Πεπί ηηρ θιλίαρ ζηον πλαηωνικό διάλογο ‘Λύζιρ’
ἀγαπῶ (κάποιον) - φιλῶ (είμαι θίλορ με κάποιον) - ἐρῶ (ποθώ, λασηαπώ,
αγαπώ επωηικά κάποιον) – ἐπῶμαι (είμαι ανηικείμενο πόθος και έπωηα κάποιος)
Ο Α φιλεί ηον Β μόνο αν ο Β ωθελεί ζε κάηι ηον Α (καλύπηει κάποια ανάγκη ηος
Α)
Ο Α φιλεί ηον Β και ο Β φιλεί ηον Α. Η ζσέζη φιλείν (ηο να είναι κάποιορ θίλορ
κάποιος) είναι ζςμμεηπική, οπόηε μποπούμε να πούμε όηι ο Α και ο Β είναι
μεηαξύ ηοςρ θίλοι.
Γιαθοπά αγαπᾶν - φιλεῖν – ερᾶν
«Μποπεί κάποιορ να μην αγαπά (κάποιον) και να ηον θιλεί (να είναι θίλορ ηος);
ΟΧΙ» (Λύζιρ 215 a1)
«Κάποιορ πος δεν έσει κάποια ανάγκη να καλςθθεί από κάποιον δεν ηον αγαπά
και κάποιορ πος δεν αγαπά (κάποιον) δεν ηον θιλεί (δεν είναι θίλορ ηος)»
(Λύζιρ, 215b1)
Μποπεί ο Α να αγαπά ηον Β αλλά ο Β να μην αγαπά ηον Α (μη ζςμμεηπική
ζσέζη).
Ο Α επά ηον Β και ο Β επά ηον Α. Η ζσέζη επάν είναι ζςμμεηπική, οπόηε
μποπούμε να πούμε όηι ο Α και ο Β είναι μεηαξύ ηοςρ επαζηέρ.
Το εράν είναι ςπο-ζσέζη ηος φιλείν και ηο φιλείν είναι ςπο-ζσέζη ηος αγαπάν.
ΓΗΛΑΓΗ
Έγκςπερ πποηάζειρ: «αν ο Α ερά ηον Β ηόηε ο Α φιλεί ηον Β» και «αν ο Α φιλεί
ηον Β ηόηε ο Α αγαπά ηον Β».
Μη έγκςπερ οι ανηίθεηερ πποηάζειρ: «αν ο Α αγαπά ηον Β ηόηε ο Α φιλεί ηον Β»
και «αν ο Α φιλεί ηον Β ηόηε ο Α ερά ηον Β».
Έγκςπερ οι ανηιθεηο-ανηίζηποθερ πποηάζειρ: «αν ο Α δεν αγαπά ηον Β ηόηε ο Α
δεν φιλεί ηον Β» και «αν ο Α δεν φιλεί ηον Β ηόηε ο Α δεν ερά ηον Β».
Καηά Ιω. 21:15-17
«
λέγει ηῷ Σίμωνι Πέηπῳ ὁ Ἰηζοῦρ· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷρ με πλεῖον ηούηων; λέγει
αὐηῷ· ναί, Κύπιε, ζὺ οἶδαρ ὅηι θιλῶ ζε. λέγει αὐηῷ· βόζκε ηὰ ἀπνία μος.
λέγει αὐηῷ πάλιν δεύηεπον· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷρ με; λέγει αὐηῷ· ναί, Κύπιε, ζὺ
οἶδαρ ὅηι θιλῶ ζε. λέγει αὐηῷ· ποίμαινε ηὰ ππόβαηά μος.
λέγει αὐηῷ ηὸ ηπίηον· Σίμων Ἰωνᾶ, θιλεῖρ με; ἐλςπήθη ὁ Πέηπορ ὅηι εἶπεν αὐηῷ
ηὸ ηπίηον, θιλεῖρ με, καὶ εἶπεν αὐηῷ· Κύπιε, ζὺ πάνηα οἶδαρ, ζὺ γινώζκειρ ὅηι
θιλῶ ζε. λέγει αὐηῷ ὁ Ἰηζοῦρ· βόζκε ηὰ ππόβαηά μος.

»
Ο Σωκπάηηρ ανηί να οπίζει άμεζα ηη ζσέζη ηος θιλείν, επισειπεί να οπίζει ηη
θύζη ηων όνηων πος μποπούν να ζςζσεηιζηούν με αςηή ηη ζςμμεηπική ζσέζη.
Μποπούν να θιλούνηαι μεηαξύ ηοςρ ηα όμοια; Αθού αναγκαία ζςνθήκη ηηρ
θιλίαρ είναι η αμοιβαία ωθέλεια, πώρ είναι δςναηόν να ωθεληθεί κάηι από ηο
όμοιό ηος αγαθό με αγαθό ή κακό με κακό, εθόζον έσοςν ηην ίδια θύζη και
ανηίζηοισα σαπακηηπιζηικά;
Μποπούν να θιλούνηαι μεηαξύ ηοςρ ηα ενάνηια, όπωρ ηο αγαθό με ηο κακό;
Θέηει ωρ ςποκείμενο και καηηγοπούμενο ζσεζιακά επίθεηα, ηο θιλικό και ηο
εσθπικό και οδηγείηαι ζηιρ ανηιθαηικέρ ζσέζειρ: «ηο θιλικό θιλεί ηο εσθπικό» «ηο εσθπικό θιλεί ηο θιλικό».
Μποπεί ηο ούηε αγαθό ούηε κακό να θιλεί ηο αγαθό; Ναι εξ αιηίαρ ηηρ
παποςζίαρ ηος κακού. Παπάδειγμα: ηο ζώμα μαρ (ούηε αγαθό ούηε κακό) θιλεί
ηην ιαηπική λόγω ηηρ παποςζίαρ ηηρ αζθένειαρ (κακού). Έηζι όμωρ ηο κακό
καθίζηαηαι αιηία ηηρ θιλίαρ. Αςηό ζημαίνει όηι σωπίρ ηην παποςζία ηος κακού
δεν μποπεί να ςπάπσει θιλία. Αςηό είναι άηοπο.
Μήπωρ φιλούνται και ερώνται μεηαξύ ηοςρ όζα είναι οικεία ηο ένα ζηο άλλο;
Αν οικείο είναι ηο όμοιο ηόηε βάζει ηων πποηγοςμένων δεν μποπούν να
θιλούνηαι. Δίναι λοιπόν ηο οικείο κάηι έηεπο ηος ομοίος; Δίναι ηο αγαθό οικείο
ππορ όλα; Δίναι ηο κακό αλλόηπιο ππορ όλα; Δίναι ηο αγαθό οικείο ηος αγαθού;
Δίναι ηο κακό οικείο ηος κακού; Δίναι ηο ούηε αγαθό ούηε κακό οικείο ηος ούηε
αγαθού ούηε κακού; Οι πεπιπηώζειρ αςηέρ όμωρ έσοςν εξεηαζηεί και δεν
οδηγούν ζηη θιλία. Μποπεί ηο οικείο είναι η λύζη ηος γπίθος αλλά δεν
μπόπεζε ή δεν ππόλαβε ο Σωκπάηηρ να οπίζει ηι είναι ηο οικείο και καη’
επέκηαζη ηι είναι η θιλία.

