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Χαίρετε άνθρωποι! Όποιοι και αν είστε, όπου και να βρίσκεστε, όπως και αν
σχετίζεστε μεταξύ σας. Ανθρώπινες σχέσεις! Τι πιο σημαντικό από τις
ανθρώπινες σχέσεις; Οι σχέσεις  των πλανητών στο σύμπαν ίσως; Για
σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ταράσσονταν οι αρμονικές σχέσεις των πλανητών,

των αστερισμών, των γαλαξιών; Για φανταστείτε το λίγο!...(σας δίνω λίγα λεπτά
μελωδικής σκέψης)

Τώρα βλέπετε πως υπάρχουν δυνάμεις αλληλεξάρτησης και αμοιβαίας έλξης;

Αυτές διατηρούν την τάξη και την συνοχή των πλανητών, των ανθρώπων… του
κόσμου μας. Είμαστε ένα είδος μαγνητικής και απωθητικής μηχανής που
λαμβάνει και στέλνει συνεχώς μηνύματα και κύματα στο νου και στο
υποσυνείδητο των άλλων ανθρώπων. Υπάρχει μια αόρατη δύναμη που
ενεργεί ανάμεσα στους ανθρώπους και λέγεται
μαγνητική, αναπτύσσοντάς την γινόμαστε εμείς οι ίδιοι μαγνήτες για τους
άλλους.

Φιλία λοιπόν! Ως τώρα μιλήσαμε για την φιλία όπως γεννήθηκε από τον τρόπο
σκέψης και την οπτική του Πυθαγόρα. Ακολούθησε ο Πλάτωνας με τη δική του
οπτική καθώς και ο Αριστοτέλης, ο καλύτερος μαθητής της Ακαδημίας του
Πλάτωνα. Μετά την οπτική και του Επίκουρου που αναλύσαμε στο τρίτο
φωνητικό, ας δούμε μέσα από αποσπάσματα βιβλίων διακεκριμένων
συγγραφέων, πώς αναλύουν τη φιλία στο σήμερα. Στα αξιοσημείωτα βιβλίων
που δημοσιεύουμε κάθε Παρασκευή στην ιστοσελίδα μας, ο φίλος αποκαλείται
γλυκιά αυταπάτη, διεγερτικό, κίνητρο, ανάγκη, φαινομενική ασφάλεια,

οικειότητα, πληρότητα, αρετή, «εναρμόνιος ισότης», «άλλος εγώ», φωλιά,

μέγιστη ηδονή, «Εύνοια», γρήγορη φιλία όμως δεν υπάρχει, γίνεται μόνο με
λίγους, η ειδική αλληλεγγύη, μέχρι θάνατο. Είναι  ζεστασιά, καθρέφτης, και
μοίρασμα.

Από το βιβλίο του Ζαν Ζακ Ρουσσώ «Οι ονειροπολήσεις του μοναχικού
οδοιπόρου»:

Ήμουν το κορόιδο και το θύμα τους, είναι αλήθεια, αλλά πίστευα πως με
αγαπούσαν, και η καρδιά μου χαιρόταν για αυτή τη φιλία που μου είχαν
εμπνεύσει ανταποδίδοντας τα ίδια από μέρους μου. Αυτές οι γλυκές αυταπάτες
καταστράφηκαν.

Aπό το βιβλίο «Μεταφυσική του Έρωτα» του Arthur Schopenhauer:

Ακριβώς επειδή αυτό τo πάθος του έρωτα στοχεύει αποκλειστικά στο
μελλοντικό ον και στις ιδιότητες που πρέπει αυτό να έχει, είναι δυνατόν μια
συμπάθεια, ανάμεσα σε ένα νέο άνδρα και σε μια νέα κοπέλα, κατά τα άλλα
πλάσματα ευχάριστα και καλοφτιαγμένα, με κριτήριο το αίσθημα, το χαρακτήρα
και το πνεύμα, να οδηγήσει στη γέννηση μιας φιλίας ξένης προς τον



έρωτα’ μπορεί μάλιστα, από την άποψη του τελευταίου αυτού σημείου, να
υπάρξει ανάμεσά τους και κάποια αντιπάθεια.

Aπό το βιβλίο «Φέρε στη ζωή σου Υπέροχους Ανθρώπους» της Λιλιαν Γκλας:

• Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται άλλους ανθρώπους είναι
πράγματι «οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο», επειδή ξέρουν ότι τους
χρειάζονται όχι μόνο για την επιβίωσή τους αλλά και για την αγάπη, τη φιλία, τον
έρωτα, την επιτυχία και για πολλά άλλα.

• Οι αλτρουιστές είναι υπέροχοι άνθρωποι επειδή δεν αναλώνονται καθόλου
περιαυτολογώντας. Ποτέ δε σε κάνουν να βαρεθείς με λεπτομέρειες της δικής
τους ζωής. Αντίθετα, στρέφουν τους προβολείς πάνω σου. Το γεγονός ότι
ενδιαφέρονται για σένα δεν μπορεί παρά να σε κάνει να ενδιαφερθείς κι εσύ γι’
αυτούς, δημιουργώντας έτσι μία αμοιβαιότητα στη σχέση και
ενδυναμώνοντας τη φιλία σας.

Από το βιβλίο «Η Τέχνη της Ευτυχίας» από τους Δαλάι Λάμα και Howard C. Cutler,

M.D.:

Έτσι, παίρνοντας σαν βάση αυτή την εμπειρία, θα τον βοηθούσε να
συνειδητοποιήσει ότι και οι άλλοι άνθρωποι νιώθουν όμορφα όταν τους
φέρονται με ζεστασιά και συμπόνια. Επομένως, η αναγνώριση αυτού του
γεγονότος θα μπορούσε να τον κάνει να σέβεται περισσότερο τη
συναισθηματική ευαισθησία των άλλων ανθρώπων και θα τον έκανε πιο έτοιμο
να τους παρέχει συμπόνια και ζεστασιά. Ταυτόχρονα θα ανακάλυπτε ότι όσο
περισσότερη ζεστασιά προσφέρεις, τόση περισσότερη ζεστασιά
παίρνεις. Δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν αρκετό διάστημα χρόνου για να το
συνειδητοποιήσει. Και αυτό, σαν αποτέλεσμα, θα του δημιουργούσε τη βάση
για αμοιβαία εμπιστοσύνη και φιλία.

Από το βιβλίο «Σκέψου σαν φιλόσοφος» του Γκέρχαρντ Έρνστ:

 Αν θέλετε να ξέρετε πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή
ευχαρίστηση, τότε θα πρέπει να διαβάσετε μάλλον ένα βιβλίο μαγειρικής ή ένα
συμβουλευτικό έντυπο σχετικά με το σεξ, παρά τα γραπτά των ηδονιστών. Αν
θέλετε να μάθετε πώς να κάνετε φίλους, τότε η ψυχολογία σίγουρα μπορεί
να σας βοηθήσει περισσότερο απ’ ό,τι ο Αριστοτέλης. Και αν θέλετε να
προαγάγετε την ευημερία των άλλων, τότε οι σύγχρονες οικονομικές και
πολιτικές επιστήμες είναι μάλλον πιο χρήσιμες από τα έργα του Πλάτωνα. Αν
όμως θέλετε να καταλάβετε ποια είναι η φύση της ηδονής, της φιλίας και
της ευημερίας των άλλων και ποιον ρόλο παίζουν όλα αυτά σε μια καλή
ζωή, τότε πρέπει να διαβάσετε τους φιλοσόφους.

Aπό το βιβλίο «Το μυθιστόρημα του Ξενοφώντα» του Τάκη Θεοδωρόπουλου:

…ο Ξενοφών με τον Πλάτωνα ανταλλάσουν βλέμματα τα οποία μεταφέρουν
εκτός από την άσπονδη φιλία τους και ορισμένα άλλα υλικά, διεγερτικά των



ανθρωπίνων σχέσεων, όπως η ειρωνεία, η αμηχανία και η διάθεση να μην
κλείσουν όσοι λογαριασμοί έχουν ήδη ανοίξει.

Aπό το βιβλίο «Περί της φύσης της κοινωνίας» του Bernard Mandeville:

Η φιλία ή η ευγένεια διαρκούν μόνον όσο είναι αμοιβαίες.

Aπό το βιβλίο «2084 Το τέλος του κόσμου» του Μπουαλέμ Σανσάλ:

Η φιλία, ο έρωτας, η αλήθεια είναι ισχυρά κίνητρα για να προχωρήσεις, όμως τι
δύναμη έχουν σ’ έναν κόσμο που τον κυβερνούν αντι-ανθρώπινοι νόμοι; 

Aπο το βιβλίο «Ο ευτυχισμένος θάνατος» του Άλμπερτ Καμύ:

Όπως άλλοι έχουν ανάγκη από μοναξιά πριν πάρουν τις μεγάλες αποφάσεις
και παίξουν το βασικότερο παιχνίδι της ζωής τους, εκείνος φαρμακωμένος από
μοναξιά και παραξενιά, είχε ανάγκη να κλειστεί στη φιλία και στην εμπιστοσύνη
και να γευτεί μια φαινομενική ασφάλεια πριν αρχίσει το παιχνίδι του.

Aπό το βιβλίο του Νικολαϊ Οστρόφσκι «Πώς δενότανε τ’ ατσάλι»:

Τα νιάτα, τα υπέροχα νιάτα, όταν το πάθος είναι ακόμα ασυναίσθητο και το
νιώθει κανένας αμυδρά, απ’ το συχνό χτυποκάρδι, όταν το χέρι τρομαγμένο
ταράζεται και αποτραβιέται, σαν αγγίξει τυχαία το στήθος της φίλης, κι όταν η
φιλία της νιότης προφυλάει απ’ το τελευταίο βήμα! Τί μπορεί νά’ναι πιο
στοργικό απ’ τα χέρια της αγαπημένης που αγκαλιάζουν το λαιμό κι απ’ το
κοφτερό φιλί που είναι σαν χτύπημα ηλεκτρικού ρεύματος!

Από το βιβλίο «Ο εφευρέτης όλων των άλλων» της Σαμάνθα Χάντ:

Από τότε που γνωριστήκαμε, είχαμε αναπτύξει μία έντονη οικειότητα οι τρεις
μας, που έμοιαζε πολύ με φιλία, μόνο που οι ρίζες της ήταν πολύ βαθύτερες
και τρέφονταν πολύ καλά από μία προτίμηση που είχαμε κι οι τρεις μας για τις
ήρεμες συζητήσεις: για τις τέχνες, την κοινωνία, τη μεταφυσική, την
επιστήμη, τον έρωτα, την ποίηση. Ήταν κάτι που ποτέ μας δεν το
αμφισβητήσαμε. Ανήκαμε ο ένας στον άλλο.

Aπό το βιβλίο «Θεϊκές αναμνήσεις του Σατύα Σάι Μπάμπα» της Νταϊάν Μπάσκιν:

«Το αίσθημα της φιλίας πρέπει να ενεργοποιεί κάθε νεύρο, να διαπερνάει
κάθε κύτταρο και να εξαγνίζει κάθε συναίσθημα. Δεν έχει χώρο ούτε για το
παραμικρό δείγμα εγωισμού. Δεν μπορείς να ανεβάσεις τη συντροφικότητα
που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ή ν’ αντλήσει προσωπικό όφελος, στην
ανώτερη ποιότητα της φιλίας. …»

 Aπό το βιβλίο «Η φύση» του Ραλφ Γ. Έμερσον:

Δεν τους επιλέγουμε, αλλά τους αγαπάμε. Όταν η στενή φιλία με κάποιον μας
δίνει μια κάποια πληρότητα, και μας οδηγεί να ευχαριστούμε τη Θεία Πρόνοια,

που μας έστειλε ένα σωστό άνθρωπο να υπερβούμε τα ιδεώδη μας, όταν
επιπλέον αυτό το πρόσωπο κοτακλύζει τη σκέψη μας και, ενώ ο χαρακτήρας
του δικαιολογεί όλη την ασυνείδητη επίδρασή του, γίνεται στο μυαλό μας



ακλόνητη και ευφρόσυνη σοφία, αυτό είναι ένα σημάδι ότι τελειώνει η αποστολή
του και οτι σύντομα θα αποτραβηχτεί από τη ζωή μας.

Aπό το βιβλίο «Η θεραπεία των αναμνήσεων» του Χρήστου Αστερίου:

Όπως πολλές φορές συμβαίνει στη ζωή, όταν άσχημα γεγονότα δρουν σαν
καταλύτες εξελίξεων ή γίνονται αφορμές για να συμβεί κάτι θετικό, έτσι κι
εκείνο το αιματηρό επεισόδιο αποδείχτηκε κομβικό για τη φιλία που ανέπτυξα
με τον Μάρτιν.

Από το βιβλίο «Η Αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες Φιλόσοφους» του
Παντελή Γιαννουλάκη:

• Η μεγαλύτερη αρετή, κατά τον Πυθαγόρα, ήταν η φιλία, κι ίσως γι’ αυτό
έπρεπε να αποδείξεις ότι είχες μεγάλες αρετές για να γίνεις φίλος του. Η φιλία
για τους Πυθαγόρειους ήταν «εναρμόνιος ισότης» (μια κωδική φράση που
ουσιαστικά σήμαινε ότι πρέπει να κάνεις φίλους μόνο τους ίσους σου).

Όταν ρωτούσαν τον Πυθαγόρα τι εννοούσε με τη λέξη «φίλος» (γνωρίζοντας ότι
άλλα έλεγε και άλλα εννοούσε), ο Πυθαγόρας απαντούσε: «άλλος εγώ».

• Η Επικούρεια Ευχαρίστηση, φυσικά, αφορούσε κυρίως τις ψυχικές
απολαύσεις, και όχι απαραίτητα τις κάθε είδους φευγαλέες ηδονές. Καλούσε για
την καλλιέργεια του πνεύματος, την άσκηση της Αρετής, τη σοφία, την
αγαθότητα, τη χαρά και τη φιλία.

Aπό το βιβλίο «Τόνιο Κρέγκερ» του Τόμας Μαν:

Δεν μπορεί να ονομαστεί καν καλλιτέχνης εκείνος, αγαπητή μου, που ποθεί το
πονηρό, το εκκεντρικό και το σατανικό, κι όχι το αμόλευτο, το απλό και το
ζωντανό, λίγη φιλία, λίγο δόσιμο, εμπιστοσύνη κι ανθρώπινη ευτυχία η κρυφή
και οδυνηρή επιθυμία, Λισαβέτα, για τις καθημερινές χαρές. Έναν ανθρώπινο
φίλο!

Aπό το βιβλίο «Η στρατιά των πεινασμένων προχωρεί» του Ναζίμ Χικμετ:

…….

Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά έστω και για μια μέρα
ας τον δώσουμε να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι
να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στ’ αστέρια
ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά
σαν ένα τεράστιο μήλο σαν ψίχα ολόζεστου ψωμιού
να χορτάσουν μια μέρα τουλάχιστον
ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά
να μάθει έστω και για μια μέρα ο κόσμος τη φιλία
τα παιδιά θα πάρουν απ’ τα χέρια μας τον κόσμο
θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.
21 του Μάη 1962 Μόσχα



Aπό το βιβλίο «Το Βιβλίο Κόλαση» του Κάρλο Φραμπέτι:
Αν οι άνθρωποι μπορούσατε να μάθετε στ’ αλήθεια ο ένας τον άλλον, να τον
καταλάβετε, να συνεργαστείτε, να αναπτύξετε μεταξύ σας σχέσεις
αλληλεγγύης και κατανόησης, θα εξαφανιζόταν όχι μόνο το μίσος, αλλά και η
πίσω όψη του, το διαλεκτικό του ταίρι: η καταπιεστική αγάπη. Και τότε το μόνο
που θα έμενε, θα ήταν η φιλία, η επικούρεια φιλία, λίγο-πολύ στενή,

λίγο-πολύ ερωτική, αλλά μια φιλία που θα σεβόταν πάντα την ταυτότητα,

απόμακρη, ανοιχτή, ελεύθερη…

 Από το βιβλίο «Περι βίας» της Hannah Arendt:

• Είναι εντελώς αλήθεια ότι μέσα στη στρατιωτική καθώς και στην επαναστατική
δράση «ο ατομικισμός είναι η πρώτη [αξία] που εξαφανίζεται». Στη θέση του
βρίσκουμε ένα είδος συνοχής της ομάδας, που βιώνεται πιο έντονα και
αποδεικνύεται πολύ ισχυρότερος, αν και λιγότερο σταθερός, δεσμός απ’

όλα τα είδη φιλίας, δημόσιας ή ιδιωτικής.

 • Κάθε φιλία είναι από μόνη της αρετή’ η αρχή της, όμως, βρίσκεται στις
αγαθοεργίες.

 • Δεν είναι φίλος εκείνος που διαρκώς επιζητεί την απόλαυση ούτε κι
εκείνος που ποτέ δεν τη ζητάει. Ο ένας εμπορεύεται το χάρισμα της
φιλίας, ο άλλος σκοτώνει την ελπίδα για το μέλλον.

Από το βιβλίο «Η ψυχή του κόσμου» της Σουζάννα Ταμάρο:

 • Σύμφωνα με τον Ανδρέα η φιλία ήταν το υψηλότερο συναίσθημα. "Στη φιλία",

έλεγε ο Ανδρέας δεν υπάρχουν ομίχλες και υποκρισίες. Η ευχαρίστηση των
αισθήσεων βρίσκεται μακριά, απομένει η ευχαρίστηση του πνεύματος, και το
πνεύμα αποβλέπει σε ανώτερα πράγματα. Δίνεις και τη ζωή σου για να
σώσεις ένα φίλο, ενώ τις περισσότερες φορές η ερωμένη σου αφαιρεί τη
ζωή. Απομυζά την ενεργητικότητα και τις ιδέες σου, θέλει την ηδονή και, μετά
την ηδονή, τη σιγουριά της κοινωνικής θέσης και ύστερα από αυτό,

αναπόφευκτα, έρχονται τα παιδιά και τότε είσαι πραγματικά ξοφλημένος. Δεν σε
βλέπει ποτέ ως άτομο, είσαι μόνο μία σκάλα για να αναρριχηθεί κάπου, ο
προφανής θόρυβος με τον οποίο γεμίζει το κενό των ημερών της.

Από το βιβλίο «Ο γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον» του Ρίτσαρντ Μπαχ:

Αν η φιλία μας εξαρτάται από πράγματα όπως είναι ο χώρος και χρόνος τότε
όταν τελικά τα ξεπεράσουμε θα ‘χουμε καταστρέψει την ίδια μας την
αδελφότητα. Έτσι και ξεπεράσουμε το χώρο όμως το μόνο που θ’ απομείνει
είναι το Εδώ. Κι όταν κάνουμε το ίδιο και με το χρόνο δε θα μείνει τίποτε άλλο
απ’ το Τώρα. Τι νομίζεις δε θα μπορέσουμε κάπου ανάμεσα στο Εδώ και το
Τώρα να ιδωθούμε για μια δυο φορές?

Aπό το βιβλίο «κάθε φορά που βρίσκω το νόημα της ζωής το αλλάζουν» του
Ντάνιελ Κλάιν:



Ένας εντυπωσιακός αριθμός φιλοσόφων ανά τους αιώνες -από ηδονιστές μέχρι
υπερβατιστές- έχει αξιολογήσει τη φιλία ως τη μέγιστη ηδονή.

Aπό το βιβλίο «Ποιός απ’ τους δύο επινόησε τον άλλο» του Πασκάλ Μπρυκνέρ:

 Στον έρωτα όπως και στη φιλία, αυτό που κάποτε διαρκεί περισσότερο δεν
είναι η κοινή ζωή αλλά η ρήξη, ή μάλλον εκείνη η στιγμή που παρεμβάλλεται
μεταξύ της επιθυμίας για χωρισμό και της τελειωτικής ρήξης.

 Από το βιβλίο «Πρακτική Φιλοσοφία» του Ε.Π. Παπανούτσου:

 •  Τη φιλία διαλύουν η ιδιοτέλεια, ο φθόνος, η αντιζηλία. – Μεγάλος εχθρός
της: η καχυποψία.

 • Τι είναι η φιλία; «Εύνοια», φυσικά – λέγει ο Αριστοτέλης· να έχεις δηλαδή
καλές διαθέσεις απέναντι σ΄έναν άνθρωπο, να αισθάνεσαι στοργή γι αυτόν,

να επιζητείς τη συντροφιά του και να θέλεις την ευτυχία του.

Από το βιβλίο «Απόδραση από τη Σιγουριά» του Richard Bach:

Ορισμένες πανέμορφες γυναίκες, έτσι και τις μάθεις γίνονται κακάσχημες. Οι
ελάχιστες άλλες, οι αδερφές-ψυχές, όσο πιο πολύ ανθίζει η φιλία σου μαζί
τους, τόσο περισσότερο ομορφαίνουν.

Από το βιβλίο «Νάρκισσος και Χρυσόστομος» του Έρμαν Έσσε:

• Και τώρα, η μοίρα του πρόσφερε τη σωτηρία, τώρα, στην πιο επείγουσα
ανάγκη, ερχόταν αυτή η φιλία και πρόσφερε στον πόθο του έναν ανθισμένο
κήπο και στο σεβασμό του μία άγια τράπεζα. Εδώ του επιτρεπόταν να
αγαπήσει, του επιτρεπόταν να αφοσιωθεί χωρίς να αμαρτήσει, να χαρίσει την
καρδιά του σ’ ένα πιο μεγάλο, πιο έξυπνο φίλο, τον όποιον θαύμαζε, να
μετατρέψει και να πνευματικοποιήσει τις επικίνδυνες φλόγες των
αισθήσεων σε μια αγνή φωτιά θυσίας.

• Νηφάλιο ονομάζω αυτόν που γνωρίζει με το νου και τη συνείδηση στον εαυτό
του, τις πιο εσωτερικές και παράλογες δυνάμεις του, τις ορμές
και τις αδυναμίες του και αυτόν που ξέρει να τις υπολογίσει. …το πνεύμα και η
φύση η συνειδητότητα και ο κόσμος του ονείρου βρίσκονται πολύ μακριά το ένα
από το άλλο. Έχεις ξεχάσει τα παιδικά σου χρόνια, ενώ αυτά επιδιώκουν τη
φιλία σου από τα βάθη της ψυχής σου. Θα σε κάνουν να υποφέρεις μέχρι
τότε που θα αποφασίσεις να τα ακούσεις.

Από το βιβλίο «Ο καθρέφτης μιας ζωής» του Ναγκίμπ Μαχφούζ:

• «Πρέπει να γίνεις φίλος με τους αχρείους γιατί μόνο έτσι μπορείς να
γνωρίσεις τον εαυτό σου καλύτερα.»



•Όπως ανέφερα, υπήρξε φίλος χωρίς φιλία ή συναίσθημα, ένας φίλος
που μας τον επέβαλε η γειτονιά, η αυλή του σχολείου και το παιχνίδι.

 Aπό το βιβλίο «Ευγένιος Ονέγιν» του Α. Πούσκιν:

Πίστευε στο οτι μια ψυχή που την αισθάνεσαι που είναι όμοια με τη δική σου
πρέπει να ενωθεί μαζί σου γιατί αλλιώς μένοντας μόνη μέρα με τη
μέρα λιώνει στην αναμονή. Πίστευε στη φιλία, στο ότι ένας φίλος είναι πάντα
έτοιμος να θυσιαστεί για το φίλο του και να χτυπήσει κείνον που θα τον
κακολογούσε.

Aπό το βιβλίο «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη:

•Για την ευχαρίστηση λοιπόν και για το όφελος είναι δυνατόν και ασήμαντοι
άνθρωποι να γίνουν μεταξύ τους φίλοι, και καλοί με κακούς, και όποιος δεν είναι
ούτε καλός ούτε κακός να γίνει φίλος με οποιονδήποτε, ενώ είναι φανερό ότι οι
αγαθοί γίνονται φίλοι μόνο για χάρη του εαυτού τους. Γιατί οι κακοί δεν
χαίρονται γι αυτούς, αν δεν έχουν κάποια ωφέλεια. Και μόνο η φιλία των
αγαθών ανθρώπων δεν επιδέχεται συκοφαντία. 

• «Αφού λοιπόν η φιλία διαιρείται σε αυτά τα είδη, οι ασήμαντοι άνθρωποι θα
γίνουν φίλοι για την ευχαρίστηση ή το όφελος, διότι σε αυτά
μοιάζουν· οι αγαθοί όμως (θα γίνουν φίλοι με κάποιους) γι΄αυτό που είναι,
γιατί γίνονται φίλοι εφόσον είναι αγαθοί. 

•…γρήγορη φιλία δεν υπάρχει. 

•Και ούτε θα φαινόταν δυνατόν να είναι κανείς πολύ φίλος με πολλούς. Γι΄αυτόν
το λόγο ούτε να ερωτεύεται κανείς περισσότερους ανθρώπους φαίνεται 
δυνατόν, γιατί ο έρωτας σημαίνει υπερβολική φιλία, και αυτό γίνεται μόνο με
λίγους.

Aπό το βιβλίο «Πολιτεία» του Πλάτωνα:

Σε όλη τους τη ζωή, λοιπόν, ζουν χωρίς να είναι πραγματικοί φίλοι με κανένα,

αλλά πάντα θα δυναστεύουν ή θα υπηρετούν κάποιον άλλο· ο τυραννικός
χαρακτήρας δεν γεύεται ποτέ την ελευθερία και την πραγματική φιλία.

 Aπό το βιβλίο «Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης» του Μίλαν Κούντερα:

Η Εύα είναι ένας χαρούμενος κυνηγός αντρών. Δεν τους κυνηγούν οι άντρες τις
γυναίκες. Δεν υπάρχει γι’αυτήν αγάπη παρά μόνο φιλία και φιληδονία. Γι ‘αυτό
έχει πολλούς φίλους: οι άντρες δεν φοβούνται πως θέλει να τους
παντρευτεί και οι γυναίκες πάλι δεν φοβούνται ότι θα ‘θελε να τις χωρίσει.

Aπό το βιβλίο «Ο Επαναστατημένος Άνθρωπος» του Albert Camus:

•Ο μοναδικός ορισμός για τη φιλία των ανθρώπων είναι η εδική αλληλεγγύη,

μέχρι θάνατο, ενάντια σε ό,τι δεν ανήκει στο βασίλειο της φιλίας.



•Το κουπόνι που πήρε τη θέση του ψωμιού, η αγάπη και η φιλία που
υποτάχτηκαν στη θεωρία, το πεπρωμένο στο πλάνο, η τιμωρία που
ονομάστηκε κάρμα και η παραγωγή που πήρε τη θέση της ζωντανής
δημιουργίας, δίνουν μια παρακμιακή εικόνα αυτής της
λιπόσαρκης Ευρωπης, της γεμάτης νικηφόρα ή
υποδουλωμένα φαντάσματα της δύναμης.

 Από το βιβλίο «Το πρόβλημα Σπινόζα» του Irvin Yalom:

Α, η φιλία! Αυτή λοιπόν είναι το συστατικό που κρατά συνδεδεμένους τους
ανθρώπους-αυτή η ζεστασιά, αυτή η ψυχική διάθεση που διασκορπίζει τη
μοναξιά.

Aπό το Συμπόσιο περι Έρωτος του Πλάτωνα:

…θεωρείται επαίσχυντο το να κατακτιέται κανείς με χρήματα ή μεπολιτική
δύναμη, αν φοβούμενος τις διώξεις δεν αντέξει ή αν ευεργετούμενος με
χρήματα ή με πολιτικά ανταλλάγματα, δε τα περιφρονήσει γιατί τίποτα απ΄ αυτά
δεν θεωρείται ούτε σίγουρο ούτε μόνιμο, παρά μόνο το ότι δεν είναι δυνατό να
γεννηθεί απ΄αυτά αληθινή φιλία.

Από το βιβλίο «Θα ξανάρθουν τα χελιδόνια» της Αλκυόνης Παπαδάκη:

Δεν υπάρχουν στην αληθινή φιλία οφειλές και δάνεια.

 Aπό το βιβλίο «Vita brevis Το γράμμα της Φλόριας Αιμιλίας στον Αυρήλιο
Αυγουστίνο» του Jostein Gaarder:

Πολλοί άντρες ντρέπονται περισσότερο όταν χαίρονται τη φιλία μιας
γυναίκας, παρά όταν απολαμβάνουν τον αισθησιασμό του έρωτά της.

Από το βιβλίο «Η Δούκισσα της Πάδουας» του Oscar Wilde:

Δεν θα΄θελα ελαφρόμυαλους κουτούς κοντά μου, που της ζωής το χρυσάφι
ζυγίζουν με ψιλικατζίδικα, ζύγισα και λοξοδρομώντας, παραπατώντας φτάνουν
στερνά σ’ αποτυχία…Άντρες θέλω να ‘χω κοντά μου. Κι όσο για τη συνείδηση,

συνείδηση είναι μόνον το όνομα εκείνο που ορνιθοσκαλίζει η φιλία στην
ασπίδα της, ως φεύγει από τη μάχη.

Aπό το βιβλίο «Λορέντζο»  Claude Mosse :

Η σωφροσύνη μου επιβάλλει τώρα να αντικαθιστώ το έρωτα με την φιλία.

Aπό «Το θεώρημα του παπαγάλου» του Guedj Denis:

•…δεν συμφωνούσαμε γενικά σε τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια σκεφτόμουν
πως ίσως αυτό ήταν το πιο γερό τσιμέντο στη φιλία μας.

Από το βιβλίο «Αυτή η σκάλα δεν κατεβαίνει» της Μάρω Βαμβουνάκη:

…ν’ αναρωτιέμαι τί να κάνω για να φανώ αντάξια της φιλίας του,

ν΄αναρωτιέμαι τί μου βρίσκει και μου εμπιστεύεται όλα αυτά τα σπουδαία.



Από το βιβλίο Richard Bach ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Κι  είναι βέβαιο πως θα ξανανταμώσουν μετά από λεπτά ή αιώνες, εκείνοι
που συνδέονται με φιλία.

Από το βιβλίο «Τα φύλα χωρίς φύλλα» της  Σ. Ελπίδα:

•Αν όμως ένας άνδρας και μια γυναίκα δεν τα έδωσαν όλα ο ένας στον άλλο με
τον έρωτα, είναι απίθανο να το κάνουν με τη φιλία.

•Οι παθιασμένοι έρωτες σβήνουν κάποια στιγμή χωρίς ν’ αφήσουν πίσω
τους μαγιά για μια σχέση βασισμένη στη φιλία.

Από το βιβλίο «Η Θεραπεία του Σοπενάουερ» του Irvin Yalom:

•Πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας από την ανόητη οικειότητα και την
 επιπόλαιη φιλία.  

• …ο σοφός άνθρωπος δεν θα περάσει τη ζωή του κυνηγώντας την αποδοχή
και τη φιλία των άλλων. Κάτι τέτοιο είναι εντελώς επιφανειακό.

Από το βιβλίο «Το αστείο» του Μίλαν Κούντερα:

Ο κόσμος που οι άνθρωποι μιλούν γενικά στον ενικό δεν είναι κόσμος
πλατιάς φιλίας αλλά κόσμοςπλατιάς αγένειας.

Από το βιβλίο «ΕΡΩΤΟΣ ΦΥΣΙΣ» του Π. Φάρος Φιλόθεος:

Η λέξη αγάπη  συνήθως  χρησιμοποιείται  σε τέσσερις διαφορετικές
περιπτώσεις. Η μια είναι το σεξ, η φυσική έλξη, η άλλη είναι ο έρως, η ορμή
προς τον άλλο προς την δημιουργία προς υψηλότερες μορφές υπάρξεως και
σχέσεως. Η τρίτη  είναι η φιλία, η αδελφική αγάπη. Η τέταρτη είναι
η αγάπη που αποβλέπει στο όφελος του άλλου που αγαπάει το μη αγαπητό,

τον εχθρό και που έχει σαν πρότυπό της την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο.

Κάθε ανθρώπινη εμπειρία αυθεντικής αγάπης, είναι ένα μείγμα σε διάφορες
αναλογίες και των τεσσάρων.

Και τέλος από το βιβλίο «Η Ταυτότητα» του Μίλαν Κούντερα:

•Η φιλία: Προσφέρει έναν καθρέφτη όπου μπορεί ο άλλος να αποθαυμάζει την
αλλοτινή του εικόνα, η οποία χωρίς το αιώνιο μπλα μπλα των αναμνήσεων
μεταξύ φίλων, θα είχε σβήσει προ πολλού.

•Πώς γεννήθηκε η φιλία? Σίγουρα σαν συμμαχία μπροστά στις
αντιξοότητες, συμμαχία χωρίς την οποία ο άνθρωπος θα ήταν άοπλος
απέναντι στους εχθρούς του.

Περισσότερο ας μη σας κουράσω… αφήνω την άποψη των σημερινών
ψυχολόγων καθώς και την διάκριση της φιλίας από το έλεος, από τον εξαίρετο
κο Καστοριάδη, για κάποια άλλη φορά.



Κάθε λέξη και έννοια που αναφέρθηκε είναι αλιευμένη από βιβλία, ταινίες, τέχνη
και άρθρα που διαβάσαμε, μας ωφέλησαν και γι’ αυτό και τα δημοσιεύσαμε
στον ιστότοπό μας, που θα βρείτε στα σχόλια αυτού του φωνητικού.


