
 

 

ΦΙΛΙΑ - ΑΓΑΠΗ 

 

ΦΙΛΙΑ: αποτελεί τον ισχυρό ψυχικό συνεκτικό δεσμό που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στους ανθρώπους και εδράζεται στην αμοιβαία συμπάθεια, στην 

ανταπόκριση των αισθημάτων, στα κοινά ενδιαφέροντα. Φιλία μπορεί να 

υπάρξει μεταξύ ατόμων, λαών ,ή αθλητικών, πολιτικών, επαγγελματικών, 

θρησκευτικών και άλλων ομάδων. Σημειωτέων ότι δε νοείται φιλική 

σχέση, αν δεν υφίσταται η αγάπη και δεν επικρατούν υψηλά 

συναισθήματα. 

ΑΓΑΠΗ: πρόκειται για ισχυρότατο ψυχικό συναίσθημα, το υψηλότερο 

όλων των ανθρώπινων συναισθημάτων. Η αγάπη εκδηλώνεται ως 

ανθρωπισμός, φιλανθρωπία,, φιλία, αδελφοσύνη, στοργή, έρωτας, 

φιλαλληλία, ευεργεσία, ελεημοσύνη, συμπαράσταση, ευσπλαχνία, 

σεβασμός, φιλαλήθεια, αυτοθυσία, φιλοπατρία κ.ά. Αποτελεί τον 

κυριότερο συνδετικό κρίκο της ανθρωπότητας. Στηρίζει τη συνεργασία, 

την ομόνοια, την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων και εγγυάται την 

υλική, ηθική και πνευματικά ευημερία. 

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

1. Ανάγκη του ατόμου να επικοινωνήσει πνευματικά και ψυχικά 

εφόσον ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον, γι’ αυτό 

δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. 

2. Αδυναμία του ανθρώπου να καλύψει μόνος του τις φυσικές του 

ανάγκες και επιθυμία να μοιραστεί τις ψυχικές του ανάγκες (χαρά, 

ευτυχία, πόνο, θλίψη, ανησυχίες) όπως και να μεταδώσει τα 

συναισθήματα που βιώνει. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΩΝ 

1. Εγγύτητα ηλικίας 

2. Κοινοί σκοποί και επιδιώξεις 

3. Κοινό πνευματικό επίπεδο 

4. Κοινές ιδεολογίες 

5. Κοινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση 

6. Αμφότερη επιθυμία για ψυχική προσέγγιση 



 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ 

1. Ειλικρίνεια, καθαρότητα σκέψης και ήθους 

2. Εντιμότητα, ευκρίνεια πράξεων, αξιοπρέπεια 

3. Ανιδιοτέλεια, έλλειψη σκοπιμότητας και εξυπηρέτησης ατομικών 

ή άλλων συμφερόντων 

4. Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου, εκτίμηση προς το 

πρόσωπό του, χωρίς υποκρισία και διάθεση εμπαιγμού 

5. Ηρωισμός και αυτοθυσία. Η αληθινή φιλία στηρίζεται ανθρώπους 

αυθεντικούς και αλτρουιστές 

6. Συμπάθεια, αγάπη και ευαισθητοποίηση. Εκφράζονται με τη 

συμμετοχή στον ανθρώπινο πόνο, στην ψυχική ένωση των 

ανθρώπων, την αφοσίωση που στηρίζεται στην καλοσύνη 

7. Συνεργασία και αλληλεγγύη για ικανοποίηση ατομικών και 

συλλογικών στόχων 

8. Ανεκτικότητα και διαλλακτικότητα 

9. Αγνότητα των ψυχών, γιατί μέσα από αυτήν εκλείπουν πάθη και 

προσωπεία, ενώ εξοβελίζεται κάθε μορφή αλλοτρίωσης 

10. Μεγαθυμία, δηλαδή έκφραση της μεγάλης καρδιάς του ανθρώπου 

που είναι σεμνός, μεγαλοπρεπής και απορρίπτει τη σεμνοτυφία. 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

1. Καλύπτει την έμφυτη ανάγκη του ατόμου για επικοινωνία, 

καταπολεμώντας την εσωστρέφεια και τη μοναξιά 

2. Βοηθά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς 

αναπτύσσει την κριτική σκέψη και συμβάλλει στην κατάκτηση της 

αυτογνωσίας και της αξιοπρέπειας 

3. Συντελεί στην καλλιέργεια διαχρονικών ηθικών αξιών και 

ιδανικών 

4. Η φιλία προσφέρει αρωγή σε δύσκολες στιγμές της ζωής 

5. Πολύτιμη εκτιμάται και η φιλία μεταξύ των λαών, διότι 

καλλιεργείται ο διάλογος και η πολιτισμική επικοινωνία, 

αναπτύσσεται η αλληλεγγύη, συσφίγγονται οι σχέσεις των λαών 

και εδραιώνεται η ειρήνη. 

 

 



 

 

ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

1. Η ασύμμετρη ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού. Ο 

τεχνοκρατισμός σε συνδυασμό με την πνευματική υποβάθμιση 

εμποδίζουν τη σύναψη αληθινών φιλικών σχέσεων 

2. Η επικράτηση του υλικού ευδαιμονισμού. 

3. Η βιομηχανοποίηση και η απόλυτη εξειδίκευση: σήμερα η φιλία 

είναι επιλεκτική και στηρίζεται συχνά σε επαγγελματικά 

συμφέροντα. Παράλληλα, εξαιτίας των ρυθμών της σύγχρονης 

ζωής και της απουσίας ελεύθερου χρόνου, δεν υπάρχουν χρονικά 

περιθώρια για σύναψη υγιών φιλικών σχέσεων ή, και όταν 

υπάρχουν, ο άνθρωπος στρέφεται σε ατομικές μορφές ψυχαγωγίας, 

οπότε απουσιάζει η ουσιαστική επαφή με τους συνανθρώπους. Η 

επιλογή της απομόνωσης είναι απόρροια του εγωισμού, που σε 

συνδυασμό με την υποκρισία αποτελούν ανασταλτικούς 

παράγοντες για τη δημιουργία φιλικών δεσμών 

4. Η αστικοποίηση και κατ’ επέκταση η πολυκοσμία, η ανωνυμία, ο 

ατομικισμός, η ιδιοτέλεια δεν ευνοούν τη δημιουργία φιλίας, όπως 

και η όξυνση των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας. 

5. Η κρίση των ηθικών αξιών: η απουσία ηθικότητας και η έλλειψη 

πίστης σε αξίες και αρετ6ές δυσχεραίνουν τις σχέσεις φιλίας 

6. Η δυσλειτουργία των φορέων κοινωνικοποίησης και αγωγής. Η 

οικογένεια διέρχεται κρίση, η εκπαίδευση εκπαιδεύει αλλά δε 

μορφώνει, τα Μ.Μ.Ε προβάλλουν αρνητικά πρότυπα και 

ενισχύουν την αποξένωση του ατόμου, ενώ η πολιτική απώλεσε 

τους υγιείς σκοπούς της, οπότε καθίσταται φανερό ότι οι φορείς 

αγωγής αδυνατούν να μεταγγίσουν την αξία των φιλικών σχέσεων. 

7. Ο άκρατος ανταγωνισμός των κρατών υποσκάπτει τα θεμέλια για 

τη σύναψη δεσμών ειλικρινούς φιλίας μεταξύ τους. 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

Α. Άτομο 

1. Ηθικές, ψυχικές και πνευματικές αρετές: σεβασμός στο 

συνάνθρωπο, ειλικρίνεια, εντιμότητα, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, 

ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη, κατανόηση και συμπαράσταση, 



 

 

συμπάθεια, έλλειψη εγωισμού, υποχωρητικότητα, 

διαλλακτικότητα, ανεκτικότητα, κοινά ιδανικά και αναζητήσεις 

2. Περιορισμός κερδοσκοπίας, αποβολή χρησιμοθηρικού 

πνεύματος 

3. Κριτική και προβληματισμός, πνευματική διαύγεια, αποφυγή 

δογματισμού και μαζοποίησης 

4. Συνεχής αυτοκριτική και ενδοσκόπηση, που καλλιεργεί τον 

ανθρωπισμό και αποτρέπει την ανάπτυξη ταπεινών 

συμπλεγμάτων και αμοραλισμού. 

5. Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

6. Καλλιέργεια διαλόγου 

7. Συμμετοχή σε κοινωνικοπολιτικές οργανώσεις, για την 

ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων 

        Β. Φορείς κοινωνικοποίησης   

1. Οικογένεια: Ουσιαστική επικοινωνία, θαλπωρή και 

εμπιστοσύνη, ψυχική επαφή, αποφυγή καταπίεσης και 

επιβολής απόψεων, προσπάθεια για άμβλυνση του χάσματος 

γενεών, αποδοχή των σχέσεων που επιλέγουν οι νέοι κ. ά. 

2. Σχολείο: Απομάκρυνση από την εμπορευματοποιημένη γνώση, 

μετάγγιση αξιών και ηθικών αρχών, ουσιαστική επικοινωνία 

μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων, αποβολή βαθμοθηρίας 

και ανταγωνισμού, ειλικρινείς και ζεστές σχέσεις μεταξύ των 

μαθητών κ. ά. 

3. Μ.Μ.Ε.: Ενίσχυση του πνευματικού υπόβαθρου πομπών και 

δεκτών, ποιοτικά προγράμματα, αντικειμενική ενημέρωση, 

ελεύθερη διαμόρφωση κοινής γνώμης και όχι υποδαύλιση 

ρατσιστικών αντιλήψεων κ. ά. 

4. Πνευματική ηγεσία: Στηλίτευση των φαινομένων που 

απευαισθητοποιούν τον άνθρωπο, καθοδήγηση, παραίνεση, 

διδάγματα. 

5. Κράτος: Ίδρυση – ή ενίσχυση των υπαρχόντων – πολιτιστικών 

και αθλητικών κέντρων, εξοβελισμός ευνοιοκρατικών 

φαινομένων, προσπάθεια για άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 

Γενικότερα, χρειάζεται γνήσια δημοκρατία και 

φιλελευθερισμός, άσκηση κοινωνικής πολιτικής, δικαιοσύνη, 

ισοτιμία και όχι αποκλεισμοί. 



 

 

 


