άτομα 

με τα οποία συναναστρεφόμαστε. Ο Αρι-

στοτέλης είχε χαρακτηρίσει τους αληθινούς 

φίλους ως «μία ψυχή, σε δύο σώματα».  

 

Οι αληθινά ενάρετοι φίλοι: 

• Μας πιέζουν να αποδεχτούμε τον εαυτό μας και μας λένε πότε κάνουμε λάθος χωρίς περιστροφές. 

Ακούνε πραγματικά και δεν είναι ποτέ μονόπλευροι. Μας προσγειώνουν στην πραγματικότητα και μας υ-

πενθυμίζουν ποιοι είμαστε, καθόσον μας γνωρίζουν καλύτερα. 

•  Είναι παρόντες και μας στηρίζουν σε κάθε δυσκολία. Η παρουσία τους μας ηρεμεί. Δίνουν προτε-

ραιότητα στη φιλία και μας προστατεύουν, ακόμα κι αν έρχονται σε δύσκολη θέση. 

•  Συγχωρούν και μας κάνουν να θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, καθόσον είναι οι πιο έμπιστοι άνθρω-

ποί μας, αλλά και πρότυπα ζωής. Έτσι βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ίσως αυτό να είναι το πολυτιμό-

τερο δώρο τους! 

 

Η ολιστική ενάρετη Φιλία αναδύεται από τη καλλιέργεια των βασικών ανθρώπινων αρετών. Οι ρυθ-

μιστικές αξίες της Αλήθειας, του Κάλλους και του Αγαθού συνιστούν τον βασικό πυρήνα συγκρότησης της ανθρώ-

πινης προσωπικότητας, αλλά, ένα ολόγραμμα αρετών συμβάλλει στη στερεότητά της: Αλληλεκτίμηση, φρόνηση, 

σωφροσύνη, ταπεινότητα, μεγαθυμία, γενναιοφροσύνη, ανυστερόβουλη αγάπη και ο σταθερός προσανατολι-

σμός στο ευρύτερο και μελλοντικό αγαθό συνιστούν, εντέλει, την ενάρετη φιλία, η οποία ανήκει στις ευδαίμονες 

αρετές.  

 

Ο Αριστοτέλης επισημαίνει: «Το αγαπάν είναι η αρετή των φίλων». Ο φίλος μπορεί να ορισθεί «αυτός 

που εύχεται να ζει και να υπάρχει για την αγάπη του φίλου του ή εκείνος που μοιράζεται τις χαρές και τις 

θλίψεις του φίλου του, όπως οι μητέρες για τα παιδιά τους. Έχουμε άδικο να πιστεύουμε πως μια θεότητα 

ή άψυχα όντα μπορούν να είναι αντικείμενα φιλίας. Πραγματική φιλία αναπτύσσεται όπου υπάρχει δυνατό-

τητα ανταπόδοσης. Δεν υπάρχει φιλία, δίχως, κάποιας μορφής ισότητας.»  

 

Η φιλία συνιστά ύπατη αξία για τον άνθρωπο. Είναι μία από τις πραγματικές χαρές της ζωής. Για να 

ζήσει κάποιος μια ευτυχισμένη ζωή, χρειάζεται μια πραγματική φιλία. 

 



 

 

Ο αυθεντικός Φίλος συνιστά ύπατο αγαθό για τον καθένα μας. Αναγκαίος, απόλυτα! Δεν ζει κανένας 

μας δίχως φίλους, έστω κι αν κατέχει όλα τα άλλα αγαθά. Και οι πλούσιοι και όσοι κατέχουν αξιώματα και 

εξουσία, έχουν απόλυτη ανάγκη να έχουν αληθινούς φίλους. Ειδικότερα, οι άνθρωποι στη φτώχεια και στις 

άλλες δυστυχίες τους, πιστεύουν ότι το μόνο καταφύγιο είναι οι φίλοι.  

 

Η φιλία ως αρετή είναι η συνθήκη της ευτυ-

χίας. Έχει χαρακτηρισθεί, ως καταφύγιο ενάντια 

στη δυστυχία. Είναι χρήσιμη, ευχάριστη και καλή 

ταυτόχρονα. Συνίσταται περισσότερο στο να α-

γαπά κανείς παρά να αγαπιέται. Είναι πιο σημα-

ντική από τη δικαιοσύνη, γιατί την εμπεριέχει. Εί-

ναι ταυτόχρονα η υψηλότερη έκφραση και υπέρβαση 

κάθε Πίστης. Οι φίλοι χαίρονται ο ένας τον άλλον 

και πάνω από όλα τη φιλία τους.  

 

 Κοντολογίς, η υψηλότερη μορφή ενάρετης φι-

λίας δεν είναι πάθος, αλλά αρετή. Σε ανθρώπινο ε-

πίπεδο, συνιστά το ωραιότερο είδος ευφρόσυνης α-

ρετής, που προσεγγίζει το «αγαπάν» την αγάπη. Στο 

δύσβατο αυτό ύψος, η αγάπη πλέον υπερκαλύπτει ό-

λες τις επιμέρους αρετές Τις υπερβαίνει. Ας μη λη-

σμονούμε ότι «ο Θεός Αγάπη εστί». Αντιλαμβανό-

μαστε, δυστυχώς, αυτή την ύπατη βαθμίδα αγά-

πης, μόνον όταν μας λείπει.  
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