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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. Και μετά την οπτική του Επίκουρου που αναλύσαμε ήδη, ας δούμε
μέσα από τη ματιά της επιστήμης της ψυχολογίας, πώς αναλύουν τη φιλία στο
σήμερα.

6. Σχέσεις κοινωνικών γνωριμιών και “φιλικές” | «Η οδός επανόδου στον Έρωτα, στην Αλήθεια,

στη Ζωή, στην Αγάπη» του Ψυχιάτρου-Ψυχοθεραπευτού Στρατή Γ. Οικονόμου Ας δούμε τι
μας λέει ο Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Στρατής Οικονόμου:

Η Φιλία, επισημαίνει, είναι πολύ μεγάλη λέξη ως προς το
νόημα. Ισότιμη–ισάξια με την Αγάπη. Η λέξη κλειδί λοιπόν για να αντιληφθούμε
την έννοια της φιλίας, είναι η ισοτιμία (τιμή-αξία).

Δεν είμαστε φίλοι επειδή πίνουμε καθημερινά τον καφέ μαζί, επειδή
κουτσομπολεύουμε, έχουμε κοινά μυστικά ή επειδή αποκτήσαμε οικειότητα.

Όλα αυτά καλά, αλλά η φιλία χαρακτηρίζεται από το ότι αισθανόμαστε ισότιμοι,
ισάξιοι, γιατί πιστεύουμε στις ίδιες αξίες, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για τη
λειτουργία τους και φυσικά από τη δυναμική της σχέσεώς μας, έχει εξαλειφθεί
και το παραμικρό εγωϊστικό ίχνος, που θα εμπόδιζε την αμοιβαία αγαπητική
λειτουργία της.

Δεν είναι εύκολη κατάκτηση η φιλία. Το ιδανικό μοντέλο της είναι, η
μετεξέλιξη της σχέσεως μαθητού-δασκάλου, όταν ο μαθητής ανέλθει στη
βαθμίδα που βρίσκεται ο δάσκαλός του. Τότε μπορεί να γεννηθεί και να
εδραιωθεί η φιλία. Όταν το περιεχόμενο των συγκοινωνούντων δοχείων,



ισορροπήσει στο ίδιο επίπεδο. Προσέξτε τι λέει ο Χριστός στους μαθητές
του, μετά από τρία χρόνια έμπρακτης διδασκαλίας (κατά Ιω. 15, 14-16): Εσείς
είστε φίλοι μου. Δεν σας λέω πλέον δούλους (μαθητές) διότι όλα όσα άκουσα
από τον Πατέρα μου, σας τα έκανα γνωστά. Τους κάνει πλέον ισότιμους, εάν
πράξουν σύμφωνα με τις εντολές του, όσα τους δίδαξε.

Τα οφέλη της φιλίας | Μαρίνα Μόσχα:

Η Ψυχοθεραπεύτρια Μαρίνα Μόσχα μας μιλά για τα οφέλη της φιλίας:

Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, έχουν αποδείξει ότι η φιλία πέρα από τη
συναισθηματική ζεστασιά, μας προσφέρει και άλλα οφέλη, βελτιώνοντας την
υγεία μας, τόσο στη φυσική, όσο και στη διανοητική σφαίρα.

Οι φίλοι μας βοηθούν να μειώσουμε τα επίπεδα στρες: Το άγχος έχει πολλές
και διαφορετικές πηγές. Μια από τις γενεσιουργές αιτίες του είναι η
αντιμετώπιση καθημερινών καταστάσεων και προβλημάτων, η αντιμετώπιση
της πραγματικότητας και η προσαρμογή μας σε αυτήν. Όταν μπορούμε να
μοιραστούμε μέσα από την ανιδιοτελή επικοινωνία με τους φίλους μας τους
προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας, μειώνεται το άγχος μας. Η
υποστηρικτική αυτή αίσθηση που μας προσφέρουν μειώνει την αγωνία μας,

άρα, μειώνονται και τα στρεσογόνα επίπεδα μαζί με αρκετές από τις αρνητικές
τους συνέπειες.

Οι φίλοι συμβάλλουν στην καλύτερη γενική υγεία: Σύμφωνα με μελέτη που
δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών, αν έχουμε καλούς φίλους σημαίνει πως έχουμε και καλύτερη γενική
υγεία, αν λάβουμε υπόψη ότι η φιλία αυξάνει τηνποιότητα ζωής ενός ατόμου.

Πως εξηγείται αυτό; Εύκολα, αν σκεφτούμε ότι όταν έχουμε κάποιον που
ανησυχεί ειλικρινά για εμάς, αυξάνουμε την αυτοφροντίδα μας. Αντίθετα, η
αίσθηση της μοναξιάς και της απομόνωσης τείνει να οδηγήσει σε παραμέληση
και εγκατάλειψη του ίδιου μας του εαυτού. Εάν δηλαδή νιώθουμε πως δεν
έχουμε σημασία σε κανέναν, θα είναι πιο δύσκολο να φροντίσουμε τις ανάγκες
μας, τις επιθυμίες μας, τον εαυτό μας γενικότερα, καταλήγοντας να επηρεάζεται
αρνητικά και η υγεία μας.

Όσοι έχουν αρκετούς φίλους, αντέχουν περισσότερο το σωματικό
πόνο: Σύμφωνα με έρευνα στο Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που
δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Scientific Reports», όσοι έχουν
πολλούς φίλους αντέχουν περισσότερο στο σωματικό πόνο, καθώς παράγουν
ακόμαπερισσότερες ενδορφίνες – «ορμόνες της ευτυχίας» – που
λειτουργούν ως φυσικό αναλγητικό. Το ίδιο συνέβη και αντίστροφα, όπου οι
πιο μοναχικοί άνθρωποι τείνουν να βιώνουν τον πόνο πιο έντονα.



Οι άνθρωποι με φίλους αισθάνονται λιγότερο ψυχικό πόνο: Έρευνες που
έγιναν στο παρελθόν, απέδειξαν πως τα υψηλά επίπεδα ενδορφινών κάνουν
επίσης πιο εύκολους τους κοινωνικούς δεσμούς και τις κοινωνικές σχέσεις σε
ανθρώπους και ζώα. Γνωρίζουμε επίσης πως ο σωματικός πόνος, φέρνει
ψυχικό πόνο. Ωστόσο, οι άνθρωποι με φίλους είχαν επίσης καλύτερη
συναισθηματική διάθεση.

Οι φίλοι λειτουργούν ως «αντικαταθλιπτικό»: Δεν είναι τυχαίο πως όσο
υπήρχαν οι γειτονιές και ο κόσμος ήταν περισσότερο δεμένος, παρόλο που
αντιμετώπιζε δυσκολότερες συνθήκες επιβίωσης με πολέμους, πείνα,

καταστροφές, παρουσίαζε λιγότερες ψυχικές διαταραχές. Σήμερα, ζούμε χωρίς
να γνωρίζουμε τον διπλανό μας, με «φίλους» άτομα για απλή παρέα για να μην
θεωρηθούμε αντικοινωνικοί, να πάρουμε επιβράβευση και να επιδείξουμε ότι
καταφέραμε! Αποτέλεσμα, οι στρεσσογόνοι παράγοντες που βιώνουμε στη
καθημερινότητα να μας προκαλούν ψυχική απομόνωση και κακή διάθεση, που
με τη σειρά τους είναι πιθανό να ενεργοποιήσουν ψυχικές διαταραχές, όπως
κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές.

Οι φίλοι μας κάνουν τη καρδιά μας πιο δυνατή: Μια μελέτη που διεξήχθη στο
Πανεπιστήμιο του Duke (USA) παρουσίασε στοιχεία ότι οι άνθρωποι με ισχυρούς
δεσμούς φιλίας είχαν καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Στην πραγματικότητα,

αυτή η έρευνα συνέκρινε τη φιλία με τη σωματική άσκηση. Και οι δύο
παράγοντες είχαν θετικές επιδράσεις στην καρδιά. Στο πλαίσιο της μελέτης,

στήριξαν την έρευνά τους σε μια ομάδα χιλίων ανθρώπων. Όλα αυτά τα άτομα
είχαν καρδιαγγειακές παθήσεις. Μέσα σε 5 χρόνια, οι μισοί από τους
ανθρώπους που δεν είχαν φίλους είχαν πεθάνει, ενώ το 85% των ανθρώπων με
φίλους παρουσίασε βελτίωση στην υγεία του.

Οι φίλοι μαςπαρατείνουν τη ζωή: Το 2010, μια ομάδα ερευνητών από το
Ηνωμένο Βασίλειο συνέταξε 148 μελέτες αναφορικά με την συσχέτιση των
δεσμών και την θνησιμότητας. Ήθελαν να εξετάσουν πόσο έγκυρες ήταν
προηγούμενες σχετικές έρευνες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Συνολικά, η
ανάλυσή τους περιλάμβανε 300 χιλιάδες άτομα. Τα αποτελέσματα ήταν
συντριπτικά. Σε όλες τις μελέτες που διεξήχθησαν μέχρι τώρα, υπήρχε μια
σαφής σύνδεση μεταξύ της μοναξιάς και του θανάτου. Ήταν προφανές ότι οι
άνθρωποι που είχαν φίλους ζούσαν περισσότερο. Η φιλία έχει αναμφισβήτητα
αποτελέσματα σε αυτή την πτυχή.

Οι φίλοι συμβάλλουν στηνπρόληψη της παχυσαρκίας: Μα πως, θα
ρωτήσετε, αφού με τους φίλους όταν βρισκόμαστε, μία από τις κύριες πηγές
διασκέδασης είναι το φαγητό. Όσο δύσκολο και να φαίνεται, υπάρχει
επιστημονική εξήγηση. Αν και γνωρίζουμε ότι εμπλέκονται γενετικοί,
μεταβολικοί και ψυχολογικοί παράγοντες στην παχυσαρκία, αρκετές θεωρίες



επιβεβαιώνουν ότι η αύξηση του βάρους είναι μια μορφή αυτοάμυνας. Τι
σημαίνει αυτό; Όταν για παράδειγμα ένα άτομο αισθάνεται ευάλωτο, αδύναμο,

μόνο του, προσπαθεί να γεμίσει τα κενά του μέσα από το φαγητό, ξεσπάει
δηλαδή τρώγοντας ή καταναγκαστικά, όπως συμφώνησε και άλλη έρευνα που
δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό «Annals of Behavioral Medicine»,

χαρακτηρίζοντας τη φιλία ως σημαντικό παράγοντα συναισθηματικής
αποζημίωσης.

Οι φίλοι μας βοηθούν να αυξήσουμε την ψυχική μας οξύτητα: Η ανθρώπινη
αλληλεπίδραση είναι ένας παράγοντας που διεγείρει τον εγκέφαλο. Μέσα από
μία απλή και παρατεταμένη συζήτηση ή η σκέψη μιας διαφορετικής
πραγματικότητας από τη δική μας, διεγείρει την εγκεφαλική δραστηριότητα.

Από την άλλη, οι άνθρωποι που παραμένουν απομονωμένοι και μοναχικοί,
τείνουν να υποφέρουν από επιδείνωση των γνωστικών τους ικανοτήτων.

Μάλιστα, στην περίπτωση ατόμων με κάποιο είδος ψυχικής ασθένειας, αυτό
είναι ακόμη πιο κρίσιμο. Στην πραγματικότητα, μια από τις αιτίες της νόσου είναι
αυτή ακριβώς η απομόνωση και ένας από τους παράγοντες που συμβάλλει
περισσότερο στην επούλωσή της, είναι η φιλία.

Πολλά λοιπόν τα οφέλη της φιλίας, σωματικά και ψυχικά. Δικαιολογημένα
θεωρώ, πως όταν έχεις φίλους λοιπόν, είναι σαν να έχεις έναν πραγματικό
θησαυρό! Για να έχεις όμως φίλους, χρειάζεται να μάθεις να είσαι ένας καλός
φίλος επίσης. Αρκετοί λένε πως αν δεν έκανες μικρός φίλος δεν μπορείς να
κάνεις τώρα. Και όμως, όταν είσαι «φιλικός και αυθεντικός» φίλους συνεχίζεις να
κάνεις όσο ζεις, εφόσον «ξέρεις» να αξιολογείς τα οφέλη της φιλίας και είσαι και
εσύ δοτικός. Δεν μπορείς να κάνεις φίλους όταν αποσκοπείς κάπου ή όταν είσαι
απόλυτος και «επιμένεις στο δικό σου», αλλά αυτό είναι άλλο θέμα…

Κατά τον έλληνα φιλόσοφο Κορνήλιο Καστοριάδη, η φιλία απευθύνεται στον
άλλο στο βαθμό που ενσαρκώνει μια αξία, στο μέτρο που είναι καλός καγαθός,

δηλαδή ένα ον «καλό και ωραίο». Όσο για τον έλεον, απευθύνεται σε όλο τον
κόσμο, αλλά δεν πρόκειται για αγάπη. Είναι το γεγονός, ότι ο άλλος λαμβάνεται
υπ’ όψη, η δυστυχία του μετρά και υπαγορεύει την ανάλογη δράση. Μπορεί να
δείξει κανείς έλεον σε ένα λεπρό και να τον βοηθήσει χωρίς να τον αγαπά ούτε
να αισθάνεται υποχρεωμένος να φιλήσει τις πληγές του.

Και συνεχίζει λέγοντας: Είναι αλήθεια, ότι βρίσκουμε στον ελληνικό πνευματικό
κόσμο κάτι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα ένα όριο και μια αλλαγή, και για το
οποίο ελέχθη -κακώς- ότι προανήγγειλε το χριστιανισμό. Πρόκειται βεβαίως για
τη θέση, που αποδίδει ο Πλάτων στον Σωκράτη, που προέρχεται πιθανότατα
από τον Σωκράτη ως ιστορικό πρόσωπο και συνίσταται στην προτροπή του να
μην απαντάς στο κακό με το κακό. Είναι προτιμότερο να υφίστασαι την αδικία
παρά να τη διαπράττεις. Είναι όμως διαφορετικό να πεις: μην απαντάς στο κακό



με το κακό, πράγμα που αφορά στη συμπεριφορά μας και εξαρτάται από εμάς,

είναι, όπως λέει ο Αριστοτέλης, «εφ’ ημίν». Και είναι άλλο να λες: να αγαπάς
αυτόν που σου κάνει κακό. Αυτή η προτροπή δεν αφορά στη συμπεριφορά,

αλλά στο συναίσθημα και είναι καθ’ αυτή παράλογη, διότι κανείς δεν μπορεί να
κυριαρχήσει τα συναισθήματα του. Δεν συζητώ καν για το αν πρέπει ή όχι να
αγαπάμε αυτούς που κάνουν κακό. Αν θεωρήσουμε όμως τι συνεπάγεται αυτό,

θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι όσο περισσότερο ο τάδε έχει βασανίσει
στο Άουσβιτς, τόσο περισσότερο θα πρέπει να αγαπηθεί! Πρόταση απολύτως
απορριπτέα.

Εδώ έγκειται η διπλοπροσωπία ή η θεμελιώδης υποκρισία του χριστιανισμού.

Υποκρισία όχι με την τρέχουσα, αλλά με την οντολογική έννοια. Αυτό που
προτείνεται εδώ είναι ένα είδος ψευδούς απολύτου, δεδομένου ότι πρόκειται για
απόλυτο απολύτως μη πραγματοποιήσιμο και επομένως ανύπαρκτο. Και ζούμε
κάτω ακριβώς από την τερατώδη κυριαρχία αυτής της αδύνατης ηθικής εδώ και
σχεδόν δεκαεπτά αιώνες, πράγμα που φέρνει, φυσικά, καταστροφικά
αποτελέσματα, όπως ο ουσιώδης διχασμός στον εσωτερικό κόσμο των ατόμων,

που ο Ηegel είχε πολύ καθαρά δει. Όταν μιλά για τη δυστυχή συνείδηση,

αναφέρεται κατά μία έννοια στο χριστιανισμό, που επιβάλλει στο άτομο έναν
κανόνα, στον οποίο δεν μπορεί ποτέ να υπακούσει.

Εν ολίγοις, υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σε μια ηθική, που λέει, ότι
αυτός που κάνει το κακό (αυτό που θεωρώ, αυτό που θεωρούμε κακό) πρέπει
παρά ταύτα να αντιμετωπίζεται ως άτομο, που δεν υποβιβάζεται εντελώς στο
κακό που διαπράττει, ως άτομο, που μπορεί να αναπτύξει και άλλες
δυνατότητες -αυτή η προτροπή έχει περιεχόμενο, δυνατότητα εφαρμογής, και
αφορά σε μια συμπεριφορά, όχι σε συναισθήματα- και μια άλλη που λέει, ότι
αυτόν που κάνει το κακό πρέπει να τον αγαπάς εξ’ ίσου, και μάλιστα
περισσότερο από τους άλλους – πράγμα που καταλήγει σε μια ηθική η οποία,

κυριολεκτικά, θα μας προέτρεπε να αγαπάμε τον Χίτλερ και τον Στάλιν.

Σχηματοποιώ φυσικά, αλλά αυτή η εναλλακτική λύση είναι σαφώς παρούσα.

Η δεύτερη ηθική, η χριστιανική, της οποίας εξ’ άλλου θα μπορούσαμε να
εντοπίσουμε τους προδρόμους στην Παλαιά Διαθήκη -η Καινή είναι από αυτή
την άποψη λιγότερο ανακαινιστική απ’ όσο θα ήθελε-, καταλήγει επομένως να
μεταμορφώσει το άτομο σε αιώνιο ένοχο, που παραμένει πάντοτε ανεπαρκές
απέναντι στον κανόνα. Είναι ως εκ τούτου καταδικασμένο να συμβιβάζεται
διαρκώς με αυτό τον κανόνα, να ζει μέσα στον κομφορμισμό και στη
διπλοπροσωπία, σχετικοποιώντας, ως μη όφειλε, τα πράγματα.

Θέλω να ελαφρύνω λίγο τη σκέψη μας… Αναρωτηθήκατε ποιο είναι το χρώμα
της φιλίας; Ποιο ζώο είναι ικανό για φιλία; Ποιο λουλούδι συμβολίζει την φιλία;



Το γαλάζιο το χρώμα της ουράνιας συνείδησης, της αλήθειας, της αρμονίας, της
ηρεμίας και της ελπίδας. Συμβολίζει την αθανασία, το νου, την αποκάλυψη, την
αγνότητα, την σοφία, την ευσέβεια και την ψυχρότητα. Αντιστοιχεί στο νερό και
στο θηλυκό στοιχείο. Ακόμα, αντιπροσωπεύει την μάθηση και τα υγιή
συναισθήματα ενώ ευνοεί την γνώση. Ενισχύει την αφοσίωση, τη
σταθερότητα, την μεγαλοψυχία, την πιστή φιλία και την μετρημένη ζωή.

Στους άντρες ξυπνά το προστατευτικό αίσθημα. Γενικά, το γαλάζιο χρώμα
κατευνάζει τα πάθη. Έχει ηρεμιστικές ιδιότητες σαν χρώμα και χρησιμοποιείται
συχνά στις φυλακές η στα ψυχιατρεία. Αρνητικά, το γαλάζιο μπορεί να
προκαλέσει κατάθλιψη.

Οι κύκνοι διαλέγουν μόνο έναν σύντροφο και είναι πιστοί για όλη τους την ζωή.

Η σχέση των κύκνων χαρακτηρίζεται από υπέροχες αρετές όπως είναι η φιλία,

η φροντίδα για τον άλλον και η συμπόνια.

Yellow Rose: Τα κίτρινα τριαντάφυλλα θυμίζουν τον ήλιο και μεταφέρουν το
μήνυμα της αφθονίας. Συμβολίζουν την ζεστασιά, την φιλία και τρυφερότητα
ενώ είναι το μόνο χρώμα τριαντάφυλλων που δεν εκφράζει τον ρομαντισμό και
τον έρωτα.  Στη βικτωριανή εποχή τα κίτρινα τριαντάφυλλα συνδέονταν με το
φθόνο και την εμπάθεια, κάτι που στις μέρες έχει ξεπεραστεί.

Θα είμαστε φίλοι; | ( Από το βιβλίο «Συντροφικότητα κι αυτονομία, εκδ. Θυμάρι,
του Γ. Πιντέρη)

Ποιος είμαι; Δεν το ξέρω.

Κάποτε ήμουν ο τάφος για ένα κουνελάκι, ένα καλάθι του μπάσκετ
στο γκαράζ, ένα λαχανί μπάλωμα, θάμνοι και δέντρα πασχαλιάς

που τα σκαρφάλωναν μυρμήγκια.

Ήμουν βραχόσκαλες και μια τεράστια στέρνα,

φωτιές από ξερόχορτα,

ήμουν νεροπόλεμος και πινγκ-πόνγκ στο υπόγειο.

Ήμουν μικρούλης, άσπρος φράχτης, ένα κρεβάτι και μια σιφονιέρα σφένδαμο 

που μοιραζόμουνα μ’ αδέρφια, μια σκυλίτσα που την λέγαν Σάντυ και χόρευε. 

Φίλους ήταν εύκολο να βρεις.

Σκαρφαλώναμε δέντρα, χτίζαμε χορτοκάλυβα, κυνηγούσαμε φίδια- και
ονειρευόμαστε πολύ.

         Θα είμαστε φίλοι; Πέρα από χρόνια παιδικά.

Ποιος είμαι; Δεν το ξέρω.

Κάποτε ήμουν εύκολος να με προβλέψεις. Ήμουνα μορφωμένος,

εκπαιδευμένος, μ’ αγαπούσαν- όχι όπως ήμουνα, μα όπως έδειχνα να είμαι. Ο
ρόλος μου ήταν ο ασφαλής μου τρόπος για να κρύβομαι. Δεν είχα λόγο ν’



αλλάξω!

Με παραδεχόντουσαν. Τους ευχαριστούσα.

Τότε άξαφνα σχεδόν άλλαξα.

Τώρα είμαι λιγότερο σίγουρος , πιότερο ο εαυτός μου.

Ο ρόλος μου σχεδόν εξαφανίστηκε.

Οι ρίζες μου δεν είν’ στην εκκλησιά μου, τη δουλειά μου, την πόλη μου’

ούτε καν στον κόσμο μου
Είναι μέσα μου.

Φίλους δεν είναι εύκολο να βρεις- και ονειρεύομαι πολύ.

       Θα είμαστε φίλοι; Πέρα από ρόλους.

Ποιος είμαι; Δεν το ξέρω.

Είμαι πιο μόνος από πριν. Κομμάτι ζώον, μα όχι προστατευόμενο από ένστικτα
ούτε περιορισμένο από την όρασή του και μόνο.

Είμαι και κομμάτι πνεύμα, όμως σπάνια ελεύθερο,

περιορισμένο από τη γεύση, την αφή, το χρόνο-

με μια λαχτάρα για τη ζωή ολάκαιρη.

Δεν υπάρχει ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι επανάληψη και φόβος, 

η αναβολή της ζωής. Η ασφάλεια είναι προσδοκίες και δεσμεύσεις και πρώιμος
θάνατος.

Με την αβεβαιότητά μου ζω. Υπάρχουνε μπροστά  βουνά να σκαρφαλώσω,

σύγνεφα να καβαλήσω, αστέρια να εξερευνήσω
και φίλοι για να βρω.

Υπάρχω μόνο εγώ – και ονειρεύομαι πολύ.

        Θα είμαστε φίλοι; Πέρα από ασφάλεια.

Ποιος είμαι; Δεν το ξέρω. 

Δεν ψάχνω μέσα στην ανάγκη, στο κενό, 

μα σ’έναν πόθο που όλο μεγαλώνει.
Το κενό ψάχνει για οποιαδήποτε φωνή για να γεμίσει, 

για οποιαδήποτε μορφή να διώξει το σκοτάδι. Το κενό μας φέρνει πλήθη και
σκιες

που αναπληρώνονται εύκολα. Η ολοκλήρωση μας φέρνει έναν φίλο, μοναδικό,

α-ναν-τι-κα-τά-στα-το. Δεν είμαι τόσο άδειος όσο πριν.

Έχω τη θάλασσα, τον άνεμο, τη μουσική και τα βιβλία,

τη δύναμη και τις χαρές του μέσα, και τη νύχτα.

Δεν είναι ανάγκη η φιλία πια, αλλά πανηγύρι.
Δεν είναι ιεροτελεστία, αλλά πραγματικότητα.

Δεν είναι απαίτηση, αλλά προτίμηση.

Η φιλία είναι εσύ κι εγώ- και ονειρεύομαι πολύ.

        Θα είμαστε φίλοι; Πέρα από ανάγκη.



Ποιος είμαι; Δεν το ξέρω. 

Ποιος είσαι; Θέλω να το μάθω.

Δεν είπαμε τα κάλαντα μαζί, δεν πήγαμε στο ίδιο σχολείο.

Δεν είμαστε από την ίδια πόλη, τον ίδιο θεό ούτε καν τον ίδιο κόσμο.

Δεν υπάρχει ρόλος να παίξουμε,

ασφάλεια να προσφέρουμε,

δέσμευση να κάνουμε.

Δεν περιμένω απάντηση καμία
έξω από την παρουσία σου

τα μάτια σου,

εσένα.

Η φιλία είναι λεύτερη 

κυλάει
είναι σπάνια.

Δεν θέλει ερεθισμούς, 

είναι ερεθισμός η ίδια.

Εμπιστεύεται, καταλαβαίνει,
αναπτύσσεται, εξερευνά,

χαμογελάει και κλαίει.
Δεν κρεμιέται, ούτε εξουθενώνει,
δεν περιμένει, ούτε απαιτεί.
Είναι -κι αυτό είναι αρκετό-

και ονειρεύεται πολύ
Θα είμαστε φίλοι;

Και με μερικά αποφθέγματα διακεκριμένων συγγραφέων, ολοκληρώνουμε το
θέμα για την φιλία.

«Γεννιόμαστε μόνοι μας, ζούμε μόνοι μας και πεθαίνουμε μόνοι μας. Μόνο μέσα
από την αγάπη και τη φιλία μπορούμε να οικοδομήσουμε τη στιγμιαία
ψευδαίσθηση ότι δεν είμαστε πραγματικά μόνοι.»(Όρσον Ουέλς)

«Η φιλία πολλαπλασιάζει το καλό της ζωής και διαιρεί το κακό.»(Baltasar Gracian)

«Η έχθρα δεν τελειώνει με την έχθρα, η έχθρα τελειώνει με την φιλία»(Βούδας)

«Μην αφήσετε μια μικρή διαφορά να τραυματίσει μια μεγάλη φιλία»

(Δαλάι Λάμα)

«Δεν είναι η έλλειψη αγάπης αλλά η έλλειψη φιλίας που κάνει τους γάμους
αποτυχημένους». (Νίτσε)



«Αγαθά όπως η υγεία, η φιλία, η ευημερία επιδιώκονται για χάρη της
ευδαιμονίας, αλλά, αντίστροφα, η ευδαιμονία δεν επιδιώκεται για χάρη αυτών
των αγαθών.»(Αριστοτέλης)

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.


