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1. Η των ονομάτων επίσκεψις

Ο τίτλος της ανά χείρας μελέτης αποτελεί αριστοτελικό δάνειο.1 Το 
φιλεῖν εκ του φιλέω-φιλῶ και το ἐρᾶν εκ του ἐρὰω-ἐρῶ. Ως ουσιαστικά, 
η Φιλότης2 και ο Έρως. 

Η Φιλότης (ή Φιλότητα στα νεότερα ελληνικά) ήταν θεότητα της 
ελληνικής μυθολογίας και θρησκείας, η οποία αποτελούσε την προσω-
ποποίηση του σαρκικού έρωτα. Στα αρχαία ελληνικά, η λέξη φιλότης 
σήμαινε κυρίως τη φιλία, την αγάπη και τη στοργή, ενώ δεν ήταν 
άγνωστη και η χρήση της με την έννοια της συνουσίας. Ως προς τη 
μυθολογία, η Φιλότης (που γεννήθηκε με παρθενογένεση), σύμφωνα 
με τον Ησίοδο, ανήκε στο γένος της Νυκτός, κόρης του Χάους και της 
Γαίας. Στην κοσμολογική αντίληψη της Θεογονίας η σημασία της Φιλό-
τητας είναι περιορισμένη.3 Το αντίθετο συμβαίνει με την κοσμολογία 
του Εμπεδοκλή. Σε αυτόν, η Φιλότης και το Νείκος (η Φιλονικία) έχουν 
σπουδαιότητα ανάλογη των πρωταρχικών στοιχείων: «γη – αέρας – 
φωτιά – νερό». Τα δύο άκρα του αέναου κύκλου του μετασχηματισμού 
αυτών των στοιχείων είναι είτε η σύμπηξή τους, οπότε επικρατεί και 
ευδοκιμεί η Φιλότης, είτε ο πλήρης διαχωρισμός τους, οπότε επικρατεί

1 «ἕοικε δή ἀρχή φιλίας εἶναι, ὥσπερ τοῦ ἐρᾶν ἤ διά τῆς ὄψεως ἡδονή· μή γάρ προησθείς τῇ ἰδέᾳ οὐδείς 
ἐρᾶ, ὅ δέ χαίρων τῷ εἴδει ούδέν μᾶλλον ἐρᾶ, ἀλλ' ὅταν καί ἀπόντα ποθῇ καί της παρουσίας ἐπιθυμῇ» 
(Ηθικά Νικομάχεια, 1167a3-8): «Μοιάζει λοιπόν η ευνοϊκή διάθεση να είναι η αρχή μιας φιλίας, όπως 
είναι η αρχή του έρωτα η ευχαρίστηση που νιώθει κανείς βλέποντας κάποιον, γιατί κανένας δεν κυρι-
εύεται από έρωτα, αν πρώτα δεν ευχαριστηθεί βλέποντας τη μορφή του άλλου. Αλλά και αυτός που 
ευχαριστιέται με τη θέα της μορφής του άλλου δεν είναι ακόμη ερωτευμένος. Ερωτευμένος θα είναι 
όταν θα τον ποθεί απόντα και όταν θα επιθυμεί την παρουσία του» (Ηθικά Νικομάχεια, 1167a3-8).
2 Δημήτριος Δημητράκος, Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, τόμοι 9 (Εκ του Tυπογραφείου 
των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη, Αθήναι 1906), Πιρόγα, Αθήνα 2008, τόμ. Δ΄, σ. 553.
3 Βλ. την Εισαγωγή του Λεκατσά στο Ησίοδος, Θεογονία – Έργα και Ημέραι – Ασπίς Ηρακλέους – Ηοίαι, 
εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Παναγής Λεκατσάς, εκδ. Δαίδαλος – Ιω. & Π. Ζαχαρόπουλος (Βι-
βλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών), Αθήνα, χ.χ. Ο Λεκατσάς μεταφράζει τη 
Φιλότητα ως ερωτική Ηδονή (ό.π., σ. 121).
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και διαχέεται το Νείκος (η Φιλονικία). Από αυτήν τη σκοπιά, η Φιλότης 
στον Εμπεδοκλή ενέχει τον ρόλο του Έρωτα4 στον Ησίοδο.5

Στο αρχαιοελληνικό ρήμα ἐρὰω–ἐρῶ,6 που σημαίνει «αγαπώ, επιθυμώ, 
ποθώ», έχει τις ρίζες του ο Έρωτας (Έρως), δηλαδή η αγάπη, η επιθυ-
μία, ο πόθος και τα παράγωγά του (ερωτικός, ερωτευμένος). Για τους 
αρχαίους Έλληνες, ο Έρωτας είναι μια ευρεία έννοια που εμπεριέχει 
και τη συναισθηματική αλλά και τη σεξουαλική επιθυμία. Τα επίθετα 
που κοσμούν ή χαρακτηρίζουν τον Έρωτα στην ελληνική αρχαιότητα 
είναι ποικίλα: κάλλιστος (ο ομορφότερος), λυσιμελής (αυτός που σού 
παραλύει τα μέλη), πυρίδρομος (που στο διάβα του βγάζει φωτιά), δι-
φυής (που έχει δύο φύσεις), γλυκύπικρος (γλυκός και πικρός συνάμα), 
ἁβρός (τρυφερός), τακερός (που σε κάνει να λιώνεις), ἀλγεσίδωρος 
(που φέρνει πόνο), σχέτλιος (σκληρός, ανελέητος), ἀνίκατος (ακατα-
μάχητος)… Στη Θεογονία, το Χάος, η Γη και ο Έρως αποτελούν την 
πρωταρχική τριάδα, τους τρεις πρώτους θεούς του Κόσμου. Από αυτούς 
μόνο ο Έρως δεν γεννά απογόνους, αλλά ενεργεί σαν ορμή που ενώνει 
τις άλλες δυνάμεις και τις ωθεί στη δημιουργία.7

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο έρωτας, το ἐρᾶν, ως φαινόμενο, 
ως στοιχείο της ανθρωπινότητας που εκδιπλώνεται αενάως, ως ατο-
μικό και ως συλλογικό φαινόμενο. Υπό την έννοια αυτή, κάθε έρωτας 
είναι μοναδικός, διαφορετικός, ταυτόχρονα καθολικός, άχρονος και 
πανανθρώπινος, παράλληλα εξαρτώμενος και από την εποχή, καθώς 
ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται σε ιστορικό 
και πολιτικo-κοινωνικό κενό. Τούτων δοθέντων, η φιλοσοφία επανα-
πραγματεύεται τον έρωτα και αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές του, 
ανάλογα με τα εκάστοτε κοινωνικά συμφραζόμενα. 

4 Πρώτα έγινε το Χάος κι από λίγο έπειτα 
η πλατιά η Γη, για πάντα έδρα όλων ασφαλής 
των αθανάτων, που έχουν τις κορυφές του Ολύμπου, 
κι ο πανέμορφος ο Έρως μέσα στους αθανάτους, 
που τα μέλη λύνει όλων των ανθρώπων και θεών 
και δαμάζει μες στα στήθη νου και φρόνηση και βουλή. 
(Θεογονία, στίχοι: 116-121)
5 Βλ. Ιωάννης Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία. Οι Θεοί, τόμ. 2, Εκδοτική Αθηνών, χ.χ.
6 Βλ. Liddell & Scott, A Greek–English Lexicon, Oxford, Clarendon Press (1940), Ι. Σιδέρης, Αθήνα 
2007.
7 Ιωάννης Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία, ό.π.



Εισαγωγή 5

Το φιλεῖν δεν θα μας απασχολήσει αυτόνομα, αλλά ως πτυχή του 
ἐρᾶν στην ευρεία του έννοια, άρα ως φιλία που εμπεριέχει αναπόφευκτα 
το ερωτικό στοιχείο ή επίσης ως ερωτική φιλία. Άλλωστε, ο όρος φιλία 
δήλωνε στους Έλληνες κάθε αμοιβαία έλξη ανάμεσα σε δύο άτομα και 
το πεδίο της ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένο, περιλαμβάνοντας όλες τις 
στενές διαπροσωπικές σχέσεις που είναι ανεξάρτητες από οικογενεια-
κούς δεσμούς. Τα ουσιαστικά φιλία, φίλος, φιλητόν (το αντικείμενο της 
αγάπης) κατά την αρχαιότητα είχαν ευρεία έννοια, καθώς φίλος είναι 
ο αγαπητός/αγαπημένος. 

Για τούτο, στο δεύτερο (ΙΙ) μέρος του βιβλίου, τα φιλοσοφικά παρα-
θέματα για τη φιλία είναι ολιγαρκέστερα –προς αποφυγή κάθε σύγχυ-
σης με την πιο στενή σύγχρονη έννοια της φιλίας ή με τη χριστιανική 
αντίληψη περί αγάπης– και αναφέρονται επιλεκτικά, στον βαθμό που 
σχετίζονται ή συμπληρώνουν την εικόνα για ζητήματα επικοινωνίας 
και εγγύτητας μεταξύ των ανθρώπων και επηρεάζουν την ερωτική συ-
μπεριφορά. Για τη φιλία έχουν γραφεί εξαιρετικές μελέτες8 διαχρονικά, 
ωστόσο το θέμα δεν θα μας απασχολήσει εδώ αυτόνομα.

2. Φιλοσοφικό δοκίμιο και απάνθισμα

Στο πρώτο μέρος του παρόντος πονήματος (Μέρος Ι) επιχειρείται 
μία περιήγηση στους κόλπους της φιλοσοφίας με άξονα το ερωτικό 
φαινόμενο. Πρόκειται για δοκίμιο, δοκιμή που δεν εξαντλεί το θέμα 
ή τις φιλοσοφικές αναφορές στον έρωτα, καθώς πρόκειται για μία 
ελεύθερη και επιλεκτική πραγμάτευση.9 Στη σύντομη αυτή περιήγηση 
τοποθετείται και διερευνάται το ερωτικό φαινόμενο στον ιστορικό και 
φιλοσοφικό ορίζοντα. Το δοκίμιο εκκινεί από το πεδίο της μυθολογίας 
αδρομερώς, στον βαθμό που αυτή συνδέεται με τη φιλοσοφία, διέρχεται 
το πλατωνικό και το αριστοτελικό έργο, ως αντιπροσωπευτικά για την 

8 Από τις πρόσφατες μελέτες στην ελληνική βιβλιογραφία θα ξεχωρίσω τη μελέτη: Ιωάννα Τσιβάκου, 
Ατομικισμός και φιλία. Η ταυτότητα των νέων Ελλήνων, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2017.
9 Δεν πρόκειται για εξαντλητική επί του θέματος μελέτη ούτε ακολουθεί αυστηρά τα ρεύματα στην 
ιστορία της φιλοσοφίας. Απουσιάζουν, για παράδειγμα, οι θέσεις επί του έρωτος του Επίκουρου, 
των Στωικών, του Λουκρήτιου, όπως επίσης και οι θέσεις μεταγενέστερων φιλοσοφικών ρευμάτων 
της νεωτερικότητας (αποσπάσματα θα βρει ο αναγνώστης στο Μέρος ΙΙ του βιβλίου).


