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                                               ΜΑΘΗΤΕΣ:  

• Δρογγίτη Σοφία 

• Δρόσου Ζωή 

• Ευαγγελιστής - Λούτας 

Διονύσης 

• Ζεμζάντια Εριάλτ 

• Θεοδωρίδης - Μπιλλήρης 

Νίκος 

• Ιωαννίδου Βασιλεία  

• Καμπιώτη Όλγα  

• Κανελλόπουλος Χρήστος 

• Καποδίστριας Χρήστος 

• Καρακά Ελισσάβετ 

• Κατσαρού Σίσσυ 

 

• Κάτση Εύα 

• Καψαμπέλης Δήμητρης 

• Κιόσια Άντζελα 

• Κλάδη Αύρα  

• Κλάδη Φωτεινή 

• Κλάδη Μοάνα 

• Κλωναράκη Σίλια 

• Κόκλα Δήμητρα 

• Κουρμπέλας Πιερρής 

• Κυβετού Χριστίνα 

• Κωνσταντινίδης Ηλίας  

         Λαδικός Ανδρέας 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 

 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΜΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ 

 Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΘΙΩΝ ΦΙΛΩΝ 

 ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΦΙΛΙΕΣ 

 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΙΛΙΑ  

 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΙΛΙΑ  

 Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ 

 Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

 Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΙΞ  

 Η ΦΙΛΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ BULLYING  

 Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ  

 Η ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ 

 Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ 

 ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ / ΓΝΩΜΙΚΑ/ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ 
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 ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΙΛΙΑΣ 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας προσεγγίσαμε την 

διαχρονική έννοια της φιλίας. Το συγκεκριμένο θέμα , ενταγμένο στον κύκλο 

«Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες», επιλέχτηκε με κριτήριο τη 

σπουδαιότητα της φιλίας στη ζωή των ανθρώπων και ιδιαίτερα των εφήβων.  

Κατά την διάρκεια των δύο τετραμήνων, προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε και να 

αναλύσουμε τις διάφορες μορφές της. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε 

αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων, ποιήματα, άρθρα, τραγούδια, πληροφορίες 

από το διαδίκτυο. Επίσης, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσαμε σε 

δύο τμήματα της Α΄ λυκείου κι από το οποίο αντλήσαμε συμπεράσματα. Φυσικά 

, πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας είχε ο 

διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων για τα διάφορα υποερωτήματα του θέματός 

μας. 
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Ποιες ήταν οι πρώτες μας σκέψεις όταν αντικρίσαμε το θέμα; 

 

Κατά τη γνώμη μου , το θέμα της φιλίας είναι ένα πολύ σημαντικό και 

ίσως ευαίσθητο θέμα στο Project. Ωστόσο πιστεύω ότι στην τάξη το 

προσεγγίσαμε αρκετά καλά. Ίσως μερικές φορές να ήταν βαρετό, διότι δεν 

είχαμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε. Τελικά, νομίζω πως όλοι μάθαμε αρκετά 

πράγματα για τη φιλία, που νωρίτερα μπορεί να μην ξέραμε, τόσο στον ατομικό 

τομέα, όσο και στον κοινωνικό, ακόμη και στο λογοτεχνικό.  

Όλγα Καμπιώτη 

Όταν άκουσα για πρώτη φορά πως το θέμα με το όποιο θα ασχοληθούμε ήταν η 

φιλία, ενθουσιάστηκα. Η φιλία θεωρώ πως είναι ένα από τα σημαντικότερα 

κομμάτια της ζωής ,αφού ο άνθρωπος μέσα από αυτή γνωρίζει καλυτέρα τον 

άλλον, μαθαίνει να συναναστρέφεται και να βάζει τον εγωισμό του στην άκρη, 

για να βοηθήσει τν φίλο του.  

Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια συνεργάστηκα με τους συμμαθητές μου και φτιάξαμε 

μαζί μια εργασία. Συνεπώς, έμαθα να δουλεύω ομαδικά και να συνεργάζομαι με 

τους άλλους, ενώ παράλληλα, άντλησα πολλές πληροφορίες για το θέμα της 

φιλίας. Γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύω πως το μάθημα του Project με ωφέλησε πολύ. 

Ηλίας Κωνσταντινίδης 

Όταν έμαθα ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα της φιλίας ενθουσιάστηκα 

πολύ διότι θεωρώ ότι  η φιλία είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη του 

ανθρώπου. Ήμουν ενθουσιασμένος ,διότι θα μάθαινα περισσότερα γι αυτήν  την 

σπουδαία σχέση μεταξύ ανθρώπων .Τώρα , ο ενθουσιασμός μου αποδείχθηκε 

σωστός, αφού  μέσα από τις εργασίες που παρουσίασαν οι συμμαθητές μου 

,αλλά και από  τα στοιχεία που βρήκα εγώ, έμαθα πράγματα που δεν ήξερα. Έτσι  

, τώρα νιώθω πληρότητα και είμαι πολύ χαρούμενος   και ευχαριστημένος από 

αυτά που έμαθα. 

Χρήστος Καποδίστριας  
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 

Ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου είναι οι καλές σχέσεις με 

συνανθρώπους , έξω από τον οικογενειακό κύκλο. 

Ουσιαστικά η δημιουργία ενός δεσμού με έναν άνθρωπο 

που έχεις βρεθεί κοντά του για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα δημιουργεί μια φιλία. Όμως τι είναι φιλία και 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ;  

Φιλία ονομάζεται η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων 

ατόμων του ίδιου ή και διαφορετικού φύλου, με κύριο 

χαρακτηριστικό την αγάπη, αφοσίωση και κατανόηση, 

χωρίς κατ' ανάγκη να υπάρχει συμφέρον, κίνητρο ή ανώτερος στόχος. Είναι να 

εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, και να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. Η φιλία δεν 

καθορίζεται από την φυλή, το χρώμα και την εθνικότητα. 

                               

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Προσπαθήσαμε να συνθέσουμε έναν λεξιλογικό πίνακα της λέξης «φιλία»: 

 Φιλόζωος 

 Φιλικός 

 Φιλόλογος 

 Φιλόπατρις 

 Ποδοσφαιρόφιλος 

 Ομοφυλόφιλος 

 Ετεροφυλόφιλος 

 Φιλελεύθερος 

 Φιλέλληνας 

 Φιλαρμονική 

 Φίλαθλος 

 Φιλάργυρος 

 Βιβλιόφιλος 

 Φιλάνθρωπος 

 Φιλάσθενος 

 Φιλόξενος 

 Φιλομαθής 

 Φιλόσοφος 

 Φιλοπόλεμος 

 Φιλαράκι 

 Φιλαλήθης 

 Φιλεύσπλαχνος 
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 Φιλότεχνος 

 Φιλόπτωχος 

 Συμφιλίωση 

 Φιλότιμος 

 

 Φιλαρέσκεια 

 Φιλήδονος 

 Αστυφιλία 

 

 

 

 Τα χαρακτηριστικά μιας φιλίας 

Η φιλία βοηθάει σημαντικά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και στην 
ανάπτυξη υγειών σχέσεων στους ενήλικες. Οι φιλίες αρχίζουν να χτίζονται την 
περίοδο της ενηλικίωσης, συνήθως στην εφηβεία. Παίζει ρόλο στην ανάπτυξη 
του ατόμου, της προσωπικότητας, της σωματικής και ψυχικής υγείας. 

Οι φιλίες είναι γεγονός ότι αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος 
της ζωής μας. Είναι γνωστό ακόμα ότι η φιλία δεν είναι μια εύκολη ή απλή 
υπόθεση. 

Για πολλούς ανθρώπους το να κάνουν ή να διατηρούν φίλους είναι δύσκολο. Το 
να έχει κάποιος αληθινούς φίλους, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι και πολύ 
δύσκολο ειδικότερα στις μέρες μας να βρεις αληθινούς φίλους. Πότε όμως είναι 
μια φιλία αληθινή, προορισμένη να αντέξει στις τρικυμίες του χρόνου, και πότε 
είναι απλώς και μόνο μια "παρέα", που σήμερα είναι και αύριο δε θα είναι; Το 
βασικό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει για να διαχωρίσει αυτές τις δύο 
καταστάσεις, είναι τα κίνητρα. Σε μια αληθινή φιλία, βρίσκομαι μαζί με τον 
άλλο άνθρωπο για να μοιραστούμε την ίδια τη ζωή, τις χαρές και τις λύπες της. 
Ο αληθινός φίλος είναι συνοδοιπόρος μου, όχι μόνο στις εύκολες και ευχάριστες 
στιγμές, αλλά επίσης στις αναπόφευκτες περιόδους θλίψης και δυσκολίας. 
Μπορούν να σε παρηγορήσουν στις δύσκολες στιγμές αλλά και να είναι δίπλα 
σου και στις ευχάριστες στιγμές. Σε μια γνήσια φιλία υπάρχει ο αμοιβαίος 
σεβασμός, ώστε να υπάρχει ώρα και χώρος για να εκφραστούν όλοι. Είναι όμως 
παράλληλα έτοιμος να σεβαστεί τις επιλογές μας, έστω και αν διαφωνεί, χωρίς 
να φύγει από το πλευρό μας. Αντιθέτως όταν μιλάμε για "σκέτη παρέα" τα 
κίνητρα είναι διαφορετικά. Εδώ δε συναντιόμαστε για να μοιραστούμε τη ζωή 
στην ολότητά της, αλλά μόνο για να ευχαριστηθούμε κάποια συγκεκριμένα 
πράγματα, πρόσκαιρα πράγματα, που τυγχάνει να μας αρέσουν και των δύο. Σε 
τέτοιες σχέσεις γνωρίζουμε κατά βάθος ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να 
μοιραστούμε με τον άλλο. Όταν πια ο ένας από τους δύο βαρεθεί ή αν προκύψει 
εν τω μεταξύ κάποια διαφωνία, η "φιλία" αυτή εξανεμίζεται. Καθένας είναι 
ελεύθερος να επιλέξει το φίλο του και αυτό να το κάνει με πολύ προσοχή γιατί 
σήμερα σπανίζουν οι αληθινοί φίλοι. Γενικά οι φίλοι είναι πολύ σημαντικοί στη 
ζωή μας όσο δύσκολο και αν είναι να τους βρεις. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΜΙΑΣ 

ΦΙΛΙΑΣ 

 Να είναι εκεί όπoτε τους χρειάζεσαι στα εύκολα και στα δύσκολα 

 Να παραδέχονται ποτέ κάνουν λάθος και ποτέ έχουν άδικο 

 Να σε ακούνε πραγματικά όταν τους μιλάς 

 Να σε στηρίζουν στα δύσκολα 

 Να συγχωρούν 

 Να σε προστατεύουν ακόμη κι αν έρχονται σε δύσκολη θέση 

 Να μας κάνουν να θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι 

 Να μην υπάρχει ζήλεια και φθόνος 

 Να χαίρονται με την χαρά σου και να σε υποστηρίζουν στις στενοχώριες σου 

 Η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια πρέπει να αποτελούν θεμέλιο στη φιλία  

 Κάποια πνευματική συγγένεια για να είναι δυνατή η επικοινωνία και η 

βιώσιμη φιλία  

 Επίμονη και Υπομονή  

 Ταυτότητα απόψεων αντιλήψεων διαθέσεων και ενεργειών  

 Η εχεμύθεια για την διαφύλαξη των μυστικών του φίλου 

 Σεβασμός στην προσωπικότητα του φίλου και γενικότερα στην 

ανθρωπινή οντότητα  

 Έλλειψη συμφέροντος και κάθε ιδιοτελείας  

 Αμοιβαία αγάπη  

 Διαρκής επικοινωνία  

 Βασική προϋπόθεση είναι η δοκιμασία της σχέσης για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα ώστε η φιλία να εδραιωθεί έμπρακτα  

 

Γνησία φιλία είναι η αναγκαία σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο. Η φιλία 

είναι ανεκτίμητος θησαυρός, γιατί αυξάνει την χαρά και δίνει την ευτυχία. 

Είναι μια αρετή που συμβάλει όχι μόνο στην ατομική τελείωση, αλλά και 

στην εξυπηρέτηση του γενικού καλού και την πρόοδο της κοινωνίας γιατί 

διαπλάθει το χαρακτήρα καλλιεργεί τα ανωτέρα συναισθήματα της 

συμπαθείας της ανιδιοτέλειας της αυτοθυσίας και κάνει τη ζωή πιο ωραία 

και άνετη .Χρειάζεται προσοχή στην εκλογή του φίλου. 
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Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Η φιλία στην αρχαιότητα ήταν κάτι ιερό. Σήμερα η φιλία έχει περιοριστεί σε 

εκδηλώσεις παρεΐστικης συμπεριφοράς ανάμεσα στα συσχετιζόμενα πρόσωπα. 

Η φιλία στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο σεβασμός προς όλους τους γονείς, η 

ανιδιοτελής φροντίδα προς τα τέκνα, ο σεβασμός και η αφοσίωση στον φίλο, η 

υπακοή στον δάσκαλο και η υπομονή προς τον μαθητή. Το εκπαιδευτικό τους 

σύστημα ήταν τέτοιο, που κάθε νέος δημιουργούσε στενή φιλία με τον 

μεγαλύτερό του για να μάθει γράμματα σωστά. Είχαν μεγάλο πάθος στην ψυχική 

φιλία που την συνέχιζαν σε όλη τη ζωή τους. Η ξακουστή «Θηβαία μαχητική 

φάλαγγα» αποτελούνταν αποκλειστικά από ζευγάρια φίλων που παρέλαυναν 

μαχόμενοι δίπλα, δίπλα στους πολέμους για να αντλούν κουράγιο αναμεταξύ 

τους. 

 

Ο Σωκράτης για την φιλία 
                                             

Αυτό βέβαια ακούω από πολλούς, ότι δηλαδή από όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
το πιο σημαντικό είναι ένας πιστός και καλός φίλος, όμως οι περισσότεροι 
φροντίζουν πιο πολύ για οτιδήποτε άλλο παρά για την απόκτηση φίλων. 

Γιατί πράγματι αποκτούν με επιμέλεια σπίτια και αγρούς και δούλους και ζώα 
και σκεύη, αλλά δε φροντίζουν  να αποκτήσουν φίλο, που λένε ότι είναι πολύ 
μεγάλο αγαθό. 

Και όμως ποιο άλογο ή ποιο ζευγάρι ζώων είναι τόσο 
χρήσιμο όσο βέβαια είναι ο καλός φίλος; 

Και ποιος δούλος είναι τόσο καλοπροαίρετος και σταθερός; 

Ή ποιο άλλο απόκτημα είναι τόσο χρήσιμο σε όλα; 

Γιατί ο καλός φίλος αφιερώνεται στην κάλυψη των αναγκών 
του φίλου του και, αν χρειάζεται να κάνει αυτός καλό σε 
κάποιον, τον ενισχύει βοηθώντας τον, και αν τον ταράζει  
κάποιος φόβος, τον βοηθάει μαζί με άλλους και όταν αυτός 
ευτυχεί, του προσφέρει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, ενώ όταν 
δυστυχεί, καταβάλλει πάρα πολλές προσπάθειες να τον 
στήσει πάλι στα πόδια του. 

Αλλά όμως μερικοί προσπαθούν να καλλιεργήσουν δέντρα 
για τον καρπό τους, ενώ το  απόκτημα που παράγει κάθε 

λογής καρπούς, το οποίο ονομάζεται φίλος, οι περισσότεροι το φροντίζουν με 
βραδύτητα και αμέλεια. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΘΙΩΝ ΦΙΛΩΝ 

Δάμων και Φιντίας 

Γνωστός είναι ο μύθος που αναφέρεται στη στενή 

φιλία που αναφέρεται στο Δάμωνα και τον Φιντία. 

Λέγεται ότι, όταν ο Φιντίας καταδικάστηκε σε 

θάνατο  από τον τύρρανο των Συρακουσών 

Διονύσιο, επειδή είχε συμμετάσχει σε συνωμοσία 

εναντίον του, ο Δάμων δέχτηκε να παραμείνει στη 

θέση του καταδικασμένου ως εγγύηση, ώστε ο 

φίλος του να επισκεφτεί για τελευταία φορά τους 

δικούς του. Ωστόσο η ώρα περνούσε και ο Φιντίας 

δεν εμφανιζόταν. Τη στιγμή όμως που ο Δάμων οδηγούνταν στο θάνατο, εκείνος 

κατέφθασε και ζήτησε να πάρει τη θέση του, όπως είχαν συμφωνήσει. Όμως ο 

Δάμων δεν του παραχωρούσε τη θέση του με το επιχείρημα ότι είχε περάσει η 

ώρα. Ο Διονύσιος, συγκινημένος από τη στάση των δύο φίλων, τους άφησε και 

τους δυο ελευθέρους, ζητώντας τους ταυτόχρονα να τον θεωρήσουν  και αυτόν 

φίλο τους.  

                     

Αχιλλέας και Πάτροκλος 

Ο Πάτροκλος, γιος του Μενοίτιου, ήταν  από τον Οπούντα. Λέγεται όμως ότι 

μικρός ακόμα σκότωσε πάνω στο παιχνίδι το συμπαίκτη του Κλεισώνυμου και 

αναγκάστηκε και εξοριστεί. Φιλοξενήθηκε τότε από τον Πηλέα, που τον έκανε 

φίλο του δικού του γιου, του Αχιλλέα. Η φιλία του Πάτροκλου με τον Αχιλλέα 

έμεινε παροιμιώδης. Στην Ιλιάδα αναφέρεται ότι συντροφεύει τον Αχιλλέα σε 

κάθε στιγμή. Πολεμά μαζί του αλλά και , όταν ο Αχιλλέας αποφασίζει ύστερα 

απ’ τη σύγκρουσή του με τον Αγαμέμνονα 

να αποσυρθεί από την μάχη, του 

συμπαραστέκεται. Όταν όμως οι Τρώες 

ενθαρρυμένοι από την απουσία του 

Αχιλλέα απειλούν να εξολοθρεύσουν τον 

στρατό των Αχαιών, ο Πάτροκλος ζητά 

από τον φίλο του να του δώσει τα όπλα 

του και τους Μυρμιδόνες για να πολεμήσει. 

Φορώντας την πανοπλία του Αχιλλέα, ο 

Πάτροκλος ρίχνεται ορμητικά στην μάχη 

και σκοτώνει πολλούς Τρώες. Ύστερα από 
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επέμβαση του Απόλλωνα χάνει τη ζωή του από τον Έκτορα. Ο Αχιλλέας, 

απαρηγόρητος  για το χαμό του φίλου του, τον θάβει με τις δέουσες τιμές και 

αποφασίζει να εκδικηθεί. Ξεχνώντας το θυμό του για τον Αγαμέμνονα βγαίνει 

ξανά να πολεμήσει, αν και γνωρίζει από ένα χρησμό ότι σύντομα θα πεθάνει. Η 

αγάπη του για τον Πάτροκλο τον οπλίζει με μεγάλη δύναμη και τελικά 

κατορθώνει να σκοτώσει τον Έκτορα παίρνοντας έτσι εκδίκηση για το θάνατο 

του φίλου του. Λίγο αργότερα ωστόσο πεθαίνει και αυτός. 

 

Διάσημες Φίλιες 

•Οι μυστικοί 7- Ενιντ Μπλάυτον 

Οι μυστικοί 7 (Ο Πέτρος, η Τζένη, η Παυλίνα, η Μπάρμπαρα, ο Τζακ, ο 

Νικόλας, ο Γιώργος, μαζί με το σκύλο τους τον Σκάμπερ, ) είναι μια σειρά 

βιβλίων της Μπλάυτον. Πρόκειται για 7 φίλους, 10-15 χρόνων ,οι όποιοι κάνουν 

τους ντεντέκτιβ και λύνουν μυστήρια. Μέσα από τις περιπέτειες τους η φιλία 

τους γίνεται όλο και πιο δυνατή. 

 

•Λίλο και Στιτς 

Η Λίλο είναι ένα κορίτσι από τη Χαβάη. Ο 

Στιτς είναι ένα εξωγήινο ον το όποιο η Λίλο 

έχει ως κατοικίδιο. Στην πορεία γίνονται 

φίλοι και η Λίλο μαθαίνει στον Στιτς πολλά 

πράγματα, το πιο βασικό τι είναι η αγάπη. 

 
                             

•Φορρεστ Γκαμπ 

Πρόκειται για μια ταινία που μιλεί για τη ζωή του Φορρεστ Γκαμπ, ενός 

αργόστροφου αλλά καλόκαρδου ανθρώπου. Γίνονται διάφορα γεγονότα, ένα 

από τα όποια αφορά τη φιλία του με το Μπάμπα, με τον όποιο υπηρετήσαν μαζί 

στον πόλεμο του Βιετνάμ. Χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες φιλίες 

του σινεμά. 
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•Ψάχνοντας τον Νέμο 

Ο Μάρλιν είναι ένα ψαρί-κλόουν που έχασε το γιο του, τον Νέμο. Στην 

προσπάθεια του να τον βρει γνώρισε ένα άλλο ψάρι, τη Ντορι. Η Ντορι τον 

βοήθησε να βρει τον Νέμο και από 

τότε έμειναν αχώριστοι φίλοι. 

                        

 

 

 

 

•ΧαρυΠοττερ-Τζ. Κ. Ρόυλινγκ 

Ο Χαρυ, η Ερμιόνη και ο Ρον είναι τρεις υποψήφιοι μάγοι, που γνωρίστηκαν στη 

σχολή μαγείας Χογκουαρτς όταν ήταν 11 χρόνων. Πέρασαν πολλά μαζί, 

βοήθησαν ο ένας τον άλλον και έτσι δημιουργήθηκε μεταξύ τους ένας πολύ 

δυνατός δεσμός 

φιλίας.                 

 

 

 

 

 

 

•Τα φιλαράκια 

Η Ρειτσελ, η Μόνικα, Η Φοιβη, ο 

Τζοουι, ο Τζαντλερ και ο Ρος 

αποτελούν μια διάσημη παρέα που ζει 

στη Νέα Υόρκη. Στην καθημερινότητα 

τους περνούν διαφορές καταστάσεις, 

που κάθε μια τους φέρνει ακόμα ποιο 

κοντά.  



13 

 

   

 

Celebrities 

•Robert Pattinson και Tom Starrigh 

Γνωρίστηκαν στο σχολειό όταν ήταν δώδεκα χρονών και συνεχίζουν να είναι 

φίλοι μέχρι και σήμερα. 

•Selena Gomez και Demi Lovato 

Συναντήθηκαν στη παιδική εκπομπή «Ο Μπαρνι και η παρέα του» Όταν ήταν 

επτά ετών και η φιλία τους κράτησε μέχρι και σήμερα 

•Kim Kardashian και Nicol Richie 

Είναι φίλες από τότε που είναι 12 χρονών και παρά τις συγκρούσεις και τους 

καυγάδες που υπήρχαν μεταξύ τους συνεχίζουν να είναι φίλες. 

•Keira Knighley και Sienna Miller 

Οι δυο σταρ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα μιας ταινίας και από τότε είναι φίλες 

μέχρι σήμερα.  

•Mel Gibson και Robert Dauni Junior 

Οι δυο ηθοποιοί συναντήθηκαν σε ένα γύρισμα το 1990 και από τότε έγιναν 

φίλοι στη ζωή, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε πολλές δυσκολίες τους. 

•Leonardo Dicaprio και Tobey Maguire 

Ο Τομπυ και ο Λεο γνωρίζονται πάνω από 25 χρόνια και έγιναν φίλοι με τη 

πρωτοβουλία του Λεο.  

•Cara Delevingne και Rihanna 

Γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια και έγιναν κολλητές πηγαίνοντας σχεδόν 

παντού μαζί. 

•Liv Tailer και Kate Hudson 

Γνωρίζονται από παιδική ηλικία χάρη τους διάσημους γονείς του αφού 

πρωταγωνίστησαν μαζί σε μια ταινία (Η Λιβ έγινε νονά του πρώτου παιδιού της 

Κειτ). 
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•Justin Timberlake και Ryan Gosling 

Οι δυο σταρ γνωρίζονται πάνω από 20 χρόνια και γνωρίστηκαν στην τηλεοπτική 

εκπομπή «το σπίτι του ΜίκιΜαους» 

•Ζωρζ Σαρρή και Αλκη Ζέη 

Ήταν φίλες από μικρές και είχαν μια πολύ καλή σχέση. 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Πολλά λογοτεχνικά έργα και ποιήματα έχουν δημιουργηθεί με θέμα τη φιλία, 

τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους συγγραφείς. 

Μελετήσαμε ένα 

απόσπασμα από τα 

Δοκίμια του Μονταίν 

(Montaigne) με τίτλο 

«Περί Φιλίας» που 

βρίσκεται στο βιβλίο της 

Α’ Λυκείου Κείμενα 

Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας. Σε αυτό ,ο 

Γάλλος στοχαστής του 

16ου αιώνα παρουσιάζει 

την ιδανική φιλία σε 

συσχετισμό με παραδείγματα φίλων από την αρχαιότητα και με τις συνηθισμένες 

φίλιες. 

                 

Συμφώνα λοιπόν με τον Μονταίν, η βάση της αληθινής φιλίας είναι αυτή που 

ισχύει στα παντρεμένα ζευγάρια: ότι το καθετί πρέπει να ανήκει και στον ένα και 

στον άλλο και ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και να μοιράσουν ανάμεσα 

τους. Όσο ευεργέτης είναι αυτός που δίνει, άλλο τόσο είναι αυτός που ζητεί, 

γιατί προσφέροντας στον φίλο είναι σαν να προσφέρεις στον εαυτό σου (ο φίλος 

αγαπάει τον φίλο του όπως αγαπάει τον εαυτό του). Τέλος, η αληθινή φιλιά είναι 

μοναδική και δεν μπορούμε να τη μοιραστούμε με πολλούς, γιατί απαιτεί 

απόλυτη αφοσίωση. Και φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι 
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ταυτόχρονα σε πολλούς ανθρώπους, αφού η φιλιά «κατέχει τη ψυχή και την 

κυβερνά μ’ απόλυτη εξουσία».  

Μετά από συζήτηση στη τάξη καταλήξαμε ότι ,ενώ οι περισσότεροι από εμάς 

έχουν πολλούς φίλους με τους οποίους μοιραζόμαστε διαφορετικές στιγμές της 

ζωής μας, πάντα επιλεγούμε έναν, το πολύ δυο, στους οποίους δείχνουμε τα πιο 

αληθινά κομμάτια του εαυτού μας, τις ειλικρινείς μας προθέσεις, τις ευαισθησίες 

και τις απόψεις μας. Μπορούμε να ανοιχτούμε εφόσον αυτοί μας εμπνέουν το 

συναίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και δεν υπάρχει πιο όμορφο 

συναίσθημα από αυτό της σιγουριάς γι αυτούς που έχουμε απέναντι μας. Λίγο 

πολύ όλοι μας είμαστε υποκριτές και στους γύρω μας και στον εαυτό μας, αφού 

δεν παραδεχόμαστε πως δεν μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους 

ανθρώπους. Με τις τόσες διαφορές μας βρίσκουμε ανθρώπους που είναι 

πρόθυμοι να συνεργαστούν με εμάς να μοιραστούν με εμάς και να περάσουν 

χρόνο μαζί μας. Δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να σε αποδεχτούν για τα αληθινά 

στοιχεία του εαυτού σου. Άλλωστε, κρύβοντας έναν θησαυρό μέσα μας, μόνο 

λίγοι πρέπει να τον ανακαλύψουν : αυτοί που θα τον εκτιμήσουν ! 

 

Διαβάσαμε το ποίημα «Ποίημα στους φίλους» του Αργεντινού λογοτέχνη 

και ποιητή  Χόρχε Λουίς Μπόρχες και καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

Αρχικά, αναφέρεται πως ένας φίλος δεν μπορεί να δίνει λύσεις σε όλα τα 

προβλήματα, ούτε ν’ αλλάξει ότι έχει συμβεί, ωστόσο μπορεί να βοηθήσει το 

φίλο του, ακούγοντας τον και υποστηρίζοντάς τον. Δεν μπορεί να αποτρέψει τα 

λάθη του φίλου του, ούτε να του πει ποιος πρέπει να είναι και να τον περιορίσει 

σε στενά πλαίσια. Μπορεί όμως να εύχεται τα καλυτέρα και νιώθει ευγνωμοσύνη 

που κατέχει μια θέση στην κάρδια του. Τέλος ,ο ποιητής μας προτρέπει να 

βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να ακούμε την καρδιά μας και να εκτιμούμε τη 

ζωή.  

 

Ένα άλλο απόσπασμα που διαβάσαμε είναι το κεφάλαιο ΧΧΙ από το 

συμβολικό παραμύθι του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ " Ο 

Μικρός πρίγκιπας"(1942). Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στη 

γνωριμία του μικρού πρίγκιπα με την αλεπού.                                                          

Ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα συμβολικό πρόσωπο, ένας έφηβος που θέλει να 

μάθει πράγματα για τον κόσμο , να γνωρίσει παιδιά και να γίνουν φίλοι , όμως 

γνωρίζει μια αλεπού και του αλλάζει τα δεδομένα . 
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Ο συγγραφέας Αντουάν ντε Σαίντ-Εξυπερύ ίσως από προσωπικά βιώματα μιλάει 

μέσω της αλεπούς για την μοναδικότητα της φιλίας και για την συναρπαστική 

ώρα που περνάς με έναν φίλο σου και νομίζεις ότι δεν πέρασε ούτε λεπτό , ο 

συγγραφέας μάς περνά το μήνυμα της ιδιαιτερότητας της φιλίας που σήμερα 

δεν αναγνωρίζουμε . 

Η φιλία βασίζεται πάνω σε 

αναμνήσεις, αξέχαστες στιγμές 

που θα είναι στο μυαλό μας 

κατά την διάρκεια όλης της 

ζωής μας . 

«Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά . Την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια» . Το 

μυστικό της αλεπούς είναι ότι πρέπει κανείς να βλέπει με τα μάτια της καρδιάς , 

γιατί αυτά δεν βλέπουν την εξωτερική-επιφανειακή ομορφιά , αλλά τα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά , τον εσωτερικό κόσμο του καθενός , διότι αυτή η 

εσωτερικότητα είναι η ουσία των πραγμάτων, η μόνη σταθερή που δεν φθείρεται 

με το πέρασμα του χρόνου. 

Ένα άλλο απόσπασμα που διαβάσαμε είναι από το βιβλίο της Λότης 

Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου «Αμίλητη Αγάπη»,το όποιο έχει λάβει βραβείο 

της Ακαδημίας Αθηνών. Μετά από συζήτηση στην τάξη βγάλαμε τα εξής 

συμπεράσματα: 

1. Η ηλικία μπορεί να παίξει κάποιο ρολό αφού άτομα πιο κοντινής ηλικίας 

έχουν ίσως περισσότερα κοινά ενδιαφέροντα, αλλά δεν παίζει καθοριστικό ρολό. 

Όλοι οι συμμαθητές μου έχουν φίλους από συνήθως μεγαλύτερες τάξεις. 

2. Παλιά υπήρχε γειτονιά όπου ο τόπος ήταν κριτήριο για να κάνεις φίλους. 

Σήμερα όμως  χάρη στην τεχνολογία η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο. Να 

τονίσουμε ότι σαφώς η εγγύτητα παίζει ένα σημαντικό ρολό. Κάποιοι πιστεύουν 

ότι φιλίες εξ’ αποστάσεως μπορεί να είναι δυνατές και άλλοτε όχι. Σε κάποιες 

περιπτώσεις η απόσταση παρέχει μια αντικειμενική προσέγγιση του θέματος- 

προβλήματος. Επιπλέον, η απόσταση μπορεί να είναι και θετικό στοιχείο, αφού 

η αναμονή και η προσμονή του φίλου μας ενδυναμώνει τα συναισθήματα για τον 

φίλο μας.  

Στο απόσπασμα η Ειρήνη προσπαθεί να βρει ένα επίθετο που να ταιριάζει 

καλύτερα στο ουσιαστικό «φίλη» για τη φίλη της Όλγα. Εκείνο της «κολλητής» 

το απεχθάνεται. Καταλήγει λοιπόν στο «επιστήθια», διότι νομίζει πως «δίνει 

απόλυτα την αίσθηση της ψυχικής επαφής» που έχουν οι δυο τους. 
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 Προσπαθήσαμε και εμείς να βρούμε κι άλλα επίθετα που να μπορούν να 

προσδιορίσουν τη λέξη «φίλος»/ «φίλη» και καταλήξαμε στα εξής: 

Εκλεκτός-ή, ανεκτίμητος-η, αξιόπιστος-η, πολύτιμος-η, έμπιστος-η, ακέραιος, 

τίμιος-α, μοναδικός-ή. 

Στο 2ο κεφάλαιο του βιβλίου «Απ’την αρχή» η Ειρήνη περιγράφει την αρχή της 

φίλιας της με την Όλγα . 

Το πρώτο  πράγμα που θυμάται είναι ένα χαμόγελο από την πρώτη μέρα που την 

είδε στο σχολείο. 

Προσπαθήσαμε κι εμείς να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να θυμηθούμε τις 

φιλίες μας. 

Πρώτο πράγμα που θυμούνται από την φιλία μαθητές του Α2  

• Χορογραφία- μάθημα χορού 

• ξεκίνησε στο σχολικό λεωφορείο 

• σε ένα πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης μέσω ενός επιτραπέζιου 

παιχνιδιού  

• πρωτότυπη χειρονομία χαιρετισμού 

• σχολική εκδρομή 

• τους ένωσε η αγάπη για τα σκυλιά  

Ρόλος του φίλου:  

o Μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τον δικό μας θησαυρό , την 

προσωπικότητά μας ,τα χαρίσματα , τα αξιόλογα στοιχεία μας. 

o Οι φίλοι πρέπει να έχουν κοινά σημεία (αλλά σύμφωνα με ορισμένους 

δεν είναι απαραίτητο) 

o Πολλές φορές όταν έχουμε πολλά κοινά με έναν φίλο μας 

απομακρυνόμαστε επειδή απεχθανόμαστε τον εαυτό μας . 

 

Διαβάσαμε το διήγημα «Ο πιστός φίλος» το οποίο βρίσκεται στη συλλογή «Ο 

ευτυχισμένος πρίγκιπας και άλλες ιστορίες»  του Ιρλανδού συγγραφέα  Οσκαρ 

Ουάιλντ. Τα κείμενα της συλλογής αυτής απευθύνονται σε παιδιά και έχουν 
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διδακτικό-παραινετικό χαρακτήρα· γι’ αυτό και αποδίδονται στη μορφή του 

παραμυθιού. 

Διαβάζοντας τον τίτλο περιμένουμε να διαβάσουμε μια ιστορία για μια 

πραγματική φιλία ανάμεσα σε δύο άτομα. Ξεκινώντας την ανάγνωση γνωρίζουμε 

τους δύο ήρωες τον μικρούλη Χανς και τον πιο πιστό του φίλο, τον Μυλωνά. Οι 

απόψεις του Μυλωνά για την φιλία είναι θεωρητικές και κάθε άλλο παρά τις 

εφαρμόζει .«Οι αληθινοί φίλοι πρέπει να μοιράζονται τα πάντα», έλεγε ο 

μυλωνάς μόνο που αυτό ίσχυε για τον ίδιο και όχι για τον Χανς . Ο μυλωνάς 

συνήθιζε να παίρνει από τον κήπο του φίλου του ό,τι ήθελε χωρίς να το 

πληρώνει και ποτέ δεν βοηθούσε τον Χανς όταν αυτός είχε ανάγκη. Με διάφορα 

επιχειρήματα δικαιολογεί την αδιαφορία του απέναντι στον Χανς, ο οποίος 

βασανιζόταν από την  ανέχεια και την μοναξιά. Υποστηρίζει λοιπόν τα εξής :Δεν 

πηγαίνει να δει τον φίλο του «γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν στεναχώριες πρέπει 

να τους αφήνουμε ήσυχους και να μην τους ενοχλούμε με επισκέψεις ». 

Πρόκειται για ένα ψευδές επιχείρημα, αφού στην πραγματικότητα στις δύσκολες 

στιγμές οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την παρουσία και την υποστήριξη των φίλων 

τους. 

Δεν καλεί στο σπίτι του τον Χανς ,γιατί ίσως θα ζήλευε τα πλούσια φαγητά τους 

,την ζεστή φωτιά τους και το μεγάλο βαρέλι με κρασί. «Και η ζήλια είναι πράγμα 

τρομερό και πολύ κακό για όλους. Δεν θα επιτρέψω να χαλάσει ο χαρακτήρας 

του Χανς».  

Εδώ φαίνεται καθαρά η υποκρισία του Μυλωνά ο οποίος υποτίθεται ότι 

ενδιαφέρεται για τον χαρακτήρα του φίλου του ενώ στην πραγματικότητα 

τσιγκουνεύεται να προσφέρει κάτι από τα αγαθά του στον Χάνς.  Υποστηρίζει: 

«άλλο το αλεύρι κι άλλο η φιλία αυτά δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε». Η άποψη 

αυτή δείχνει τον Μυλωνά να νοιάζεται μόνο για το συμφέρον του και αδιαφορεί 

για τον φίλο του. 

Το θράσος του Μυλωνά ξεπερνά κάθε όριο όταν αναγκάζει τον Χανς να πάει 

μέσα στην κακοκαιρία να ειδοποιήσει το γιατρό για το παιδί του, χωρίς μάλιστα 

να του δώσει το καινούργιο του φανάρι. Τελικά ο Μικρούλης Χάνς  πνίγεται. 

Θυσιάστηκε για έναν αχάριστο και άσπλαχνο άνθρωπο! 

 

Ε.Π. της Ζωρζ Σαρρή 

Διαβάσαμε το πρόλογο από το βιβλίο της Ζωρζ 

Σαρρή το όποιο έχει γράψει η επιστήθια φίλη της 

και συγγραφέας Άλκη Ζέη. Το βιβλίο διηγείται 
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γεγονότα σε ένα γυμνάσιο θήλεων πριν από το β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Μαθήτριες 

κάνουν αταξίες, τσακώνονται, φιλιώνουν, ονειρεύονται ένα αύριο γεμάτο 

χειροκροτήματα και ορκίζονται πως θα είναι ενωμένες πάντα. Τα χρόνια 

περνούν και αυτές προχωρούν πάντα μαζί αγαπημένες. 

Ο πρόλογος ξεκάνει με μια τρυφερή και περίεργη έκφραση(Γιωργάκη μου). 

Καταλαβαίνουμε ότι έτσι αποκαλεί η Αλκή Ζέη τη Ζωρζ Σαρρή. Μαθαίνουμε ότι 

είναι φίλες από τα δώδεκα τους χρόνια και βλέπουμε τι όνειρα έκαναν για το 

μέλλον. Ο όρκος που είχαν δώσει μικρές Ε.Π. σημαίνει ενωμένες για πάντα σε 

θάνατο και σε ζωή. Είναι ένας όρκος που τον κράτησαν μέχρι το τέλος. Οι δυο 

τους αποτελούν παράδειγμα δυνατής και ουσιαστικής φιλίας. 

Γράμμα στην Αννούλα 

Διαβάσαμε ένα άλλο απόσπασμα «Γράμμα στην Αννούλα». Πρόκειται για ένα 

πολύ τρυφερό γράμμα που έστειλε η Ζωρζ στη φίλη τους, η οποία έλειπε για 

πολύ καιρό από το σχολείο εξαιτίας μιας αρρώστιας. Οι φίλοι πρέπει να 

συμπαραστέκονται στους άρρωστους φίλους τους. 

Ο Τσακωμός 

Στο απόσπασμα αυτό περιγράφεται ένας τσακωμός της Ζωρζ με την Άλκη. Η 

Ζωρζ πετάει στα σύννεφα διότι παίζει σε μια σχολική παράσταση. Έχει μεθύσει 

από ευτυχία και φαντάζεται τον εαυτό της πρωταγωνίστρια σε κάποια σκηνή 

ενός αληθινού θεάτρου. Η ‘Αλκη προσπαθεί να την προσγειώσει στην 

πραγματικότητα αλλά η Ζωρζ πιστεύει ότι απλά την ζηλεύει και ότι δεν άντεξε 

στην δόξα της φίλης της. Η αντίδραση της Ζωρζ ήταν μαζέψει τα πράγματα της 

και να πάει να κάτσει σε άλλη θέση. «Το ΕΠ σωριάστηκε. Ξέγραψέ με από 

φίλη!»  

Η συμφιλίωση 

Στο απόσπασμα αυτό βλέπουμε τις συνέπειες του τσακωμού της Άλκης και της 

Ζωρζ «Αναποδογυρίστηκε η ισορροπία της Ά Γυμνάσιου» Η Ζωρζ δεν κάνει 

παρέα ούτε με τα αλλά κορίτσια του Ε.Π. την Αθηνά και την Αννούλα και κάνει 

παρέα επιδεικτικά με άλλες. Η τάξη έχει χωριστεί σε δυο στρατόπεδα, κάποιες 

με το μέρος τη Άλκης και κάποιες με το μέρος τη Ζωρζ. Ο τσακωμός κράτησε 

μια εβδομάδα ώσπου η Αλκή έγραψε ένα σημείωμα στη Ζωρζ. Η Ζωρζ ζήτησε 

συγγνώμη κι έτσι λύθηκε η παρεξήγηση. «Το δέντρο της φιλίας δε φυτρώνει από 

μόνο του. Με τα δάκρυα πετάει κλαδιά, φύλλα κι ανθίζει. Με τα δάκρυα της 

αγάπης σας ποτίζονται βαθειά οι ρίζες του. Ο μόνος εχθρός της φιλίας είναι τα 

στεγνά μάτια, η αδιάφορη καρδιά, η ψυχρή λογική….». Αυτά κι άλλα πολλά τους 

είπε η καθηγήτριά τους η δεσποινίς Αλεξάνδρα Κλάρα. 
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Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Η φιλία κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του εφήβου. Κατά την περίοδο της 
εφηβείας, οι σχέσεις του εφήβου με τους συνομηλίκους είναι πολύ σημαντικές 
και επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη. 

Με τον όρο φιλία, ο έφηβος εννοεί την στενή σχέση που δημιουργεί με άτομα 
της ίδιας ηλικίας ή και λίγο μεγαλύτερα από εκείνον, η οποία χαρακτηρίζεται 
από υποστήριξη, εμπιστοσύνη, δέσμευση, μοίρασμα εμπειριών και 
συναισθημάτων, στοργή και αμοιβαιότητα. Τα στοιχεία που βοηθούν τον έφηβο 
να δημιουργήσει φιλικές σχέσεις, είναι η ομοιότητα με τους φίλους του, καθώς 
επιθυμεί να μοιάζει, να έχει τα ίδια ενδιαφέροντα, τα ίδια γούστα μ’ εκείνους και 
συγχρόνως να βρίσκεται συνέχεια μαζί με την παρέα του. Οι φιλίες που 
αναπτύσσονται ανάμεσα σε εφήβους του ίδιου φύλου είναι συνήθως πολύ στενές 
και επιτρέπουν στη συνέχεια τη δημιουργία μίας στενής σχέσης με άτομα του 
αντίθετου φύλου. 

Η φιλία φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για τον έφηβο, καθώς τον βοηθά να 
ανεξαρτητοποιηθεί από την οικογένεια του και να εξερευνήσει τον κόσμο έξω 
από αυτήν. Μέσα από την φιλία, αρχίζει να μαθαίνει πράγματα για τον εαυτό 
του, τους άλλους και τον κόσμο γύρω του. Αρχίζει να συναναστρέφεται με άλλα 
άτομα, να συζητά τις ανάγκες του, τις ανησυχίες του και τα θέματα που τον 
απασχολούν με άτομα που φαίνεται ότι μπορούν να τον καταλάβουν 
περισσότερο απ’ ότι οι γονείς του και οι άλλοι ενήλικες. Αυτός ο κοινός χρόνος 
που αφιερώνει με τους φίλους του δίνει μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι πολύ 
σημαντικό για τον έφηβο να αισθάνεται ότι τον αποδέχονται οι φίλοι του, έτσι 
όπως είναι, και ότι ανήκει σε μια ομάδα. Έτσι, με την βοήθεια τους ενισχύει την 
αυτοεκτίμηση του και την εικόνα του εαυτού του. 

Συχνά, οι φίλοι, που επιλέγει ο έφηβος να κάνει παρέα, φαίνεται να έχουν 
 παρόμοιους στόχους  και σχέδια για το μέλλον. Συχνά προσπαθεί και ο ίδιος να 
τους μιμηθεί και να ταυτίσει τα πιστεύω του με τα δικά τους, με σκοπό να γίνει 
αποδεκτός από την ομάδα και να ενταχθεί πιο εύκολα σ’ αυτήν. Παράλληλα, 
επειδή ο έφηβος δεν μπορεί να πάρει κάποιες αποστάσεις από τους φίλους του, 
η σχέση του μαζί τους είναι τόσο στενή και σημαντική για εκείνον, που τον 
εμποδίζει να σχηματίσει αντικειμενική γνώμη γι’ αυτούς. Στα μάτια του φίλου 
του βλέπει τον ιδανικό φίλο που πάντα ήθελε να έχει, χωρίς αυτό βέβαια να 
είναι πολλές φορές αληθινό. Καθώς ο έφηβος παρατηρεί στο φίλο τον ίδιο του 
τον εαυτό, αγαπά περισσότερο την εικόνα που έχει σχηματίσει για εκείνον- και 
όχι αυτό που πραγματικά είναι. Από την άλλη, οι συγκρούσεις αποτελούν 
συνηθισμένο φαινόμενο στις σχέσεις των εφήβων. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές 
οι συγκρούσεις μέσα στις παρέες των συνομηλίκων, συχνά τα μέλη απορρίπτουν 
εκείνον που τις δημιουργεί και στην θέση του μπορεί να πάρουν κάποιον άλλο. 

Όσο περισσότερο χρόνο περνά ο έφηβος με τους φίλους του και ειδικά όταν 

αρνείται να συμμετάσχει σε οικογενειακές δραστηριότητες τόσο περισσότερο οι 
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γονείς βιώνουν τις παρέες των συνομηλίκων ως απειλή που τους απομακρύνει 

και τους χωρίζει από το παιδί τους και προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο 

γίνονται υπερπροστατευτικοί ή αρχίζουν να θέτουν αυστηρά όρια και 

ασφυκτικούς κανόνες και ακραίες τιμωρίες. Το μόνο όμως που επιτυγχάνουν με 

αυτόν τον τρόπο είναι να ενισχύουν  την αντιδραστική συμπεριφορά των 

εφήβων και να τους ωθούν να αναζητήσουν παρηγοριά και υποστήριξη από τους 

φίλους που ολοένα και περισσότερο οι γονείς θα πρέπει να οπλιστούν με 

υπομονή και κατανόηση, να είναι δίπλα στον έφηβο και όχι απέναντί του , να 

τον ακούν προσεκτικά και να κάνουν εποικοδομητικό διάλογο , να τον στηρίζουν 

, να τον αποδέχονται, να επιδιώκουν να αναγνωρίζουν τις παρέες του και να 

αποφεύγουν να κάνουν αρνητικά σχόλια και γενικεύσεις για τους φίλους των 

παιδιών τους . Έτσι θα βελτιώσουν την ποιότητα της επικοινωνίας με τον έφηβο  

, θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και θα τον βοηθήσουν να αναζητήσει και να 

ανακαλύψει την ταυτότητα του , να βρει απαντήσεις στα ερωτήματα που τον 

απασχολούν , να χαράξει σταδιακά τον δρόμο του , να κάνει σχέδια για το 

μέλλον του και να εξελιχθεί σε έναν ενήλικα που θα έχει υγιείς διαπροσωπικές 

σχέσεις, θετική αυτοεικόνα και θα αντιλαμβάνεται την έννοια της αληθινής 

φιλίας επιλέγοντας να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. 

http://myxalandri.gr/arthra/5596-i-filia-stin-efiveia-tis-psyxologou-marinas-

kontzila 

 

ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΙΛΙΑ 

Πόσο δυνατή είναι η παρέα γένους αρσενικού; Τι δένει τους άνδρες μεταξύ τους 

και πόσο διαφέρει η φιλία τους από αυτήν των γυναικών;  

«Οι άνδρες δεν είναι τόσο χαρισματικοί στον λόγο όσο οι γυναίκες, για αυτό και οι 

φιλίες τους βασίζονται περισσότερο σε κοινές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα που 

μοιράζονται. Από την άλλη, στις γυναίκες αρέσει περισσότερο να μεταφέρουν τις 

εμπειρίες τους και να αναλύουν τα συναισθήματά τους, για αυτό και η γυναικεία 

φιλία βασίζεται περισσότερο στην επικοινωνία».  

Όσο για σύγκριση μεταξύ ανδρικής και γυναικείας φιλίας; «Θεωρώ ότι η ανδρική 

φιλία είναι δυνατότερη και πιο σταθερή από ότι αυτή μεταξύ γυναικών καθώς είναι 

δυσκολότερο να ‘’χαλάσει’’ με το παραμικρό. Στις γυναικείες φιλίες υπάρχει πολλή 

ζήλια, ανταγωνισμός και κουτσομπολιό που δυσκολεύουν την αληθινή φιλία σε 

αντίθεση με τις αντρικές», δηλώνει ο Θανάσης, συμπληρώνοντας: «γι’ αυτό και 

θεωρώ πως οι ανδρικοί δεσμοί φιλίας είναι οι ισχυρότεροι».  

http://myxalandri.gr/arthra/5596-i-filia-stin-efiveia-tis-psyxologou-marinas-kontzila
http://myxalandri.gr/arthra/5596-i-filia-stin-efiveia-tis-psyxologou-marinas-kontzila
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Οι περισσότεροι μάλιστα, δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία να σκεφτούν την 

έννοια «φιλία μεταξύ ανθρώπων του αντίθετου φύλου». «Όπως είναι γνωστό, δεν 

υπάρχει φιλία μεταξύ άνδρα και γυναίκας, οπότε είναι αβάσιμο να μιλάμε για 

ανάλογους δεσμούς», τονίζει ο Κωνσταντίνος.  

Επιλέξαμε ένα άρθρο του Πάνου Καρανάσιου  στο http://www.savoirville.gr/oi-

21-vasikes-arhes-tis-andrikis-filias/  και το παραθέτουμε: 

 «Ανάμεσα στου άνδρες υπάρχει ένας κώδικας. Δεν είναι γραμμένος 

πουθενά, δεν θα τον βρει ποτέ κανείς σε κανένα σύνταγμα κανενός κράτους. 

Είναι ο κώδικας τιμής, η μπέσα. Η πραγματική ανδρική φιλία είναι πραγματικά 

κάτι μοναδικό. Το παρόν άρθρο δηλαδή απευθύνεται αποκλειστικά σε άνδρες ή 

μάλλον οι άνδρες θα το καταλάβουν κάπως καλύτερα. 

  Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις , σε καμία των περιπτώσεων δεν 

υποτιμάω τη φιλία μεταξύ των γυναικών, ούτε σημαίνει πως είναι μικρότερης 

σημασίας. Επειδή όμως, εκεί συχνά εισχωρεί και λίγο η γυναικεία φιλαρέσκεια 

αυξάνοντας τον ανταγωνισμό, το φιλικό συναίσθημα πιστεύω πως κάπως 

εξασθενεί. 

Αλλά οι άνδρες που δεν το έχουμε αυτό αναπτύσσουμε άλλου είδους σχέσεις με 

τους φίλους μας. Δεν είμαστε απλώς φίλοι… Είμαστε κολλητοί, αδέρφια. Αλλά 

για να περάσουμε στους κανόνες που διέπουν αυτήν την αδερφική φιλία πρέπει 

πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι κολλητός σου και ποιος απλός φίλος σου. 

Βασικές αρχές: 

Κολλητός σου λοιπόν, είναι εκείνος που είναι πάντα εκεί για σένα κι εσύ πάντα 

εκεί γι αυτόν. Αυτός για τον οποίο θα ρίξεις τον υπερφίαλο εγωισμό σου για να 

είναι αυτός καλά. 

Αυτός που για χάρη του διέλυσες το ραντεβού σου με την κοπέλα των ονείρων 

σου γιατί δεν ήταν καλά και σε χρειαζόταν. Και που όταν σε ρώτησε πως πήγε 

του απάντησες κουνώντας αδιάφορα το κεφάλι: «Δεν έλεγε και πολλά…». 

Επειδή είστε κολλητοί… 

Κι ακριβώς επειδή είστε κολλητοί κάνατε μαζί βλακίες, ξενυχτήσατε, μεθύσατε, 

σε πήγε στο νοσοκομείο. Έμπλεξε σε καυγά κι όρμησες κι εσύ χωρίς να το 

σκεφτείς κι όποιος φάει τις περισσότερες.  Το ίδιο θα έκανε κι αυτός για σένα 

εννοείται… Γιατί είστε κολλητοί … 

Στον κολλητό σου δεν χαϊδεύεις ποτέ τα αυτιά, δεν του λες μόνο τα καλά που 

θέλει να ακούσει. Του τα χώνεις κι ας παρεξηγηθεί άσχημα. Θα καταλάβει 

http://www.savoirville.gr/oi-21-vasikes-arhes-tis-andrikis-filias/
http://www.savoirville.gr/oi-21-vasikes-arhes-tis-andrikis-filias/
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κάποια στιγμή και θα ξαναμιλήσετε… Κι αν όχι τότε δεν ήσασταν ποτέ κολλητοί, 

γιατί όπως λέει μια παροιμία, φίλοι που έπαψαν να είναι φίλοι δεν ήταν ποτέ. 

Το ψέμα είναι απαγορευμένη λέξη ανάμεσα σε δύο κολλητούς. Πες ότι άλλο θες 

σε έναν κολλητό εκτός από ψέμα. Ψέματα θα πείτε από κοινού μόνο σε τρίτους 

καλύπτοντας ο ένας τον άλλον. 

Βλέπετε μπάλα μαζί, πάτε στο γήπεδο, τον αφήνεις να διαλέξει πρώτος ομάδα 

στο pro. Ναι, αυτό είναι τεράστιο δείγμα φιλίας. 

Έχετε κοινά, αλλά δεν είστε ίδιοι. Διαφωνείτε, θυμώνετε, μαλώνετε. 

Ναι, είναι σημαντική η ανδρική φιλία. Γιατί ποιος θα μας μάζευε από τα 

πατώματα στους χωρισμούς αν δεν είχαμε τους φίλους μας; Κάνει τον 

καραγκιόζη για να αισθανθείς καλύτερα. Σε βγάζει έξω με το ζόρι κι ας μην 

θέλεις να δεις άνθρωπο. Αυτό είναι φιλία… 

Γιατί όταν μιλάτε ξεχνάτε τα ονόματά σας. Ποτέ δεν θα σε πει με το όνομά σου 

ούτε εσύ με το δικό του.  Θα σε προσφωνεί πάντα βλάκα, φλώρε, ανεγκέφαλο, 

καραγκιόζη… 

Ο κολλητός σου δεν θα σου ζητήσει ποτέ συγγνώμη, δεν την χρειάζεσαι. Ακόμα 

κι όταν βρήκε κοπέλα και τον έχασες για καιρό. Καταλαβαίνεις! Κι εσύ το ίδιο 

θα έκανες εξάλλου. Γι’ αυτό στις παρέες μας πάντα πίνουμε ένα ποτήρι στην 

υγειά των φίλων μας που βρήκαν κοπέλα κι εξαφανίστηκαν. Άσε που όταν τους 

δεις μαζί μπορείς να ξέρεις με ένα απλό σκανάρισμα και πόσο θα διαρκέσει η 

σχέση τους.  

Κολλητός είναι εκείνος που κοιμηθήκατε μαζί στο πάτωμα γιατί δεν μπορούσατε 

να εντοπίσετε το κρεβάτι μετά από μεθύσι. 

Εκείνος που έρχεται σπίτι σου χωρίς να ειδοποιήσει, ανοίγει την πόρτα με το 

κλειδί του και δεν ενοχλείσαι. Ορμάει στο ψυγείο και τρώει ότι βρει. Δεν θα σου 

επιστρέψει τίποτα από ότι του έχεις δανείσει, γιατί είναι κολλητός μου  κι ότι 

είναι δικό μου είναι και δικό σου. 

Αράξατε σε ταράτσες άπειρα βράδια καπνίζοντας ότι καπνίζεται και πίνοντας 

ότι πίνεται. Α, και λέγοντας και βλακείες εννοείται. 

Αλλά πάντα θα τον χτυπάς μπουνιά στο μπράτσο τρίζοντας τα δόντια όταν θα 

λέει χοντρές βλακείες. 

Καθίσατε αμίλητοι για ώρες, πίνοντας μπύρες. Γιατί μόνο όταν η σιωπή ανάμεσα 

σε δύο ανθρώπους είναι άνετη υπάρχει αληθινή φιλία. Αν ο φίλος σου δεν 
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καταλάβει τη σιωπή σου και πρέπει να του δώσεις εξηγήσεις δεν είναι φίλος. 

Γιατί είστε κολλητοί … 

Τσακωθήκατε, πέσανε και κάτι ξεγυρισμένες μπουνιές. Σου έκανε το μάτι 

μπλαβί και γυρνούσες σαν πειρατής για τρεις μέρες. Ε, την τέταρτη μέρα πίνατε 

μπύρες μαζί σε κάποιο μπαρ γελώντας. Γιατί είπαμε είστε κολλητοί … 

Μπορείς να τον αφήσεις για ώρες με την κοπέλα σου και να είσαι σίγουρος πως 

δεν θα γίνει τίποτα μεταξύ τους. Μόνο μην τον αφήσεις με το τελευταίο κομμάτι 

πίτσας. Θα την φάει χωρίς τύψεις και θα ρευτεί και απροκάλυπτα, γιατί του 

έπεσε και βαριά η πεπερόνε. 

Τον κοροϊδεύεις όλη την ώρα, τον κράζεις, τον βρίζεις. Μπορείς να κάνεις 

πλάκα με τα πάντα από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο γελοίο περιστατικό. Κι όταν 

απογυμνώνεται ένα πρόβλημα 

καταλαβαίνεις πως τίποτα δεν είναι 

τόσο σοβαρό που να μην μπορεί να 

λυθεί με έναν φίλο στο πλευρό 

σου. Παρόλα αυτά δεν επιτρέπεις 

σε κανέναν άλλον όμως να το κάνει 

αυτό. Είναι αναφαίρετα δικό σου 

δικαίωμα. 

Οι κολλητοί μας είναι η οικογένεια 

που διαλέξαμε μεγαλώνοντας και ωριμάζοντας. Αυτό και τέλος!  Είναι οι 

άνθρωποι εκείνοι με τους οποίους έχεις ξεπεράσει τις τυπικές συμβάσεις και 

τους κοινωνικούς περιορισμούς. Γιατί κακά τα ψέματα κολλητέ, καθώς 

μεγαλώνεις δεν ωριμάζεις, απλώς μαθαίνεις να συμβιβάζεσαι…»Είτε ως Joey και 

Chandler στα αγαπημένα «Φιλαράκια», είτε ως Γρηγόρης και Λάζαρος στο 

τηλεοπτικό «Ταίρι», είτε σε τραγουδιστικούς νταλκάδες τύπου «Φίλε έλα απόψε 

που πονάω», η ανδρική φιλία αποτελεί συχνά πρότυπο. 

http://www.in2life.gr/features/notes/article/192881/andrikh-filia-osa-lene-oi-

andres-metaxy-toys.html 

Γυναικεία φιλία 

Η γυναικεία φιλία παρομοιάζεται με την εικόνα δύο γυναικών, η μία απέναντι 

από την άλλη, ενώ η αντρική με αυτή δύο ανδρών, ο ένας πλάι στον άλλον. 

Χαρακτηρίζεται πάντα η γυναικεία φιλία από ανταγωνισμό και ίντριγκες ή οι 

λεγόμενες λυκοφιλίες αποτελούν την εξαίρεση; 

http://www.in2life.gr/features/notes/article/192881/andrikh-filia-osa-lene-oi-andres-metaxy-toys.html
http://www.in2life.gr/features/notes/article/192881/andrikh-filia-osa-lene-oi-andres-metaxy-toys.html
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Φυσικά, η φιλία πάντα ξεκινά από την ποιότητα του ανθρώπου που έχουμε 

απέναντί μας και όχι απαραίτητα από το φύλο. Αυτό το πιστοποιούν και οι 

περισσότερες απαντήσεις που λάβαμε από τις γυναίκες που ρωτήσαμε: «Σημασία 

δεν έχει το φύλο, αλλά οι βάσεις που θέτεις σε μια φιλία», λέει η Δήμητρα, 23 

ετών και η Βίκυ, 24 επαυξάνει: «Δεν είναι θέμα φύλου, αλλά θέμα ανθρώπου. 

Δεν θεωρώ την γυναικεία φιλία ούτε πιο τρωτή ούτε πιο δυνατή από την 

ανδρική». Ωστόσο, υπάρχουν αδιαμφισβήτητες διαφορές στην καθημερινότητα 

μιας φιλίας μεταξύ γυναικών και σε αυτή των ανδρών, οι οποίες μας έσπρωξαν 

να μελετήσουμε λίγο περισσότερο το ζήτημα.  

 

Όσα λένε… οι γυναίκες μεταξύ τους  

Όπως μας αναφέρει η ψυχολόγος του in2life, σύμφωνα με την εξελικτική 

ψυχολογία, οι γυναίκες έζησαν για εκατομμύρια χρόνια στην «εστία» τους, όσο 

οι άνδρες είχαν αναλάβει τον ρόλο του κυνηγού. Έτσι, ανέπτυξαν πολύ 

περισσότερο τον χειρισμό της γλώσσας και επιδόθηκαν στην ανάλυση των 

συναισθημάτων και των εμπειριών τους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε 

πως οι γυναίκες ανέπτυξαν περισσότερο την «τέχνη» 

της επικοινωνίας και έμαθαν να μοιράζονται τα 

πάντα.  

 

Και δυστυχώς για τους άνδρες, όταν λέμε τα πάντα, 

εννοούμε… τα πάντα. «Συζητάμε για άντρες, για 

υπαρξιακά, για ανασφάλειες…» μας λέει η Αμαλία, 

24 ετών, ξεκινώντας τον «χορό» της κοριτσίστικης 

θεματολογίας. Τα νέα τους, τα «γκομενικά», 

θέματα «κοινωνικού ενδιαφέροντος» -όπως μας 

περιγράφει με νόημα η Δήμητρα, 23 ετών το αγαπημένο ίσως σπορ των 

περισσότερων γυναικών-, μέχρι σκέψεις για το μέλλον και φιλοσοφικοί 

προβληματισμοί μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη μιας γυναικοπαρέας.  

 

«Τι, δεν μιλούν μόνο για άντρες;», θα ρωτούσε ο καθένας που έχει υιοθετήσει 

την εικόνα την οποία του έχουν παρουσιάσει τα ΜΜΕ για την γυναικεία φιλία. 

Όχι, η ζωή δεν είναι μια καθημερινότητα βασισμένη γύρω από την επιφανειακή 

συζήτηση για το σεξ και τις τσάντες, όπως το «Sex and the city» βάλθηκε να μας 

κάνει να πιστέψουμε επί συναπτά έτη. Ή τουλάχιστον δεν αφορά μόνο 

αυτά. «Όχι, δεν μιλάμε όλη τη μέρα για σεξ!» λέει η Βίκυ γελώντας.  

 

«Μεταξύ μας υπάρχει κατανόηση, μια αδιευκρίνιστη ενδοεπικοινωνία που δεν την 

έχω συναντήσει σε φίλους άνδρες», υποστηρίζει η Μαριάννα από την 
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Θεσσαλονίκη. «Έστω και ψυχοσωματικά έχουμε περισσότερες κοινές 

αναφορές», συμπληρώνει η Βίκυ. «Στη γυναικεία φιλία σίγουρα υπάρχει 

μεγαλύτερη τάση για συζήτηση, ή πιο σωστά, για ανάλυση...ανάλυση σε όλα. Σε 

άντρες, ρούχα, συμπεριφορές, στο σωστό και το λάθος. Τέτοιος είναι ο βαθμός 

της ανάλυσης που στο τέλος της αισθανόμαστε πως είμαστε πλήρεις, ότι το 

έχουμε καλύψει το θέμα και προχωράμε. Η ανάλυση μεταξύ ανδρών περιορίζεται 

κυρίως σε αυτή των αγώνων ποδοσφαίρου... Από εκεί και πέρα πλήττουν, 

πλήττουν αφόρητα», λέει η Κατερίνα 27 ετών, καταθέτοντας την δική της 

άποψη.  

 

Στερεότυπα που αντιπαραθέτουν ανδρικές και γυναικείες δραστηριότητες 

υπάρχουν πολλά. Οι γυναίκες μπορούν να μιλούν επί ώρες στο τηλέφωνο χωρίς 

να λένε τίποτα ουσιαστικό, ενώ οι άντρες λένε λίγα λόγια, αλλά «σταράτα». Η 

αγαπημένη συνήθεια των γυναικών είναι το shopping therapy μέχρι τελικής 

πτώσης. Οι γυναίκες είναι ανταγωνιστικές –ευγενικός τρόπος για να περιγραφεί 

η πρακτική της «κατινιάς»- και θα μπορούσαν να παραμελήσουν τις φιλίες τους 

για τα μάτια ενός άνδρα. Πολλά κλισέ, κυρίως αρνητικά, «κυκλοφορούν εκεί 

έξω». Ισχύουν όμως στις μέρες μας;  

 

Φίλες… μέχρι αποδείξεως του εναντίου  

«Κατά την προσωπική μου γνώμη, μια αληθινή ανδρική φιλία μπορεί να είναι πιο 

δυνατή από μια γυναικεία, διότι μεταξύ αντρών δεν εμφιλοχωρεί τόσο έντονα το 

στοιχείο της ζήλιας ή της πλάγιας και έμμεσης δράσης και σκέψης, τα οποία είναι 

πιο συνήθη για τις γυναίκες», μας λέει η Ελεονώρα, 23 ετών από την Αθήνα. Με 

άλλα λόγια, οι άνδρες είναι πιο ευθείς και ειλικρινείς. Από την άλλη, μεταξύ 

γυναικών «γίνονται πολύ περισσότερες εκμυστηρεύσεις και εξομολογήσεις 

προσωπικού επιπέδου, στις οποίες οι άντρες μεταξύ τους διστάζουν να 

προβούν», συμπληρώνει. Έτσι, η μία γνωρίζει όλο και περισσότερο την άλλη.  

 

Ο μύθος του γυναικείου ανταγωνισμού και της ζήλειας είναι πραγματικότητα 

λοιπόν; «Οι γυναίκες είμαστε μάλλον πιο συναισθηματικά όντα, αλλά ακριβώς γι’ 

αυτό τον λόγο “παίζουν” ίντριγκες και ζηλοτυπίες», μας λέει η Μαριάννα. 

Σύμφωνα με την Κατερίνα, «ζήλεια υπάρχει μεταξύ γυναικών αλλά νομίζω ότι 

στις μακροχρόνιες φιλίες πλέον έχει πάψει ή έχει μειωθεί στο ελάχιστο». 

Υπάρχει η ζήλεια σε κάποιο βαθμό, «αλλά μήπως κι αυτό τελικά δεν είναι μέσα 

στην αληθινή φιλία;» αναρωτιέται η Δήμητρα.  

 

Τι δεν θα συγχωρούσε ποτέ στις φίλες της μια γυναίκα; Το ψέμα, το βόλεμα και η 

υποκρισία αποτελούν τα «θανάσιμα αμαρτήματα» της γυναικείας φιλίας για την 

Δήμητρα. Η Ελεονώρα από την μεριά της θα διέκοπτε μια φιλία στην περίπτωση 
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που η γυναίκα από την άλλη πλευρά προβάλλει διαρκώς τον εαυτό της και τις 

δικές της ανάγκες κι επιθυμίες, χωρίς να δείχνει προθυμία να ακούσει τον 

προβληματισμό της ίδιας. 

 

Όπως και να’ χει, όταν η φιλία έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και είναι πραγματική 

«απλά αγαπάς και σέβεσαι τον άλλον με τα ελαττώματα και τα πλεονεκτήματά 

του», λέει η Κατερίνα. Οι αριθμοί μάλλον τείνουν να συμφωνήσουν μαζί της, 

καθώς σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ που μελέτησε την 

φιλική συμπεριφορά 11.000 ανθρώπων για δέκα χρόνια, δικαίωσε τις γυναίκες 

στην ιδιότυπη μάχη των φύλων: Οι γυναίκες, συμπεραίνει η έρευνα, τείνουν να 

δημιουργούν πιο ουσιαστικές και μακροχρόνιες φιλίες. Αντίθετα, οι άνδρες 

θεωρούν φίλους τους απλώς αυτούς με τους οποίους «τα πίνουν» μαζί και συχνά 

συνάπτουν γνωριμίες με απώτερο σκοπό το επαγγελματικό όφελος. Ο δρ. 

Tampubolen, επικεφαλής της έρευνας, υπογραμμίζει πως το 75% των ανθρώπων 

επιλέγει άτομα του ίδιου φύλου για στενούς φίλους. Μάλιστα, «η φιλία των 

γυναικών μοιάζει να είναι ριζικά διαφορετική από αυτή των ανδρών. Είναι πολύ 

πιο βαθιά και ηθική και βασίζεται στην ίδια την σχέση και όχι στο τι μπορούν να 

κερδίσουν από αυτή», δήλωσε.  

 

Όσο για το κουτσομπολιό, το οποίο θεωρείται γυναικεία υπόθεση; Μπορεί ο 

καφές και τα ψώνια να συνοδεύονται από σχολιασμό της κοινωνικής ζωής και 

όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή, αλλά και οι άντρες δεν πάνε πίσω. Αυτό 

τουλάχιστον αποδεικνύει άλλη έρευνα, που χρίζει πρωταθλητές του 

κουτσομπολιού τους άντρες. Το 20% των ερωτηθέντων ανδρών ομολόγησε 

πως κουτσομπολεύει τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα, κυρίως στον χώρο 

εργασίας, όπου με τους φίλους τους μιλούν για γυναίκες συναδέλφους και για το 

ποιος θα πάρει προαγωγή. Το 10% των ανδρών, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 

απολαμβάνει να βγάζει τα άπλυτα άλλων στην φόρα, την ίδια στιγμή που το 

αντίστοιχο γυναικείο ποσοστό είναι μόλις 4%. Ποιος είπε λοιπόν πως τα σχόλια 

«κοινωνικού ενδιαφέροντος» έχουν άρωμα… θηλυκό 

http://www.in2life.gr/features/notes/article/198767/gynaikeia-filia-mythoi-kai-

pragmatikothta.html 

 

Ένα ρητό λέει ότι 'πραγματικός φίλος είναι αυτός που κατανοεί το παρελθόν 

σου, πιστεύει στο μέλλον σου και σε αποδέχεται για αυτό που είσαι'. Η φιλία 

είναι μια σχέση μαγική που επιβεβαιώνει την ανάγκη της ανθρώπινης φύσης για 

συντροφιά και κοινωνικότητα. 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1544913/Women-better-at-friendships-says-survey.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-83255/Men-likely-gossip-women--survey.html
http://www.in2life.gr/features/notes/article/198767/gynaikeia-filia-mythoi-kai-pragmatikothta.html
http://www.in2life.gr/features/notes/article/198767/gynaikeia-filia-mythoi-kai-pragmatikothta.html
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Μια σχέση που μπορεί να μας εξελίξει και να μας ολοκληρώσει. Η γυναικεία 

φιλία όμως έχει πολλές φορές χαρακτηριστεί αδύναμη, προβληματική, ακόμα 

και ανύπαρκτη. 

Πολλά έχουν ειπωθεί για τη γυναικεία φιλία. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι χίμαιρα 

κι ότι δύο γυναίκες δεν μπορούν να είναι πραγματικές φίλες. Ο ανταγωνισμός, η 

ζήλια και η ανασφάλεια θα εκδηλωθούν αργά ή γρήγορα και η φιλία θα 

διαλυθεί. 

Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι η φιλία μεταξύ γυναικών, όχι μόνο υπάρχει αλλά 

μπορεί να είναι μακροχρόνια και ποιοτική. Ο κάθε άνθρωπος βιώνει 

διαφορετικές εμπειρίες που διαψεύδουν ή επαληθεύουν τις παραπάνω θεωρίες. 

Ίσως κι εσείς να είχατε φίλες που χάσατε και φίλες παιδικές που είναι ακόμα 

μαζί σας. 

Ίσως να αναρωτιέστε τι είναι αυτό που τελικά κάνει τη διαφορά και μια φιλία 

αντέχει τις δοκιμασίες και το χρόνο. Είναι οι άνθρωποι, το φύλο ή οι 

περιστάσεις; Τελικά η αλήθεια ίσως να μην είναι τόσο αρνητική όσο νομίζουμε. 

Αλήθεια 1η  

Οι αντρικές και γυναικείες φιλίες είναι όντως διαφορετικές 

Οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως υπάρχει μια σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους άντρες φίλους και τις γυναίκες φίλες η οποία όμως δεν 

καθορίζει απαραίτητα την ποιότητα της σχέσης. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί, ότι 

τα δύο φύλα εκφράζουν την οικειότητά τους, με διαφορετικούς τρόπους. 

Οι άντρες φίλοι τείνουν να εκφράζουν την οικειότητά τους κάνοντας πράγματα 

μαζί, για παράδειγμα παρακολουθώντας έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Επίσης, τα 

θέματα συζήτησης μεταξύ αντρών είναι συνήθως γενικής φύσης και λιγότερο 

προσωπικά. 

Οι γυναίκες αντίθετα, εκφράζουν την οικειότητά τους αποκαλύπτοντας 

πληροφορίες για τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους και τις σχέσεις τους. 

Οι άντρες λοιπόν μπορούν να διατηρήσουν μακροχρόνιες φιλίες μιλώντας για 

πράγματα όπως τα αθλητικά, αυτοκίνητα, computer games και άλλα θέματα 

ίδιου τύπου χωρίς να θεωρούν απαραίτητο να μοιραστούν πληροφορίες για τον 

εσωτερικό τους κόσμο, την προσωπική ζωή ή την ψυχική τους κατάσταση. 

Οι γυναίκες έχουν την ανάγκη να μοιράζονται τα συναισθήματά τους με τις 

φίλες τους και αυτό είναι κάτι που θεωρούν απαραίτητο για μια στενή φιλική 

σχέση. 
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Αλήθεια 2η  

Δυνατές φιλίες υπάρχουν ανάμεσα και σε άντρες και σε γυναίκες 

Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι οι γυναίκες επιθυμούν ένα βαθύτερο και πιο 

συναισθηματικό δέσιμο με τις φίλες τους, ενώ οι άντρες αρκούνται στο να 

κάνουν πράγματα μαζί χωρίς απαραίτητα να καταθέτουν τον εσωτερικό τους 

κόσμο, υπάρχει τελικά διαφορά στην ποιότητα μεταξύ γυναικείας και αντρικής 

φιλίας; Οι ειδικοί διαφωνούν σε αυτό: άλλοι υποστηρίζουν ότι οι αντρικές φιλίες 

είναι λιγότερο υποστηρικτικές και πιο επιφανειακές απ’ ότι οι γυναικείες. 

Για μια ουσιαστική φιλία λένε, πρέπει οι φίλοι να μοιράζονται προσωπικά 

δεδομένα, διότι αυτό φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Κάποιοι βέβαια διαφωνούν 

απόλυτα με αυτήν την αντίληψη υποστηρίζοντας ότι η αντρική εκδοχή της 

οικειότητας είναι επίσης πολύ δυνατή. 

Οι άντρες εκφράζουν την εγγύτητά τους με φίλους συμμετέχοντας σε κοινές 

δραστηριότητες όπως το να φτιάξουν ένα χαλασμένο αυτοκίνητο, να πάνε για 

ποτό, να δανείσουν τα εργαλεία τους ο ένας στον άλλο. Αυτό το είδος στοργής 

είναι 'καμουφλαρισμένο' αλλά δεν παύει να δείχνει δυνατά συναισθήματα φιλίας 

μεταξύ αντρών. 

Το συμπέρασμα ουσιαστικά είναι ότι παρόλο που οι άντρες και οι γυναίκες 

εκφράζουν τη φιλία τους διαφορετικά, μπορούν και οι δύο ομάδες να 

δημιουργούν δυνατές, ουσιαστικές και υγιείς φιλίες. 

 

Αλήθεια 3η  

Οι γυναίκες είναι λιγότερο ανεκτικές με τα λάθη των φίλων τους 

Ενώ οι παραδοσιακές θεωρίες θέλουν τις γυναίκες πιο κοινωνικά ευέλικτες, 

έρευνες από το Πανεπιστήμιο του Montreal στο Quebec, το Harvard και το 

Emanuel College στη Βοστώνη, αποκάλυψαν ότι οι γυναικείες φιλίες είναι 

λιγότερο ανεκτικές, πιο ευμετάβλητες και πιο πιθανό να κλονιστούν από ένα 

μεμονωμένο αρνητικό γεγονός σε σύγκριση με τις αντρικές φιλίες. 

Ο λόγος για αυτό το εύρημα ίσως είναι ότι οι γυναίκες έχοντας επενδύσει 

συναισθηματικά στις φίλες τους, αποκαλύπτοντας προσωπικές πληροφορίες και 

εξομολογούμενες τα 'μυστικά' τους, έχουν μεγαλύτερες αξιώσεις και υψηλότερα 

standards για τις φίλες τους. 
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Πρακτικά λοιπόν, οι γυναίκες φίλες είναι πιο ευαίσθητες στα λάθη των φίλων 

τους και συνδέουν τα μεμονωμένα αυτά λάθη με γενικότερη έλλειψη 

αξιοπιστίας. 

Αλήθεια 4η  

Οι γυναίκες βιώνουν τον ανταγωνισμό διαφορετικά στις φιλίες τους 

Ένας άγραφος νόμος που διέπει τις γυναικείες φιλίες είναι ότι δεν πρέπει να 

υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Για τις περισσότερες γυναίκες, εάν οι φιλίες είναι 

σχέσεις συμπάθειας και γνήσιου ενδιαφέροντος, τότε η ύπαρξη ανταγωνισμού 

οδηγεί σε αμφιβολίες και απογοήτευση. 

Ο ανταγωνισμός στις φιλίες απασχολεί πολλές γυναίκες και επικεντρώνεται 

κυρίως σε θέματα καριέρας, κοινωνικής θέσης, ακαδημαϊκής απόδοσης και 

εξωτερικής εμφάνισης. Οι περισσότερες έρευνες στο θέμα πάντως δείχνουν ότι 

οι γυναίκες βιώνουν τον ανταγωνισμό αυτό αρνητικά. 

Μέρος της δυσκολίας που μπορεί να έχουν οι γυναίκες με τον ανταγωνισμό έχει 

να κάνει με τα πρώτα στάδια κοινωνικοποίησης. Οι γυναίκες δεν 

κοινωνικοποιούνται έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό 

ευθέως. Ως μικρά κορίτσια, παίζουν παιχνίδια τα οποία μπορεί να συνεπάγονται 

την έννοια της καλής απόδοσης αλλά όχι απαραίτητα τον ανταγωνισμό (π.χ 

σχοινάκι). 

Τα παιχνίδια των αγοριών, αντίθετα, είναι πιο ανταγωνιστικά κι έτσι μαθαίνουν 

να διαπραγματεύονται τον ανταγωνισμό αυτό έτσι ώστε να συνεχιστεί το 

παιχνίδι. Τα παιχνίδια των αγοριών διέπονται επίσης περισσότερο από κανόνες 

παρά από τις ίδιες τους τις σχέσεις. 

Για αυτόν τον λόγο, οι διαφωνίες μεταξύ κοριτσιών είναι πιθανότερο να 

διαλύσουν το παιχνίδι τους. Αυτές οι διαφορές στην κοινωνικοποίηση των 

παιδιών μπορεί να διαμορφώνουν τη μετέπειτα συμπεριφορά και να επηρεάζουν 

τον τρόπο που οι γυναίκες βιώνουν τον ανταγωνισμό. 

Αλήθεια 5η  

Ζήλεια; Και βέβαια υπάρχει! 

Συχνά μπορεί να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ζήλεια μεταξύ γυναικών που έχουν 

μια φιλική σχέση. Είτε είναι η καινούρια ακριβή τσάντα της φίλης που θα 

θέλαμε να έχουμε, το μεγαλύτερο σπίτι ή η ωραία της εμφάνιση, δεν έχει 

σημασία. 
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Σημασία έχει ότι μερικές φορές, αρκετές γυναίκες εύχονταν να έχουν όλα τα 

καλά της φίλης τους για να νιώθουν πιο σίγουρες για τον εαυτό τους και πιο 

ελκυστικές. Αυτή η συμπεριφορά βέβαια δεν απορρέει μόνο από ανασφάλεια, 

αλλά και από τα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα που σκιαγραφούν ποια θα 

πρέπει να είναι η εικόνα της ‘τέλειας γυναίκας’. 

Έχει επίσης συχνά αναφερθεί ότι η αντιπαλότητα μεταξύ γυναικών σχετίζεται με 

την επιθυμία τους να προκαλέσουν την προσοχή του άλλου φύλου. Όπως και να 

έχει, η ζήλεια δεν μπορεί να καταργηθεί εντελώς, είναι ένα συναίσθημα όπως 

όλα τα άλλα. 

Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τη ζήλεια. 

Αλήθεια 6η  

Η δυνατή φιλία μπορεί να χτιστεί αρκεί να το θέλουμε 

Εάν πραγματικά θέλετε μια δυνατή φιλία που να αντέχει στο χρόνο, πρέπει να 

δουλέψετε για αυτή και να κατανοήσετε το δικό σας μερίδιο ευθύνης. 

Για να ενισχύσετε τη φιλία σας, προσπαθήστε 

Να βρίσκετε χρόνο για να έχετε ουσιαστικές συζητήσεις με την φίλη σας, καθώς 

και να κάνετε πράγματα μαζί. 

Ακούστε την με προσοχή κι όσο ακούτε αποφύγετε τον πειρασμό να διακόψετε 

για να πείτε για τον εαυτό σας. 

Ρωτήστε την αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τη 

φιλία σας. 

Μοιραστείτε τα δικά σας συναισθήματα και σκέψεις. 

Κάνετε στη φίλη σας τονωτικά, θετικά σχόλια και κομπλιμέντα τα οποία είναι 

ειλικρινή. 

Δείξτε της ότι νοιάζεστε.  

Αποφύγετε να της λέτε ότι δεν μπορείτε να τη δείτε ή ότι είστε απασχολημένη 

κάθε φορά που σας τηλεφωνεί. 

Μην την αγνοείτε κάθε φορά που βρίσκετε ένα καινούριο σύντροφο ή έχετε 

κάποιο πρόβλημα στη δουλειά. 

http://www.iatronet.gr/ygeia/psyxiki-ygeia/article/15095/oi-alitheies-gia-ti-gynaikeia-

filia.html 

http://www.iatronet.gr/ygeia/psyxiki-ygeia/article/15095/oi-alitheies-gia-ti-gynaikeia-filia.html
http://www.iatronet.gr/ygeia/psyxiki-ygeia/article/15095/oi-alitheies-gia-ti-gynaikeia-filia.html
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Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

Υπάρχει φιλία μεταξύ αντρών και γυναικών; Αυτό είναι ένα ερώτημα που διχάζει τόσο 

τους άντρες όσο και τις γυναίκες 

Δεν υπάρχει φιλία μεταξύ αντρών και γυναικών 

Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει φιλία μεταξύ των δύο 
φύλων έχουν τα εξής επιχειρήματα: 

 Φλερτ: Το φλερτ που στην ουσία είναι ένα ερωτικό υπονοούμενο 
εξακολουθεί να υπάρχει μέσα σε μία φιλική σχέση ανάμεσα στα δύο 
φύλα. 

 Έρωτας: Πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες μία πολύχρονη φιλία 
μεταξύ ενός άντρα και μίας γυναίκας εξελίχθηκε σε μεγάλο έρωτα στο 
τέλος. 

 Πόθος: Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει κρυφός πόθος τους ενός προς 
τον άλλο ή και αμοιβαία. 

 Ημερομηνία λήξης: Η φιλία ανάμεσα στα δύο φύλα έχει ημερομηνία 
λήξης διότι διαλύεται όταν ο ένας από τους δύο βρει ερωτικό σύντροφο. 

 Διαφορετικά θέλω: Το κάθε φύλο έχει τα δικά του θέλω με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους. 

 Έλξη: Πάντα υπάρχει η ερωτική έλξη ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Υπάρχει φιλία μεταξύ αντρών και γυναικών 

Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι υπάρχει φιλία μεταξύ των δύο φύλων έχουν τα 
εξής επιχειρήματα: 

 Απόδειξη: Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες η φιλία μεταξύ ενός 
άντρα και μιας γυναίκας κράτησε μέσα στο χρόνο. 

 Συζήτηση: Υπάρχουν πολλές συζητήσεις που μπορούν να γίνουν με έναν 
άνθρωπο του αντίθετου φύλου ενώ δεν μπορούν να γίνουν το ίδιο εύκολα 
με άτομο του ίδιου φύλου. 

 Αλληλοβοήθεια: Ο καθένας μπορεί να συμβουλεύσει τον άλλον σε 
θέματα όπως πώς λειτουργούν οι άντρες και οι γυναίκες αντίστοιχα. 

 Όχι έρωτας: Το επιχείρημα αυτό είναι απλό. Δεν υπάρχει μόνο ο έρωτας 
σε αυτή τη ζωή. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη 
φιλία μεταξύ δύο ανθρώπων του αντίθετου φύλου. 

 Σε αυτούς που το πιστεύουν υπάρχει: Ο λόγος που  κάποιος – κάποια 
δεν πιστεύει στη φιλία μεταξύ των δύο φίλων είναι επειδή ο ίδιος – η ίδια 
δεν μπορεί να δημιουργήσει μια φιλική σχέση με άτομο του αντίθετου 
φύλου. Γενικά όμως μπορεί να υπάρξει. 

 Αποκλεισμένα ενδεχόμενα: Κανένας δεν μπορεί να αποκλείει το 
ενδεχόμενο να υπάρχει φιλία μεταξύ των δύο φύλων. Το ότι δεν έχει 
συμβεί σε μας δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει σε κανέναν. 
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http://www.dynamikhgynaika.gr/sxeseis/filia-metaksy-antrwn-gynaikwn/ 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ 

"Οι Φίλοι μου Χαράματα" Χαρούλα Αλεξίου 

Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι ο καθένας μας έχει την 

υποχρέωση να μιλάει προσεκτικά στους φίλους του και να τους σέβεται 

(Πρόσεχε, πρόσεχε παιδί μου πως μιλάς και προπαντός σε μας που σ’ αγαπάμε), 

γιατί αλλιώς θα τους χάσει (δύο φιλαράκια έκανες και θέλεις να τα φας για 

πρόσεξε μην έρθει κι η σειρά σου). Επιπλέον, πρέπει να τους εξηγεί τα 

προβλήματά του (Μίλα μας, μίλα μας γιατί μας αγαπάς τι κρύβεσαι από μας κι 

απ’ τη σκιά σου) και τέλος, η φιλία είναι πιο δυνατή από τον έρωτα (κι εμείς 

ερωτευτήκαμε αλλά δε τρελαθήκαμε τους φίλους δεν τους καίμε).  

 

 

 "Το τραγούδι της φιλίας" Άννα Βίσση 

Αυτό το τραγούδι τονίζει ότι τους φίλους δεν πρέπει να τους ξεχνάς, αλλά να 

είσαι πάντα δίπλα τους (αν τους αγαπάς, την πλάτη μην γυρνάς, δίπλα τους να 

περπατάς), γιατί οι φίλοι είναι το μόνο στήριγμα, τα μόνα άτομα που μπορούν να 

μας βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές (και όταν βρεθείς μόνος, θα δεις, πως οι 

φίλοι σου είναι η μόνη σου κρυφή ελπίδα), αλλά και που πρέπει να τα βοηθάμε 

στις δικές τους δυσκολίες (πρέπει τους φίλους σου να βοηθάς). 

 

 "Εγώ και εσύ μαζί" Αλκίνοος Ιωαννίδης - Τζίμης Πανούσης 

Το συγκεκριμένο τραγούδι μας εξηγεί ότι οι φίλοι πρέπει να είναι μαζί (Εγώ κι 

εσύ μαζί), τα προβλήματά τους είναι κοινά (Τα βάσανά σου είναι και δικά μου) 

και ο καλύτερός φίλος είναι μοναδικός και διαχρονικός. Αυτό όμως που μετράει 

πραγματικά είναι η αγάπη (Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους, Να 

`ναι μεγάλοι και πιο δυνατοί. Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη,  δε θα στη 

δώσει φιλαράκο κανείς... Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια, και η φιλία μας 

θα μένει αιώνια, Είναι γραπτό μας μοίρα κοινή) 

 

 "Το φιλαράκι" Σοφία Βόσσου 

http://www.dynamikhgynaika.gr/sxeseis/filia-metaksy-antrwn-gynaikwn/
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Αυτό το τραγούδι λέει πως δίχως φίλους νιώθεις μοναξιά (πόσο μόνη νιώθω), 

"αρρωσταίνεις" (έχω γεμίσει ασφυχτικά με καπνό το δωμάτιο ως απάνω). Ο 

φίλος είναι αναγκαίος, το μοναδικό σου στήριγμα (Πού να βρω ένα φιλαράκι να 

μου πει πως μ’ αγαπάει στ’ αλήθεια). 

 

 "Φίλοι για πάντα" Φίλοι για πάντα 

Το τραγούδι αυτό μιλάει για την φιλία, πως είναι διαχρονική (Φίλοι για πάντα 

εγώ κι εσύ). Επίσης, τονίζει ότι οι φίλοι περνάν μαζί πολλές εμπειρίες (Όνειρα 

που είχαμε παλιά ελπίδες σχέδια πολλά, Φίλοι για όσα έχουμε ζήσει) και πως 

είναι για όλα μαζί (φίλοι για όλα στη ζωή). 

Μηνύματα  Των Τραγουδιών Για την Φιλία  

 

 We're going to be friends από τους White Stripes: 

Με αυτό το τραγούδι ο συνθέτης , Jack White, εξιστορεί από προσωπική του 

εμπειρία την φιλία του με μια κοπέλα στα παιδικά χρόνια. Μέσα από το 

τραγούδι ο καλλιτέχνης τονίζει την σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον 

φίλο του και τον αχώριστο δεσμό που τους δένει ειδικά στην παιδική ηλικία που 

τα παιδιά βρίσκουν τον πραγματικό εαυτό ο οποίος αντανακλάται στο πρόσωπο 

του φίλου τους. Έτσι , αναφέρει ο συνθέτης πως καθετί που έκανε ο ένας 

ακλουθούσε ο άλλος .Ήταν δύο ψυχές σε ένα σώμα 

  

You're my best friend από τους Queen  

O συνθέτης, Freddy Mercury , αναφέρεται στον φίλο του ως το άτομο που του 

δίνει ζωή, το άτομο για το οποίο θα έδινε τα πάντα. Είναι αυτός που του στάθηκε 

για οποιαδήποτε δυσκολία, τον συμβούλεψε στις  δύσκολες στιγμές. Άρα μέσα 

από αυτό το τραγούδι καταλαβαίνουμε την αξία της φιλίας. 

Μαντινάδες για τη φιλία: 

 

1)Ποτέ δεν είπα φίλο μου 

   οποίο θα μου γελάσει 

Αν δεν τον έχω σε καημούς 

Και πόνους δοκιμάσει. 

 

2)Φιλία πράγμα ιερό 
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Για αυτόν που την προσέχει 

Αυτός που την επρόδωσε 

Τότε δεν την κατέχει. 

 

3)Είναι η φιλια σου 

Φίλε μου αξία σαν το χρυσάφι 

Είναι εκεί...και σταθερή 

Ο κόσμος να χαλάσει. 

 

4)Θα τάξη τη φιλία μας 

Στη χαραυγή της μέρας 

Γιατί τους φίλους τους μετρούν 

Στα δάχτυλα της χερας. 

 

5)Μόνος σα μείνει ο άνθρωπος 

Είς τη ζωή ετούτη 

Μπορεί να έρθει μια φιλία 

Να τον γεμίσει πλούτη. 

 

6)Φίλος δεν είναι ο καθαρός στο δρόμο απου γελά σου 

Μα αυτός που θέλει να γελάς 

Τη διαφορά φαντάσου. 

 

Ποιήματα για τη φιλία: 

 

1)Όλα περνούν και χάνονται 

Στου χρόνου την πορεία 

Μα δεν περνά δεν χάνεται 

Η αληθινή φιλία. 

 

2)Φίλε μου σε αγαπώ 

Και ποτέ δε σε πουλώ. 

Η φιλία είναι αγάπη 

Και ποτέ δεν απάτη. 

Ο καλός φίλος έχει καλοσύνη 

Και του έχω εμπιστοσύνη. 

 

3)Δεν περιγράφεται με λόγια η φιλία 

Ψέματα ήταν όσα γράφαν τα λευκώματα. 

Να μην το ψάξεις, δεν υπάρχει στα βιβλία. 
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Υπάρχει μέσα στης καρδιάς τα χαρακώματα. 

Δεν επιβάλλεται με όρους η φιλία 

Και από ψεύτικες αγάπες δεν κλονίζεται. 

Ούτε σκορπίζεται στα τέσσερα 

σημεία 

Μέσα στου χρόνου το κελί δεν φυλακίζεται. 

Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

Συνήθως οι πιο δημοφιλείς ταινίες που πραγματεύονται ανθρώπινες σχέσεις 

είναι οι ρομαντικές, όμως ο κινηματογράφος έχει κάνει καλή δουλειά και στην 

απεικόνιση μιας ίσως πιο σταθερής σχέσης, της φιλίας. Από τις πιο αγνές και 

αθώες παιδικές φιλίες, μέχρι τις εφηβικές, τις φιλίες μεταξύ συναδέλφων, τις 

μεγάλες παρέες αντρών ή γυναικών ή τις φιλίες που μπορεί να εξελιχθούν σε 

κάτι παραπάνω, αυτό είναι μόνο ένα μικρό δείγμα από τη φιλία, όπως 

εκφράστηκε στο σινεμά. 

1) Stand by me (Rob Reiner) (1986) 

Ο θάνατος ενός φίλου γίνεται αφορμή για έναν συγγραφέα να θυμηθεί τη 

παιδική του ηλικία και συγκεκριμένα την προσπάθεια του ίδιου και των τριών 

φίλων του να εντοπίσουν ένα αγνοούμενο παιδί, ένα Σαββατοκύριακο του 1959. 

Η ταινία είναι βασισμένη σε μία νουβέλα του Stephen King. Έχει γίνει πλέον 

κλασσική και η φιλία των τεσσάρων πρωταγωνιστών της, θεωρείται μία από τις 

πιο γλυκόπικρες και αληθινές παιδικές φιλίες του σινεμά, ενώ εξακολουθεί να 

εμπνέει σημερινούς δημιουργούς! Άλλωστε, μία ταινία που τελειώνει με τη 

φράση <<Δεν είχα ποτέ αληθινούς φίλους σαν αυτούς που είχα στα δώδεκα>>, 

δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί τον απόλυτο ύμνο στην παιδική φιλία. 

https://www.youtube.com/watch?v=oYTfYsODWQo 

2)Hatchi: Adog'stale (2009)  

 Βασισμένη σε αληθινή ιστορία η συγκεκριμένη ταινία του Richard Gere 

παρουσιάζει την απίστευτη φιλία και αγάπη που 

αναπτύσσεται μεταξύ ενός καθηγητή πανεπιστημίου 

και του σκύλου του Hachiko. Λίγο πριν τους τίτλους 

εμφανίζονται και πληροφορίες για τον πραγματικό 

Hatchi, για τον οποίο έχει δημιουργηθεί κι ένα 

μπρούτζινο άγαλμα μπροστά στο σταθμό των τρένων 

στη Shibuya. Υπέροχη και άκρως συγκινητική ταινία 

που σίγουρα αξίζει να δει κάποιος  

https://www.youtube.com/watch?v=oYTfYsODWQo
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https://www.youtube.com/watch?v=Y6U7mAnPtw4 

 

                                   

3)The sisterhood of traveling pants (2005) 

Είναι η επιτομή των ταινιών περί φιλίας, αφού τα κορίτσια της ταινίας ενώνει 

ένα τζιν που κάνει σε όλες και εξιστορεί τις ... καλοκαιρινές περιπέτειες των 

πρωταγωνιστριών. Το τζιν ταξιδεύει από την Αμερική μέχρι και την Ελλάδα και 

συγκεκριμένα την Σαντορίνη. Μία ταινία του  KenKwapis. 

httpsHYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=eV1IkLvTe1I"://HYPERLINK  

4) Thelma and Louise (1991) (Ridley Scott) 

Μία ταινία που αφορά τη γυναικεία φιλία και τα όριά της. Όταν η Θέλμα και η 

Λουίζ αποφασίσουν να σχεδιάσουν μαζί για ένα διήμερο ταξίδι δεν μπορούν να 

προβλέψουν όσα δραματικά γεγονότα πρόκειται να τους συμβούν. Ένας 

απρόσμενος φόνος θα θέσει τις δύο φίλες εκτός νόμου και τότε θα ξεκινήσει ένα 

κυνηγητό μεταξύ αυτών και τις αστυνομίας. Στο τέλος της ταινίας η Θέλμα και η 

Λουίζ βρίσκονται εγκλωβισμένες και αποφασίζουν να αποδράσουν χαρίζοντάς 

μας ένα από τα πιο συγκινητικά φινάλε.  

https://www.youtube.com/watch?v=PRr0HY9MPZ0 

5)St. Elmo's Fire (1985)( Joel Schumacher) 

Μία ταινία που αναφέρεται σε επτά φίλους οι οποίοι έχουν μόλις τελειώσει το 

κολλέγιο και βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της 

ενήλικης ζωής. Όπως συμβαίνει και στη πραγματική ζωή η φιλία τους έχει τα 

πάνω της και τα κάτω της με τσακωμούς και παρεξηγήσεις. Ενώ παράλληλα 

προσπαθούν ο καθένας όπως μπορεί να βρει το βηματισμό του, στη νέα αυτή 

φάση της ζωής τους. Όσο κι αν συγκρούονται μεταξύ τους, όταν κάποιος 

κινδυνεύει από την παρέα, όλοι ενώνονται και γίνονται ένα  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6U7mAnPtw4
https://www.youtube.com/watch?v=eV1IkLvTe1I
https://www.youtube.com/watch?v=eV1IkLvTe1I
https://www.youtube.com/watch?v=PRr0HY9MPZ0
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 Ωστόσο, εκτός από τον κινηματογράφο, έχουμε δει και μέσα από την 

τηλεόραση σειρές ελληνικές και ξένες, οι οποίες βασίζονται στη φιλία. Μερικές 

από αυτές είναι: 

 

1) Singles 

 Οι Singles (s1nGLes) είναι ελληνική κωμική τηλεοπτική σειρά που 

δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Φειδά. Η σειρά περιγράφει τις ζωές μιας παρέας 

νεαρών ανθρώπων, τις εργασιακές και τις μεταξύ τους σχέσεις. Σε κάθε 

επεισόδιο περιγράφεται μια θεωρία ζωής και βλέπουμε πως εφαρμόζεται στη 

ζωή του κάθε χαρακτήρα. Η σειρά είχε μεγάλη ανταπόκριση κυρίως από τους 

νέους.Η εγκυμοσύνη της ηθοποιού Μαρίας Σολωμού στο τέλος της πρώτης 

σεζόν, είχε ως αποτέλεσμα να ανασκευαστεί ο ρόλος της Ράνιας ως εγκύου. Η 

σειρά έχασε μια σεζόν και έτσι ξεκίνησε ξανά με τη δεύτερη σεζόν το 2006-2007, 

με το τίτλο Singles 2, έχοντας πραγματοποιήσει αλλαγές με τη δομή του cast. Η 

τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007, είχε 

τίτλο Singles 2 ½. Κατόπιν, όμως, την ίδια σεζόν το Φεβρουάριο του 2008 ο 

τίτλος αλλάζει σε Singles 3. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2004 και το τελευταίο τον Ιούνιο του 2008, μετά από 3 σεζόν. 

Μέσα από την έντονη καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις εντάσεις στη ζωή 

του κάθε χαρακτήρα, βλέπουμε πόσο σημαντικοί είναι οι φίλοι στις ζωές μας, 

πόσο πολύ τους χρειαζόμαστε και όλα αυτά που μπορούν να μας προσφέρουν. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovsQEJZ-szg 

https://www.youtube.com/watch?v=ii1holXraM4 

https://www.youtube.com/watch?v=atzIoAbSrlU 

 

2)50-50 

 Το Πενήντα Πενήντα (εναλλακτικά: 50 50) είναι ελληνική κωμική τηλεοπτική 

σειρά που προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 30 Σεπτεμβρίου του 2005 στο Μega 

και ολοκληρώθηκε σε τρεις σεζόν στις 15 Ιουνίου του 2011. Εξιστορεί τη ζωή των 

τριών ζευγαριών: Νικηφόρου και Ελισάβετ, Μίμη και Ξανθίππης και Παύλου και 

Ειρήνης. Αυτά τα έξι άτομα είναι όλοι πολύ καλοί φίλοι και μέσα από πολύ γέλιο 

παρουσιάζονται οι ζωές τους. Μια σειρά των Βασίλη Ρίσβα, Δήμητρα Σακαλή 

και Έλενα Σολωμού. 

https://www.youtube.com/watch?v=ovsQEJZ-szg
https://www.youtube.com/watch?v=ii1holXraM4
https://www.youtube.com/watch?v=atzIoAbSrlU
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https://www.youtube.com/watch?v=WEibxDizRck 

https://www.youtube.com/watch?v=bCmU-aNleiY 

 

3) Στο παρά 5 

Στο Παρά 5 είναι ο τίτλος μιας δημοφιλούς κωμικής σειράς της ελληνικής 

τηλεόρασης, που προβλήθηκε από το Mega Channel, τις τηλεοπτικές σεζόν 

2005-2006 και 2006-2007. Σεναριογράφος της σειράς είναι ο Γιώργος 

Καπουτζίδης, ο οποίος είχε και το ρόλο ενός εκ των πέντε πρωταγωνιστών. 

Σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Αντώνης Αγγελόπουλος. Αν και έχει 

χαρακτηριστεί ως κωμική, η σειρά μπορεί να ενταχθεί στο είδος των σειρών 

περιπέτειας και μυστηρίου με άφθονα κωμικά στοιχεία. Δημιουργεί άνετα τα 

συναισθήματα του άγχους και της αγωνίας. Κεντρικά θέματα της σειράς είναι η 

διπολικότητα καλό-κακό και με βάση αυτή επεξεργάζεται θέματα όπως η φιλία, 

η διαφορετικότητα, η ανθρωπιά, η τρίτη ηλικία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το 

χρήμα, η εξουσία, ο θάνατος, τη μεταφυσική. Η πρωτοτυπία της σειράς 

εντοπίζεται στο ότι φέρνει στο προσκήνιο 

για πρώτη φορά τα παραπάνω θέματα, σε 

αντίθεση με τον συνήθως έντονο σεξισμό 

και αφέλεια των ελληνικών τηλεοπτικών 

σειρών. Πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι πέντε 

αρχικά άγνωστοι μεταξύ τους, αλλά στη 

συνέχεα άτομα αρκετά δεμένα με πολλά 

κοινά. Η φιλία τους είναι χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της ελληνικής τηλεόρασης και 

σίγουρα μία φιλία που θα μείνει στη καρδιά 

μας. 

https://www.youtube.com/watch?v=4HWhRVOk8K8 

 

                               

4) Friends(1994-2004) 

 Τα Φιλαράκια είναι μία αμερικάνικη κωμική τηλεοπτική 

σειρά. Η σειρά περιστρέφεται γύρω από μία παρέα έξι 

φίλων που ζουν στο Μανχάταν.  Η σειρά παρήχθη από 

τις Bright/Kauffman/CraneProductions, σε συνεργασία 

με την WarnerBrosTelevision. Έλαβε θετικές κριτικές σε 

https://www.youtube.com/watch?v=WEibxDizRck
https://www.youtube.com/watch?v=bCmU-aNleiY
https://www.youtube.com/watch?v=4HWhRVOk8K8
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όλη την πορεία της και έγινε μία από τις πιο δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές 

όλων των εποχών. Κατά πολλούς υπήρξε η πιο επιτυχημένη κωμική σειρά όλων 

των εποχών και όπως υποστηρίζουν, η επιτυχία του σίριαλ οφείλεται στο έξυπνο 

σενάριο αλλά και στη «χημεία» που ένωσε τους πρωταγωνιστές. Σίγουρα η φιλία 

των έξι αυτών χαρακτήρων θα μείνει στην ιστορία και στη μνήμη πολλών 

τηλεθεατών ανά τον κόσμο. 

                             Η φιλία μέσα από τα κομιξ 

Ακόμα κι αν έχουν περάσει πολλά χρόνια, ακόμα κι αν οι παιδικές αναμνήσεις 

ξεθωριάζουν, πάντα ένα κόμιξ σε κάποιο ράφι της βιβλιοθήκης είναι ικανό να μας 

ταξιδέψει στο παρελθόν. Γνωρίσαμε τον έρωτα μέσα από το ειδύλλιο του Μίκυ και της 

Μίνι Μάους. Εκπαιδευτήκαμε στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μάθαμε 

για το νόημα της φιλίας μέσα από τον Αστερίξ και τον Οβελίξ. 

 Αστερίξ  και Οβελίξ  

Η σειρά ακολουθεί τα κατορθώματα 

ενός χωριού ανυπότακτων Γαλατών που 

αντιστέκονται στη Ρωμαϊκή κατοχή. 

Μπορούν να το πράξουν με τη βοήθεια 

του ενός μαγικού φίλτρου, που 

παράγεται από τον Δρυίδη τους, τον 

Πανοραμίξ, χρησιμοποιώντας το μαγικό 

χρυσό δρεπάνι του, το φίλτρο δίνει στον 

παραλήπτη υπεράνθρωπη δύναμη. Ο 

πρωταγωνιστής, ο τιμητικός 

χαρακτήρας Αστερίξ, μαζί με τον φίλο 

του τον Οβελίξ έχουν διάφορες περιπέτειες αλλά  είναι πάντα μαζί .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%85%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
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Μπομπ Σφουγκαρακης και Πατρικ  

 

O  Μπομπ Σφουγγαράκης και ο Πάτρικ είναι αναμφισβήτητα οι καλύτεροι 

κολλητοί μέσα κι έξω από τη θάλασσα. Όταν δεν είναι μαζί ανυπομονούν να 

έρθει η ώρα που θα συναντηθούν για να μπλέξουν σε νέες περιπέτειες. Οι 2 φίλοι 

είναι πάντα πρόθυμοι να ανεβάσει ο ένας το ηθικό του άλλου . 

 

Σκουμπι ντου και η παρέα  του 

 

Σε κάθε επεισόδιο ο Σκούμπι και η παρέα του, αποτελούμενη από τον Φρέντι 

Τζόουνς, τη Δάφνη Μπλέικ, τη Βέλμα Ντίνκλι και τον Σάγκι Ρότζερς, ταξιδεύουν 

στον κόσμο. Κάθε μέρος που επισκέπτονται είναι στοιχειωμένο από ένα τέρας 

ή φάντασμα , πίσω από το οποίο κρύβεται πάντα κάποιος άνθρωπος. Η ομάδα 

έχει ως στόχο να διαλευκάνει το μυστήριο, βρίσκοντας ποιος είναι ο ένοχος και 

γιατί έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια. Αφού γίνει η απαραίτητη έρευνα και 

βρεθούν αρκετά στοιχεία, στήνεται μια παγίδα με την οποία συλλαμβάνεται ο 

ένοχος και ξεσκεπάζεται η δολοπλοκία του… πολλές φορές δύσκολα αλλά τα 

καταφέρνουν μια χαρά όλοι μαζί …  
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 Ο Μικυ Μαους και η παρέα του  

Ο Μίκυ Μαους και η ξεχωριστή παρέα του … μια ομάδα από αξιολάτρευτα 

ζωάκια Μίνι Μαους  ο Ντόναλντ και η Νταιζη Ντακ , Ο Πλούτο ,ο αγαπημένος 

φίλος και κατοικίδιο του Μικυ και ο Γκουφι  … μας παίρνουν μαζί τους  σε κάθε 

ξεχωριστή περιπέτεια και μας διδάσκουν την ανεκτίμητη αξία της φιλίας και της 

συνεργασίας . Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις έχουν ο ένας την 

βοήθεια του άλλου και ξεπερνάνε κάθε εμπόδιο !  

 Ο Λουκι Λουκ ! 

Ο Λουκι Λουκ  ένας φτωχός και μόνος καομπόι  έχει συντροφιά το αγαπημένο 

του  άλογο την Ντόλυ  που τον βοηθά σε κάθε περιπέτεια του. Ο Λούκι Λουκ 

έχει συνεχώς ένα πρόβλημα τους Αδελφούς Νταλτονς οι οποίοι θέλουν να τον 

σκοτώσουν στην  προσπάθεια τους να αναδειχτούν οι χειρότεροι εγκληματίες  

χωρίς  κάποιο εμπόδιο .  
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Η φιλία ως μέσο αντιμετώπισης του bullying  

 

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο 

μεταξύ των μαθητών έχουν αρχίσει να 

γίνονται αντικείμενα προσοχής, 

συζήτησης και μελέτης και στην 

Ελλάδα. Αναγνωρίζονται ως κοινωνικά 

προβλήματα, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα σχετικών ερευνών που 

διεξάγονται σε σχολεία της χώρας. 

   

Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο 

σχολείο» (school bullying), όπως και ο όρος «θυματοποίηση» (victimization) 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται 

εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική 

συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση 

σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και 

εκτός σχολείου. Ο εκφοβισμός και η βία ανάμεσα στους μαθητές μπορούν να 

πάρουν σωματική, λεκτική, ψυχολογική και κοινωνική μορφή. 

Μελέτες δείχνουν ότι οι φιλίες είναι σημαντικές και για την πρόληψη του 

εκφοβισμού. Οι εκφοβίστες τείνουν να στοχεύουν τα παιδιά που είναι κοινωνικά 

απομονωμένα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά που έχουν έναν ισχυρό 

κύκλο φίλων να είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν θύματα εκφοβισμού. Ένας από 

τους καλύτερους τρόπους που οι παρέες αποθαρρύνουν τον εκφοβισμό είναι 

όταν ένα άτομο από αυτήν υπερασπίζεται το θύμα. Ένας καλός φίλος θα πει στο 

εκφοβιστη να σταματήσει, θα βοηθήσει το θύμα να αναφέρει την εκφοβιστική 

συμπεριφορά και να  το υποστηρίξει μόλις τελειώσει ο εκφοβισμός. Οι παρέες 

δημιουργούν ένα σύστημα υποστήριξης που θα βοηθήσει το θύμα να 

αντιμετωπίσει τον εκφοβισμό πιο γρήγορα. Επίσης το βοηθάνε ψυχολογικά με 

το να έχει κάποιον να μιλά και να ζητά συμβουλές όταν τις χρειάζεται. 
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Η φιλία μέσω αλληλογραφίας 

Η φιλία μέσω αλληλογραφίας θεωρείται η επικοινωνία με φίλους μας μέσω 

ανταλλαγής γραμμάτων. Αυτή η μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιείται όταν δύο 

άτομα βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και δεν μπορούν να συναντηθούν 

από κοντά. 

 

Η φιλία μέσω αποστολής γραμμάτων χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

1)Τη φιλία μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται από κοντά απλά μένουν σε 

διαφορετικά μέρη και 

2)Την ανταλλαγή γραμμάτων με ανθρώπους που δεν έχουμε γνωρίσει από  

κοντά. 

 

Φιλία μέσω αλληλογραφίας με άτομα τα οποία έχουμε συναντήσει: Και αυτή η 

κατηγορία φίλων χωρίζεται με τη σειρά της σε δύο υποκατηγορίες: Μπορεί να 

πρόκειται είτε για φίλους που διατηρούσαν μια φιλία και αναγκάστηκαν να 

αποχωριστούν ο ένας τον άλλον είτε για φίλους που εξαρχής ζούσαν σε 

διαφορετικά μέρη ,έχουν συναντηθεί από κοντά, και διατηρούσαν τη φιλία τους 

μέσω ανταλλαγής γραμμάτων. 

 

  Στην πρώτη περίπτωση τα άτομα που γνωριζόταν παλιά και διατηρούσαν 

φιλικές σχέσεις έχουν ένα πολύ στενό δέσιμο μεταξύ τους και συνεχίζουν τη 

φιλία  τους επικοινωνώντας με αυτόν τον τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση όπου 

οι φίλοι ζούσαν εξαρχής σε αλλά μέρη είναι ποιο πιθανό το συναισθηματικό 

αυτό δέσιμο να χάνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς δεν πρόκειται για 

φίλους που γνώριζαν καλά ο ένας τον άλλον όπως στη πρώτη περίπτωση. 

 

Φιλία μέσω αλληλογραφίας με άτομα που δεν έχουμε γνωριστεί πρόσωπο με 

πρόσωπο: Εδώ και πάλι διακρίνουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: 

1)Οι φίλοι που αλληλογραφούν να βρίσκονται στην ίδια χώρα και να 

έχουν ίδια καταγωγή και  

2)Άτομα διαφορετικής εθνικότητας επικοινωνούν με άτομα με τα οποία 

ζουν σε διαφορετικές χώρες. 

 

   Στην πρώτη περίπτωση τα άτομα έχουν κοινό κώδικα επικοινωνίας, την κοινή 

τους γλώσσα. 

Επιπλέον εφόσον βρίσκονται στην ίδια χώρα είναι πιο εύκολη και πιο εφικτή μια 

συνάντηση μεταξύ τους. 

  Αντίθετα φίλοι από διαφορετικές εθνικότητες σε διαφορετικές χώρες δεν έχουν 
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κοινούς κώδικες  επικοινωνίας γι αυτό και αλληλογραφούν σε μια διαφορετική 

συνήθως γλώσσα από τη μητρική τους.(π.χ. Αγγλικά). 

Ωστόσο υπάρχει η περίπτωση που ένας από τους δύο γνωρίζει τη μητρική 

γλώσσα του άλλου και έτσι διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης 

τέτοιου είδους φίλοι λόγω της απόστασης έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

γνωριστούν από κοντά. 

 

Τέλος στη σημερινή εποχή αυτός ο τρόπος επικοινωνίας έχει σχεδόν πάψει να 

υπάρχει. Η γραπτή επικοινωνία έχει πλέον δώσει τη σκυτάλη στα social media. 

Τώρα πλέον τα άτομα που γι οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συναντηθούν 

από κοντά έχουν τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου όχι μόνο να στέλνουν 

μηνύματα αλλά και να βλέπουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα μέσω 

βιντεοκλήσεων. Αυτή η ατόφια, αυθεντική μορφή  γραπτής επικοινωνίας είναι 

πλέον πολύ σπάνια και ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο εξακολουθούν να 

επικοινωνούν με αυτόν τον παλιό παραδοσιακό και για κάποιους ξεπερασμένο 

τρόπο. 

 

   

 

 

Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

                 

Οι φίλοι του Facebook είναι φίλοι;«Οι εκατό 

"φίλοι" μου είναι φίλοι μου;» είναι το 

ερώτημα που έθεσε σε ερευνά της η 

«Μonde». 

Ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις 

1) Ο φιλόσοφος Αντρέ ΚοντΣπονβιγ πιστεύει 

ότι δεν μπορεί να έχεις χιλίους φίλους, διότι η 

φιλιά είναι αδιαίρετη, ο καθένας δίνεται τόσο ολοκληρωτικά, στον φίλο του, που 

δεν μένει κάτι για να εκχωρηθεί άλλου, επομένως δεν είναι "φίλος" αυτός που 

είναι φίλος όλων, ούτε η φιλιά μπορεί να απλώνεται στο άπειρο. Διότι, λέει, «η 

φιλιά προϋποθέτει πολλή εμπιστοσύνη, πολλή ειλικρινά, πολλή οικειότητα και 

πολύ χρόνο» κι επιπλέον φίλος είναι κάποιος με τον όποιο «μοιράζομαι κάποιες 

δραστηριότητες: μια βόλτα, ένα παιχνίδι, ένα φαγητό, μια εκδρομή». 
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2) Στον αντίποδα βρίσκεται η φιλόσοφος Αν Νταλσιέ , που συμμερίζεται την 

άποψη ότι οι εικονικές σχέσεις κοντράρονται με τις πραγματικές «Σήμερα 

εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε μόνιμη εγγύτητα με τους οικείους τους- 

ανταλλάσοντας μηνύματα, εικόνες, ραντεβού» λέει και παρατηρεί , ότι μέσω των 

νέων τεχνολογιών, οι άνθρωποι «διαμορφώνουν διαφορετικές μορφές 

συντροφικότητας». Ένα παράδειγμα κατανόησης αυτής της «νέας 

συντροφικότητας» είναι η σελίδα υποδοχής του Facebook , που είναι 

προσωποποιημένη ( με φωτογραφίες, βίντεο, μουσικά κομμάτια) και μοιάζει σαν 

να υποδέχεσαι κάποιον στο δωμάτιο σου». 

Ψεύτικοι ή αληθινοί οι φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

Ζούμε στην εποχή του τηλέφωνου, της τηλεόρασης και του  υπολογιστή. Μια 

εποχή που χαρακτηρίζεται τόσο από την ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών 

συσκευών όσο και από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας με σκοπό την 

διευκόλυνση και την απλοποίηση της ζωής μας. Η νέα γένια έχει προσαρμοστεί 

τόσο σε αυτήν την εποχή που δείχνει να έχει εθιστεί σε αυτόν τον τρόπο ζωής. 

Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται η άποψη ότι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλείνουν τους ανθρώπους στον εαυτό τους και τους απομακρύνουν 

από το περιβάλλον και τον έξω κόσμο. Είναι γνωστό, επίσης , ότι ένα μεγάλο 

θεωρητικό πλεονέκτημα των μέσων είναι τελικά ψεύτικο και παραπλανητικό. 

Πολλοί άνθρωποι κυρίως νέοι ανοίγουν λογαριασμούς στο Facebook. 

Πιστεύοντας πως θα αποκτήσουν περισσότερους φίλους και θα γίνουν 

κοινωνικά αποδεκτοί. Αυτή είναι μια μεγάλη απάτη.  Οι δικτυακοί φίλοι σπάνια, 

έως και ποτέ, μπορούν να πάρουν θέση και να παίξουν καταλυτικό ρολό σε 

θέματα συμπαράστασης και υποστήριξης όπως ένας πραγματικός φίλος. Δεν 

μπορούν να χαρούν μαζί μας και να μας "κρατάνε" το χέρι στις δύσκολες 

στιγμές. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτούς όταν έχουμε ανάγκη και ούτε 

αυτή σε εμάς . Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχύναμε ότι η έμμεσα επικοινωνία δεν 

συγκρίνεται με έμμεση επικοινωνία όπως τα μηνύματα ή το Facebook.  

Τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και ο ρόλος τους στη σύγχρονη κοινωνία.  

1. Γενική αναφορά: Διανύουμε μια περίοδο, που βιώνουμε τη ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας, της άμεσης πληροφόρησης και της υπερτελειοποίησης των Μ.Μ.Ε. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την εκπληκτική δυνατότητα συνδυασμού ήχου 

και εικόνας και με την ευκρίνεια τους, εξασφαλίζουν «την τεχνολογική 

γεφύρωση της πληροφορίας με την κατανόηση» . Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα 

ανοικτό «εκπαιδευτικό περιβάλλον», που ανάλογα με την παρεχόμενη γνώση 

επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την κοινωνία. Τα ΜΜΕ αποτελούν στις μέρες μας 

τις αποκλειστικές σχεδόν πηγές ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στον κόσμο. Η 
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έρευνα έχει δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ καθορίζουν τη 

θεματολογία της ενημέρωσης όσον αφορά στο δημόσιο χώρο προσανατολίζει 

τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται γι' αυτά. 

2. Διασάφηση της έννοιας: Όλα τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης και 

ενημέρωσης, που απευθύνονται στα πλατιά στρώματα του λαού και αφορούν 

θέματα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά, ονομάζονται μαζικά 

μέσα ενημέρωσης. 

Σ’ αυτά περιλαμβάνονται : ο τύπος (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία) , το 

ραδιόφωνο, η τηλεόραση και ασκούν καταλυτική επίδραση σε όλα τα επίπεδα 

ζωής μιας κοινωνίας, ιδιαίτερα σήμερα με την αλματώδη εξέλιξη της 

τεχνολογίας. 

3. Επιδράσεις τους στην κοινωνία: Ανάλογα με την ποιότητα της ενημέρωσης, 

τον τρόπο λειτουργίας τους και το κοινό προς το οποίο απευθύνονται, εξαρτάται 

το πόσο και πως επηρεάζουν. 

Α. Θετικά: Όταν η ενημέρωση είναι υπεύθυνη και αντικειμενική και η ποιότητα 

του κοινού καλή, τότε επιδρά θετικά γιατί: 

• Γίνονται πηγή γνώσεων, πληροφοριών και νέων επιστημονικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων και δεδομένων, πράγμα που βοηθά τον άνθρωπο στην 

προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. 

• Ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα και το άτομο 

γνωρίζοντας τις αντικειμενικές συνθήκες μπορεί να προγραμματίσει και να 

οργανώσει σωστά τη ζωή του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να συγχρονιστεί με τις 

νέες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες, που δημιουργούνται στην 

παγκόσμια κοινότητα. 

• Προσφέρουν στο ευρύ κοινό πολιτιστικά και πνευματικά αγαθά σύγχρονα και 

του παρελθόντος και έτσι διευρύνουν τις γνώσεις του και οξύνουν την κρίση του. 

• Μέσω των ΜΜΕ αποκτούμε γνώση πολύπλευρη, κρίνουμε και αξιοποιούμε τα 

δρώμενα, προσλαμβάνουμε νέες ιδέες, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένη 

αντίληψη για τα πράγματα. 

• Συμβάλλουν στην επικοινωνία των λαών και στην αλληλεπίδραση του 

πολιτισμού τους, στη δημιουργία φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

• Ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και διαφωτίζουν τους λαούς γύρω από τα 

μεγάλα, ποικίλα και πολύπλοκα παγκόσμια προβλήματα και προβάλλουν τις 

προσπάθειες, που γίνονται για την επίλυση τους. 
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• Γίνονται τα μέσα διακίνησης των ιδεών και των ιδεολογιών συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της κρίσης του ατόμου και την απαλλαγή του από δογματισμό και τις 

προκαταλήψεις, διευρύνουν τους πνευματικούς του ορίζοντες και το κάνουν 

ενεργό συμμέτοχο στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα. Όταν η πληροφόρηση 

είναι απροκατάληπτη και πολύπλευρη, ο πολίτης αποκτά άποψη έχοντας έτσι τη 

δυνατότητα να συμμετάσχει σε κοινωνικό και πολιτικό διάλογο και να ελέγχει 

την πολιτική ηγεσία.  

• Όταν λειτουργούν βάσει κανόνων δεοντολογίας, αποτελούν ψυχαγωγικό και 

μορφωτικό μέσο των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων του λαού. 

Λειτουργούν ως μέσα ελέγχου και κριτικής των ιθυνόντων και συντελούν στην 

αποτροπή σκανδάλων και κατάχρησης εξουσίας. Ακόμα και σε κοινωνικό 

επίπεδο ελέγχουν και επικρίνουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το 

ρατσισμό και την αδικία. Οι πολίτες, τέλος, που είναι ενημερωμένοι κατάλληλα, 

όταν τα ΜΜΕ λειτουργούν ορθά, ευαισθητοποιούνται για τα κοινωνικά 

προβλήματα όπως ο ρατσισμός, η βία, η τρομοκρατία, ο αναλφαβητισμός, η 

καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αγωνίζονται στη συνέχεια 

για την επίλυση αυτών και τη διασφάλιση της κοινωνικής ευρυθμίας. Οι 

ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη 

και την αξιοκρατία και αντιστέκονται στον τυφλό κομματισμό και την πόλωση, 

ψηφίζουν υπεύθυνα και αγωνίζονται για μια πιο υγιή Δημοκρατία.  

Β. Αρνητικά: Όταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λείπει η 

αντικειμενικότητα ή λειτουργούν χάρη συμφερόντων, τότε επιδρούν αρνητικά, 

οπότε έχουμε τον «κιτρινισμό» τους λειτουργούν αρνητικά στο σύνολο, όταν: 

α) Αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα, ή 

διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, εξυπηρετώντας κάποια πολιτικά και οικονομικά 

συμφέροντα, καθώς και ιδεολογικές σκοπιμότητες. 

β) Καλλιεργούν τα πάθη και τα μίση, ή φανατίζουν το κοινό με την πολιτική και 

ιδεολογική προπαγάνδα για να πετύχουν συγκεκριμένους σκοπούς. Ενισχύουν το 

πνεύμα του ρατσισμού και εθνικισμού. 

γ) Κάνουν «πλύση εγκεφάλου» με την προπαγάνδα, που είναι το προσφορότερο 

μέσο υπονόμευσης της κοινωνίας. Συνεπώς χειραγωγούν, αλλοτριώνουν, 

εξωκατευθύνουν. 

δ) Καλλιεργούν τη σκανδαλολογία και σπιλώνουν προσωπικότητες του 

δημοσίου βίου για εξυπηρέτηση κάποιων σκοπιμοτήτων. 
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ε) Προβάλλουν πλαστά πρότυπα ζωής, ή δημιουργούν πλασματικές ανάγκες στα 

μέλη της κοινωνίας ή προβάλλουν σαν μέγιστη αξία το χρήμα. Επομένως, 

προωθούν το καταναλωτικό πρότυπο ζωής και τις υλικές αξίες. 

στ) Περιορίζουν το διάλογο, λόγω της εικόνας, και κατ’επέκταση την 

επικοινωνία των ατόμων. 

ζ) Κακομεταχειρίζονται τη γλώσσα, με αποτέλεσμα να την αλλοτριώνουν, να την 

υποβαθμίζουν και να ασχημονούν σε βάρος της. Χρησιμοποιούν πολλές 

ξενόφερτες λέξεις. 

η) Γίνονται μέσα για την προώθηση της «προπαγάνδας» με την οποία μπορούν 

να χειραγωγούν τη μεγάλη μάζα του λαού. 

θ) Προβάλλουν σκηνές ή πράξεις βίας, που επηρεάζουν αρνητικά ειδικά τον 

ψυχισμό των νέων ανθρώπων και κυρίως των παιδιών. 

ι) Δημιουργούν τεχνητή ένταση και κινδυνολογία από ανύπαρκτα γεγονότα, ή 

επιβάλλουν με την τεράστια δύναμη τους ανάξια πρόσωπα σε ανώτερα 

αξιώματα και υπονομεύουν τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς και την 

ίδια της ύπαρξη της δημοκρατίας. 

ια)Παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή επώνυμων και ανώνυμων πολιτών. Το 

θεμελιώδες αυτό αγαθό, της ιδιωτικότητας, κινδυνεύει από την παραβατικότητα 

πολλών, οι οποίοι λατρεύουν να ζουν μέσα από τη ζωή των άλλων. Συσκευές 

Gps, webcameras, κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας με ενσωματωμένες 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κάμερες και εκατοντάδες άλλες εφαρμογές 

προηγμένης τεχνολογίας, έχουν επιστρατευθεί για τη συλλογή και εκμετάλλευση 

πλήθους προσωπικών στιγμών εκατομμυρίων ανυποψίαστων πολιτών διάσημων 

ή άσημων. Αναμφίβολα η εξέλιξη αυτών των νέων τεχνολογιών, δημιουργεί μια 

άνευ προηγουμένου δυναμική εισβολή στην ιδιωτική ζωή του κάθε ατόμου. Είναι 

γεγονός ότι αρκετός κόσμος έχει προβληματιστεί και έχει εκφραστεί ανοιχτά, 

σχετικά με τη δίκαιη ή όχι, εκμετάλλευση της ιδιωτικής ζωής του καθενός από 

τα ΜΜΕ. Αναμφίβολα, λοιπόν, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους 

δημοσιογράφους να προμηθεύονται υλικό, που σε αντίθετες συνθήκες θα ήταν 

αδιανόητο να λάβουν. Στη διάθεση πολλών δημοσιογραφικών επιτελείων, που 

συχνά αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο είδος, συχνά βρίσκονται 

υπερσύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης. 

4. Προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας: Για να λειτουργήσουν σωστά τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ισχύουν κάποιοι κανόνες δεοντολογίας, που 

εφαρμόζονται χωρίς φυσικά να γίνεται λογοκρισία. 
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Επίσης σ’ αυτό θα συμβάλλει και η στάση το ατόμου απέναντι σ’ αυτά, που. 

εξαρτάται από το πνευματικό του επίπεδο και τους αμυντικούς μηχανισμούς, 

που έχει αναπτύξει. 

Η ορθή λειτουργία προϋποθέτει τα εξής: 

α) τη λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος , που κατοχυρώνει την ελευθερία  

του τύπου, της έκφρασης και τα υποστηρίζει, αφού με αυτά εξασφαλίζεται και η 

συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση της σωστής και 

αντικειμενικής πληροφόρησης ή και της κριτικής (τη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης θετική ή αρνητικής). 

β) τη σφαιρική, ολόπλευρη, ποιοτική και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού. 

γ) ποιοτικά και όχι μόνο εμπορικά κριτήρια στην επιλογή των θεμάτων 

δ) προβολή θεμάτων, ειδήσεων και εκδηλώσεων που δεν προσβάλλουν το 

δημόσιο αίσθημα. 

ε) την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του κοινού. 

στ) το ήθος, την πνευματική δραστηριότητα, τη συνειδητοποίηση των ευθυνών 

των λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

ζ) την κριτική στάση του ίδιου του αποδέκτη, που εξαρτάται φυσικά από την 

πνευματική του καλλιέργεια και τα πνευματικά του ερεθίσματα. 

η) την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τη λογική επεξεργασία των μηνυμάτων από 

τον αποδέκτη. 

θ) τη σωστή αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων, που οφείλεται τόσο στην 

παιδεία, όσο και την απαλλαγή από φανατισμό ή προκατάληψη του αποδέκτη. 

Επίλογος: Η τεχνολογική εξέλιξη έδωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια 

τεράστια δύναμη, που συνδυασμένη και με τα πολύπλοκα πολιτικοοικονομικά 

και κοινωνικά συμφέροντα, μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην πορεία της 

ανθρωπότητας. Αυτή η πορεία εξαρτάται τόσο από την καλή ή κακή χρήση τους 

από τους λειτουργούς τους, όσο και από το πνευματικό επίπεδο των λαών - 

αποδεκτών των μηνυμάτων. Είναι ένα κρίσιμο σημείο, που θα πρέπει να το 

εξετάσουν με ψυχραιμία και ευθύνη κυρίως οι λειτουργοί των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας, ώστε ο ρόλος τους να αποβεί ωφέλιμος και εποικοδομητικός για 

την κλυδωνιζόμενη σύγχρονη κοινωνία. 
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● Ποιοι παράγοντες-λόγοι μας ωθούν στο να φτιάξουμε προφίλ στο 

Facebook ; 

  Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μας ωθούν στο να φτιάξουμε προφίλ στο 

Facebook. Αναλυτικότερα αφού το Facebook αποτελεί μια πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης και κοινωνικοποιήσεις, όταν έχουμε προφίλ μπορούμε να 

επικοινωνούμε με άλλους και μέσω του ίντερνετ αυτό γίνεται πολύ εύκολο. 

Επίσης νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια «ομάδα» και αυτό μας κάνει χαρούμενους. 

Ακόμη ένας λόγος είναι ότι επηρεαζόμαστε από τους άλλους ή από τη «μόδα» 

και φτιάχνουμε προφίλ χωρίς να το θέλουμε πραγματικά, απλά νιώθουμε 

«αναγκασμένοι» . Το γεγονός, ότι μπορούμε να επικοινωνούμε και να 

κοινωνικοποιούμαστε είναι σημαντικός παράγοντας, γιατί μπορούμε να 

γνωρίσουμε και καινούργιους ανθρώπους από άλλη χώρα. 

Θετικά και αρνητικά στοιχεία του Facebook: 

1)Θετικά στοιχεία του Facebook: 

   - Κοινωνικοποίηση. 

  - Δωρεάν επικοινωνία ανεξαρτήτως απόστασης. 

  - Ενημέρωση. 

  - Νέες γνωριμίες. 

  - Αίσθημα ότι ανήκεις «κάπου». 

  - Περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο (ψυχαγωγία). 

2) Αρνητικά στοιχεία του Facebook: 

  - Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. 

  - Ανήλικα άτομα και μη που μπορεί να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. 

  - Εθισμός. 

  - Ο εθισμός μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αντικοινωνικοποίηση και την 

απομόνωση, δεν έχουμε επαφή με συνομηλίκους, αποκοπή από αθλητικές και 

άλλες δραστηριότητες (βόλτες, κινηματογράφο, θέατρο, ταξίδια). 

  - Καθιστική ζωή/ προβλήματα υγείας. 
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Τι περιμένεις από τους διαδικτυακούς σου φίλους; 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις διότι δεν είναι πραγματικοί φίλοι. Έτσι δεν περιμένω 

να μου συμπαρασταθούν στις δύσκολες στιγμές. Για μια πραγματική/ουσιαστική 

φιλία απαιτούνται πολλά και όχι απλά ένα μήνυμα στην οθόνη.  

Δεν περιμένω κάτι συγκεκριμένο από τους διαδικτυακούς μου φίλους. Οι φίλοι 

στο διαδίκτυο είναι περισσότερο γνωστοί μου, οπότε δεν υπάρχει μεγάλος 

κίνδυνος. 

Περιμένω να μου κάνουν like και κάποια σχόλια στις αναρτήσεις μου, 

δυνατότητα να μοιράζομαι τις προσωπικές μου στιγμές και υπενθύμιση 

γενεθλίων και εκδηλώσεων. 

 

 

Φανταστικοί Φίλοι 

 

 

Οι περισσότεροι από εμάς, ως παιδιά, μιλούσαμε στα παιχνίδια μας. Τα κορίτσια 

βάζαμε τις κούκλες να ανοίγουν διαλόγους ολόκληρους μεταξύ τους, τα αγόρια 

έβαζαν τα Τζι-αι-τζο να εξαπολύουν ρουκέτες και απειλές ο ένας στον άλλον, τα 

περισσότερα νήπια έχουν ένα αγαπημένο κουκλάκι, το οποίο αγκαλιάζουν κάθε 

βράδυ και του μιλούν ή το φροντίζουν σαν αληθινό μωρό. Τι γίνεται, όμως, στην 

περίπτωση που ένα παιδί φαντάζεται ότι στον χώρο, δίπλα του, υπάρχει ένα 

ακόμα παιδί και λειτουργεί σα να παίζουν μαζί; 

 Σύνηθες φαινόμενο στην προσχολική ηλικία 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το 60-65% των παιδιών αναπτύσσουν το 

φαινόμενο του φανταστικού φίλου στις 

ηλικίες μεταξύ 3 και 5 ετών. Πρόκειται 

ακριβώς για την περίοδο που το παιδί 

αρχίζει να «χτίζει» την δική του 

προσωπικότητα και δοκιμάζει τα όρια 

μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. 

Και παρόλο που τα στατιστικά λένε ότι 

τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να 

ξεχνούν τους φανταστικούς τους φίλους 
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όταν ξεκινούν για πρώτη φορά το σχολείο, περίπου ένα στα τρία παιδιά συνεχίζει 

να παίζει με τους φανταστικούς του φίλους μέχρι την ηλικία των 7 ετών. Οι 

φανταστικοί φίλοι των παιδιών και γενικά οι φανταστικές σχέσεις έχουν 

στιγματιστεί ως ύποπτες και πιθανόν ως ενδεικτικές ψυχοπαθολογίας. 

Παλαιότερα, και ιδιαίτερα ως τη δεκαετία του 1990, οι συμπεριφορές αυτές που 

διέπονταν έντονα από το φαντασιακό στοιχείο χαρακτηρίζονταν ως ανώριμες 

και άσκοπες. Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η άποψη ότι η φαντασία 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη σκέψη και οι ειδικοί αναγνωρίζουν 

πλέον τη χρησιμότητά της σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών σχέσεων. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα φανταστικών δραστηριοτήτων 

που σχετίζεται με τη δημιουργία, τη διαχείριση και την κατανόηση των 

κοινωνικών δεσμών. Ο φανταστικός φίλος μπορεί να είναι ένα πρόσωπο της 

ίδιας ηλικίας με το παιδί ή μεγαλύτερης, ενώ κάποιες φορές περιγράφεται από 

τα παιδιά ως ανθρωπόμορφο ζώο. Τα πρωτότοκα παιδιά και τα μοναχοπαίδια 

μπορεί να είναι πιθανότερο να επινοούν έναν σύντροφο, λόγω του ότι δεν έχουν 

αδέλφια να παίξουν μαζί τους, ή απλώς επειδή έχουν στη διάθεσή τους 

περισσότερο χρόνο που περνούν μόνα τους, ώστε να παίζουν με έναν τέτοιο 

τρόπο. Όταν οι κοινωνικές τους ανάγκες είναι καλυμμένες, όπως όταν 

βρίσκονται στο σχολείο, οι φανταστικοί φίλοι εμφανίζονται πολύ σπανιότερα. 

Αυτή η εξήγηση φαίνεται πολύ πιθανή προκειμένου να καταλάβουμε τον λόγο 

για τον οποίο εμφανίζονται οι φανταστικοί φίλοι. Δεν έχει αποδειχτεί όμως 

ιδιαίτερα. Φανταστικούς φίλους δεν δημιουργούν όλα τα παιδιά. Συνήθως, τα 

παιδιά που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια δεν έχουν φανταστικούς φίλους ή 

τουλάχιστον δεν το αναφέρουν, γιατί φοβούνται ότι τα αδέρφια τους δεν θα τα 

πάρουν στα σοβαρά και θα τα κοροϊδέψουν. 

 Κι αν ρωτήσουμε τα παιδιά να μας περιγράψουν τον φανταστικό 

τους φίλο;  

Αν πούμε σε ένα παιδί να μας περιγράψει τον φανταστικό του φίλο, θα 

εκπλαγούμε από τις αληθοφανείς λεπτομέρειες που θα μας πει! Ο φανταστικός 

φίλος του μπορεί να είναι άνθρωπος, κάποιο ζώο ή κάτι άλλο που μπορεί να 

φανταστεί. Συνήθως, ο φίλος αυτός είναι αόρατος. Τα «εξωτερικά» 

χαρακτηριστικά του φίλου του είναι συγκεκριμένα, ενώ στη συμπεριφορά του 

παρατηρεί τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία! Για παράδειγμα, μπορεί το 

παιδί να (προσποιείται πως) παίζει με τον φίλο του, αλλά κάποια στιγμή να 

παραπονεθεί ότι τον ενοχλεί, του παίρνει τα παιχνίδια, μιλά δυνατά και πολλά 

άλλα. Γενικά, ο φανταστικός φίλος αποτελεί (ίσως και για πολλά χρόνια) μέλος 

της οικογένειας! Παρά τη συνεχή «αλληλεπίδραση» που έχει το παιδί με τον 

φίλο του και την αληθοφάνεια με την οποία τον παρουσιάζει, έχει επίγνωση ότι 

ο φίλος αυτός δεν είναι αληθινός. 
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Γιατί δημιουργούν τα παιδιά φανταστικούς φίλους; 

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος κ.Σφήκα, «Οι φανταστικοί φίλοι του παιδιού το 

βοηθούν να χειρίζεται τα άγχη του. Στην ηλικία των τεσσάρων ετών είναι πιθανό 

το μικρό παιδί να φοβάται τα σκυλιά, τους θορύβους ή τα φαντάσματα που 

πιστεύει πως είναι κρυμμένα στο ντουλάπι. Οι φανταστικοί φίλοι του φοβούνται 

μαζί του ή είναι δυνατοί και γενναίοι και του δίνουν κουράγιο. Ιδιαίτερα, τα δειλά 

και ευαίσθητα παιδιά χρησιμοποιούν τους φανταστικούς φίλους σαν μια μορφή 

προστασίας». Η ίδια εξηγεί πως ένα παιδί με φανταστικούς φίλους όχι μόνο δεν 

έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά έχει βρεθεί πως μπορεί να είναι πιο κοινωνικό και 

λιγότερο ντροπαλό από άλλα παιδιά. Επιπλέον, μπορεί να έχει πιο πολλούς 

πραγματικούς φίλους, να είναι πιο δημιουργικό και να συμμετέχει πιο πολύ σε 

οικογενειακές δραστηριότητες. Τα παιδιά που έχουν φανταστικούς φίλους 

παίζουν περισσότερο ειρηνικά με τα συνομήλικα παιδιά και συνεργάζονται 

καλύτερα με τους γονείς και τους άλλους ενήλικες. Μερικές φορές το 

φαινόμενο των φανταστικών φίλων εμφανίζεται και στα παιδιά της μέσης 

παιδικής ηλικίας, τα οποία μιλούν για τους φίλους αυτούς, για τις συζητήσεις 

που κάνουν μαζί τους και για τις δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται με 

αυτούς. Συχνά τα παιδιά αυτά αναφέρονται στη στήριξη, την ενθάρρυνση, τις 

συμβουλές και την ανακούφιση που λαμβάνουν από αυτούς τους φίλους. Σε 

σχετική μελέτη που διεξήχθη σχετικά με το φύλο, βρέθηκε ότι τα κορίτσια 

προσχολικής ηλικίας συνήθως φροντίζουν τους φανταστικούς τους φίλους, ενώ 

τα αγόρια είναι πιο πιθανό να έχουν ως φανταστικούς φίλους υπερ-ήρωες και να 

προσδίδουν υπερφυσικές ιδιότητες στους φανταστικούς τους φίλους.  

 Μέχρι πότε υπάρχει ο φανταστικός φίλος στη ζωή του παιδιού;  

Η εμφάνιση του φανταστικού φίλου είναι κάτι φυσιολογικό που δεν πρέπει να 

ανησυχεί τους γονείς. Μετά από κάποια ηλικία, ο φανταστικός φίλος αρχίζει 

σιγά σιγά να εξαφανίζεται. Το παιδί εγκαταλείπει τα παιχνίδια «ρόλων», ενώ 

ταυτόχρονα βελτιώνεται η κοινωνικοποίησή του. Ο φανταστικός φίλος δεν του 

είναι πια χρήσιμος. Αν όμως το παιδί αποφεύγει τις επαφές με τα άλλα παιδιά ή 

αν ο φανταστικός φίλος συνεχίσει να υπάρχει στη ζωή του παιδιού και μετά τα 

έξι του χρόνια, ίσως τότε να χρειάζεται βοήθεια από κάποιον ειδικό. Κλείνοντας, 

ο φανταστικός φίλος μπορεί να διασκεδάσει και να βοηθήσει το παιδί. Η 

φαντασία και η δημιουργική σκέψη είναι άλλωστε απαραίτητες για κάθε παιδί. 

Ας θυμηθούμε τα λόγια του Αϊνστάιν «Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη 

γνώση»! 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και σκοπός του 

είναι να διερευνήσουμε το θέμα που μελετάμε στα πλαίσια 

του Project της Α΄ Λυκείου (Α΄2). Δεν υπάρχουν σωστές και 

λάθος απαντήσεις. 

     Φύλο :    Αγόρι   Κορίτσι  

1. Πόσους πραγματικούς φίλους έχεις;  

       Κανέναν   1-2   3 και πάνω  

2. Κάνεις παρέα με παιδιά του ιδίου ή του αντίθετου φύλου; 

        του ιδίου    του αντίθετου      και με τα δύο 

3. Στην επιλογή ενός φίλου έχει σημασία: 

 Ηλικία  

 Εθνικότητα  

 Εμφάνιση  

4. Πόση διάρκεια μπορεί να έχει μια πραγματική φιλία; 

      1 χρόνο   2-3   παραπάνω  

 

5. Μπορείς να ζήσεις χωρίς φίλους; 

           Ναι   Όχι  

6. Πιστεύεις ότι δημιουργούνται φιλίες μέσω του διαδικτύου; 

             Ναι          Όχι  

7. Πόσους Διαδικτυακούς φίλους έχεις; 

        ……………………………………………………………… 
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8. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρείς απαραίτητα 

σε μια πραγματική φιλία;  

(0=καθολου, 1=λιγο, 2=αρκετά, 3=πολύ) 

 0 1 2 3 

 Εμπιστοσύνη     

 Σεβασμός      

 Συνεννόηση     

 Ειλικρίνεια       

 Ευγένεια      

 Ενθάρρυνση     

9. Ποσό συχνά τσακώνεστε με τους φίλους σας; 

        Καθόλου   Συχνά   Μερικές φορές  

10. Έχετε απογοητευτεί από φιλίες; 

            Ναι        Όχι  

11. Πιστεύεις στη φιλία μεταξύ ανθρώπου και ζώου; 

             Ναι      Όχι  
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Η ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ 

Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα ανάγεται σε πολλά χρόνια πριν, ίσως 

περισσότερα από 50.000. Αναφερόμενοι στα δημοφιλέστερα κατοικίδια της 

σύγχρονης εποχής, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο σκύλος εξημερώθηκε πριν από 

περίπου 35.000 χρόνια, ενώ η γάτα 9.500 χρόνια πριν. Οι λόγοι που οδήγησαν 

τον άνθρωπο να επιθυμεί τη συντροφιά των ζώων σχετίζονταν με την επιβίωσή 

του στη γη: ο σκύλος ήταν ένας χρήσιμος βοηθός για διάφορες εργασίες, η γάτα 

ένας απαραίτητος σύμμαχος εναντίον των τρωκτικών, τα αιγοπρόβατα πηγή 

τροφής και ένδυσης. Σήμερα τα κατοικίδια μπορεί να έχουν χάσει σε ένα μεγάλο 

βαθμό την αρχική τους λειτουργία, αλλά αυτό δεν έχει μειώσει την ανάγκη του 

ανθρώπου να βρίσκεται σε επαφή μαζί τους. 

Δεσμός ανθρώπου-ζώου 

Μία από τις σημαντικότερες έννοιες στη μελέτη της σχέσης του ανθρώπου με τα 

ζώα αποτελεί ο όρος του δεσμού, ο οποίος τοποθετείται την περίοδο της 

εξημέρωσης των διαφόρων ειδών. Η ισχύς του δεσμού επέτρεψε στα ζώα από 

κατοικίδια, να θεωρούνται μέλη της οικογένειας του ατόμου. Σύμφωνα με την 

Αμερικανική Κτηνιατρική Εταιρία «ο δεσμός μεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι 

μια αμφίδρομα ωφέλιμη και δυναμική σχέση, που επηρεάζεται από 

συμπεριφορές απαραίτητες για την υγεία και την ευεξία και των δύο. Αυτή 

συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, συναισθηματικές, ψυχολογικές και 

σωματικές αλληλεπιδράσεις ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος 

 

Στα πλαίσια της φιλίας του ανθρώπου με τα ζώα μελετήσαμε το ποίημα του 

Νίκου Καββαδία «Οι γάτες των φορτηγών», το οποίο προέρχεται από την 

πρώτη ποιητική συλλογή του ποιητή «Μαραμπού»(1933). Σε αυτό περιγράφεται 

η σχέση που αναπτύσσουν οι ναυτικοί των φορτηγών πλοίων με τη γάτα που 

ταξιδεύει μαζί τους. 
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Στο πρώτο μισό του ποιήματος περιγράφεται η ζωή των γατών που ζουν στα 

βαπόρια και η αντιμετώπιση τους. Οι γάτες, σύμφωνα με τον ποιητή μοιάζουν 

πολύ με τις γυναίκες, των όποιων η παρουσία λείπει πολύ από τους ναυτικούς 

των εμπορικών πλοίων, που ταξιδεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι, 

πάντα τρέφουν μια γάτα στο καράβι, για να νιώθουν τη ζεστασιά, το χάδι και το 

νάζι της γυναικάς παρουσίας διπλά τους. Η ανάγκη για συντροφιά και 

τρυφερότητα καλύπτεται από το ζώο αυτό, που τριγυρνά παιχνιδιάρικα στα 

πόδια τους και τους θυμίζει θηλυκό στο τρόπο που τους κοιτάζει,  τους αγριεύει 

ή κάθεται νωχελικά στη γωνία της. Η ατμόσφαιρα που περιγράφει ο ποιητής να 

επικρατεί στο πλοίο χάρη στη παρουσία της γάτας θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ερωτική, αισθησιακή και έντονα «ηλεκτρισμένη». 

 Στο δεύτερο μισό, παρουσιάζεται ο αργός εκφυλισμός της γάτας από τη 

ασθένεια της λαμαρίνα. Η γάτα που παραμένει κλεισμένη μέσα στις λαμαρίνες 

του καραβιού για μεγάλο χρονικό διάστημα κινδυνεύει να προσβληθεί από τρέλα 

επειδή βλέπει συνεχώς το ίδιο θέαμα, την όψη του σιδηρού. Οι ναυτικοί 

προσπαθούν απεγνώσμενα κάθε φορά να την προστατευόσουν από αυτήν την 

αρρώστια, φορώντας της ένα χάλκινο περιλαίμιο, αλλά δεν κατορθώνουν να την 

αποτρέψουν από το θλιβερό θάνατο της. 

 Οι άντρες του πληρώματος φτάνουν σε σημείο να δακρύζουν όταν χάνουν τη 

μοναδική φιλική σύντροφο του ταξιδιού τους. Το άγριο καθήκον της λύτρωσης 

αναλαμβάνει ο πιο κακοπαθείς, κοιτάζοντας την για τελευταία φορά και 

ρίχνοντάς την στη άγρια θάλασσα. Ο πνιγμός της θα τη σώσει από το 

μακρόχρονο βασανιστήριο της τρέλας αν εξακολουθεί να ζει στο πλοίο. Στο 

τέλος του ποιήματος καταλαβαίνουμε πως ο ποιητής θέλει έμμεσα το δίπολο 

που κυβερνά τη ζωή, το δίπολο του ερώτα και του θανάτου, που τα πάντα με 

αυτά σχετίζονται και με αυτά καταλήγουν. 
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Το ποίημα έχει μελοποιηθεί από το συγκρότημα "Ξέμπαρκοι".  

https://youtu.be/aHe2RWNxorQ 

Διαβάσαμε επίσης το διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Στρίγκλα και καλλονή», 

το οποίο δημοσιεύτηκε το 1994 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Περιέχει αρκετά 

αυτοβιογραφικά στοιχεία της συγγραφέας από την αυτοεξορία της στο Παρίσι 

κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974).η αφηγήτρια μιλάει για τη μεγάλη 

θλίψη της και τις ενοχές που έχει για το θάνατο της σκυλίτσας της, που πιστεύει 

πως αυτοκτόνησε για να την εκδικηθεί επειδή την άφησε μόνη της για λίγες 

μέρες. Περιγράφει τον τρόπο που την απέκτησε και τη σχέση που είχαν 

αναπτύξει οι δυο τους. Στο τέλος του διηγήματος η συγγραφέας εκφράζει τα 

βαθιά φιλοζωικά της αισθήματα.  

Η αφηγήτρια αντικρούει την άποψη ότι η υπερβολική αγάπη και φροντίδα για 

ένα σκυλί είναι υβριστική για τα παιδιά. Θεωρεί υποκριτές και φαύλους αυτούς 

που το λένε. Πιστεύει ότι οι άνθρωποι προσφέρουν την αγάπη τους, μόνο όταν 

αναγνωρίζεται και αυτό κρύβει διάθεση αυτοπροβολής. Η αφηγήτρια επικρίνει 

εκείνους που θα βοηθούσαν ένα παιδί για να εισπράξουν επαίνους ,αλλά δεν 

βρίσκουν κανέναν λόγο για να φροντίσουν ένα ζώο. Στη ζυγαριά της 

φιλανθρωπίας ένα πεινασμένο παιδί ζυγίζει περισσότερο από ένα πεινασμένο 

ζώο, γιατί το παιδί θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και οι άλλοι θα 

επαινέσουν την φροντίδα ότι παιδιού. Έτσι τα ζώα αξιολογούνται ως κατώτερα. 

Αυτό ισχύει για όσους δεν γνωρίζουν πως είναι η σχέση με ένα ζώο. Ειδικά ο 

σκύλος, τονίζει η αφηγήτρια, δέχεται όση αγάπη του δώσεις, νιώθει 

ευγνωμοσύνη για τη φροντίδα που του χάρισες και ανταποδίδει με τη αφοσίωση 

του. Είναι μια μορφή αγάπης που δέχεται ανταλλάγματα. Το βλέμμα του 

σκύλου, γεμάτο παράπονο, εκφράζει έντονα όσα οι άνθρωποι λένε με λόγια , 

κινήσεις, παράπονα και γκρίνια. 

 

                                 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aHe2RWNxorQ
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Η φιλία μέσα από τη θρησκεία. 

Ή αληθινή φιλία είναι ένα φαινόμενο το οποίο σπανίζει στην εποχή μας. Πολλές 
φορές είναι δύσκολο να βρεις έναν αληθινό φίλο. Μέσα από τη θρησκεία 
ωστόσο μαθαίνουμε περισσότερα για την αληθινή φιλία καθώς και για τις 
αληθινές φιλίες μεταξύ σημαντικών προσώπων της εκκλησίας. 

ΦΙΛΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 

Φίλιππος και Ναθαναήλ: 

Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ ήταν δύο καλοί φίλοι που έζησαν στην εποχή του 
Ιησού και αξιώθηκαν να γίνουν μαθητές του. Μάλιστα στις μέρες μας 
μαθαίνουμε γι’ αυτούς με σκοπό να τους λάβουμε ως υπόδειγμα αληθινής 
φιλίας.  

Η Ιστορία τους: 

Μετά την βάπτισή Του ο Ιησούς, καλεί τους δώδεκα μαθητές να Τον 
ακολουθήσουν για να διαδώσουν την αλήθεια Του σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά 
τους ήταν και οι δύο φίλοι. Ο Φίλιππος περίμενε με λαχτάρα τον Μεσσία, γιατί 
διάβαζε τις γραφές. Έτσι, όταν συνάντησε τον Χριστό και Αυτός του είπε: 
«Ακολούθησέ με», ο Φίλιππος ένιωσε μεγάλη χαρά, αφού κατάλαβε ότι ήταν ο 
Χριστός. Δέχτηκε λοιπόν την πρόσκληση και Τον ακολούθησε. Τότε όμως 
σκέφτηκε τον πολύ καλό του φίλο Ναθαναήλ, αγωνιούσε να του μιλήσει για τον 
Χριστό. Γεμάτος χαρά του είπε «Έλα, βρήκαμε τον Χριστό». Ο Ναθαναήλ δεν 
πείστηκε αμέσως λόγω της καταγωγής του, μα ο Φίλιππος δεν φάνηκε να τα 
παρατά. Επίμονα του λέει «Έρχου και είδε», δηλαδή «έλα και δες μόνος σου!» 
Απ’ ότι φάνηκε ο Χριστός προκάλεσε μια ιδιαίτερη έλξη στον Ναθαναήλ. Από 
εκείνη την ημέρα οι δύο καρδιακοί φίλοι έγιναν και μαθητές του Χριστού. 
 

Η ιστορία αυτή των δύο φίλων μας προσφέρει και ένα δίδαγμα. Συγκεκριμένα, 
μαθαίνουμε πως οι φιλία δεν σημαίνει, όπως πιστεύουμε, να περνάς χρόνο με 
κάποιον, να λέμε και να κρατάμε μυστικά. Αληθινή φιλία, μέσα απ’ το 
παράδειγμά μας, είναι να προσπαθείς με επιμονή, υπομονή και θέληση να φέρεις 
τον φίλο σου στο σωστό δρόμο. Να βαδίζουμε συνοδοιπόροι προς τον Χριστό, 
έτσι θα χτίσουμε γερά θεμέλια για μια σωστή φιλία. 
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Γρηγόριος και Βασίλειος: 

Μια αληθινή αθάνατη φιλία μεταξύ δύο μεγάλων προσωπικοτήτων, που 
ξεκίνησε από τα εφηβικά τους χρόνια κι έμεινε πιστή και πέρα απ’ τον τάφο, θα 
μπορούσε πολλά να προσφέρει σ’ αυτή την αναζήτηση. 

Γνωρίστηκαν στην Καισάρεια «την μητρόπολιν των επιστημών» μετά το 345 μ.Χ. 

οι δύο φίλοι, ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος· έφηβοι τότε γύρω στα δεκαπέντε με 

δεκάξι τους χρόνια. 
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Η ευαίσθητη ψυχή του Γρηγορίου εντυπωσιάστηκε απ’ αυτή τη γνωριμία· όχι 

τόσο από την επιστημονική σκέψη και γνώση του Βασιλείου, την πολύ 

μεγαλύτερη από την ηλικία του, όσο από τον ακέραιο χαρακτήρα του και της 

ψυχής του την ευγένεια! Ύστερα πήγαν για ανώτερες σπουδές ο Βασίλειος στην 

Κωνσταντινούπολη και ο Γρηγόριος στην Αλεξάνδρεια. 

Οι πλούσιοι νέοι αυτή την εποχή επισκέπτονταν μεγάλα πνευματικά κέντρα για 

ν’ ακούσουν πολλούς διδασκάλους. Έτσι κατευθύνθηκαν κι οι δύο στην Αθήνα, 

το κέντρο ενός ανεπανάληπτου πολιτισμού. Τον 4ο μ.Χ. αι. η πνευματική κίνηση 

ήταν πολύ ζωηρή. «Η προγονική αίγλη, η ανάμνησις των μεγάλων 

προσωπικοτήτων της αρχαιότητος και η ωραιότης της πόλεως με τα λαμπρά 

μνημεία και καλλιτεχνήματα… και οι φημισμένοι σοφισταί…» ήταν κέντρο 

προσελκύσεως των νέων. 

Ο Γρηγόριος έφτασε στην Αθήνα ένα χρόνο νωρίτερα από τον Βασίλειο και τον 

περίμενε ανυπόμονα. 

Το Πανεπιστήμιο των Αθηνών τότε, γύρω στο 350 μ.Χ., είχε πολυάριθμες 

αυτοτελείς σχολές με χαλαρό σύνδεσμο μεταξύ τους και έδινε περισσότερο 

εγκυκλοπαιδική γνώση παρά ειδική, αλλά υψηλής στάθμης. 

Πολλοί όμως από τους φοιτητές, μόνο τον τίτλο των φοιτητών είχαν. Υπήρχε 

ακόμα ισχυρό ειδωλολατρικό πνεύμα. Οι ειδωλολατρικές γιορτές, τα γλέντια, τα 

σφαιριστήρια, οι ιπποδρομίες, τα θεάματα τραβούσαν τους νέους. Ο Γρηγόριος 

γράφει ότι ήταν «δυσκάθεκτοι ταις ορμαίς». 

Για τους νεοφερμένους ήταν δυσκολότερα τα πράγματα. Οι διάφορες φατρίες 

θέλουν να τους πάρουν με το μέρος τους, να τους κάνουν υποχείριά τους. Οι 

φοιτητές μάλιστα της φιλοσοφικής είχαν τη συνήθεια με πειράγματα να 

υποδέχονται τους καινούργιους. Να τους οδηγούν «εν πομπή» διά μέσου της 

αγοράς στα δημόσια λουτρά με πολύ θόρυβο και μεγάλη θρασύτητα… 

Για το νεοφερμένο ήταν μια αναπάντεχη και τρομερή δοκιμασία. Φώναζαν, 

κραύγαζαν μάλλον με άγριες φωνές, κι άλλοι τον πρόσταζαν να προχωρήσει, κι 

άλλοι τον εμπόδιζαν. Τελικά τον άφηναν να περάσει κι ύστερα κάθονταν στο 
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καθιερωμένο συμπόσιο όλοι μαζί, «ομότιμον εκ του λουτρού και ως αυτόν ένα 

δεχόμενοι». 

Ο Γρηγόριος περιμένοντας το Βασίλειο σχεδιάσει πώς θ’ αποφύγει αυτή τη 

διαπόμπευση και δοκιμασία. Ετοιμάζει το έδαφος. Τονίζει στους φίλους την 

ανωτερότητα του Βασιλείου, την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, τη μεγάλη 

του μόρφωση, τα εξαιρετικά προσόντα του!… 

Έτσι κατορθώνει να τον επιβάλλει· και όταν μαζί εμφανίζονται κανένας δεν έχει 

διάθεση να τον χλευάσει· «και μόνος σχεδόν των επιδημούντων τον κοινόν 

διέφυγε νόμον» και αξιώθηκε πολύ μεγαλύτερης τιμής, απ’ όση άξιζε σε 

νεοφερμένο. Ήταν «αιδέσιμος» από την ώρα που τον πρωτοαντίκρυσαν!… 

Αυτή η ενέργεια του Γρηγορίου ήταν «ο πρώτος σπινθήρ» της φιλίας τους. Αλλά 

το πράμα είχε συνέχεια. Οι Αρμένιοι φοιτητές ζήλευαν το Βασίλειο. Αυτοί να 

φοράνε την τήβεννο κι αυτός ο νεοφερμένος να τους ξεπερνάει στη γνώση και 

στη ρητορική δεινότητα!… Θα τον προσκαλέσουν σε ρητορικό διαγωνισμό… και 

θα τον ταπεινώσουν!… 

Ο Γρηγόριος κατάλαβε τα σχέδιά τους και στάθηκε στο πλευρό του φίλου του. 

Ο Βασίλειος αναδείχθηκε ο άξιος νικητής των αγώνων. Ταπεινώθηκαν οι 

Αρμένιοι. Από τότε ο σπινθήρας της φιλίας τους «έγινε πυρσός» και φώτιζε τα 

βήματά τους σε μεγάλες πραγματοποιήσεις. 

Με την πάροδο του χρόνου έγιναν «ομόστεγοι, ομοδίαιτοι, 

συμφυείς…» (συγκάτοικοι, ομοτράπεζοι, ομόψυχοι). «Φθόνος δε απήν, ζήλος 

εσπουδάζετο»· «ο φθόνος μας ήταν ξένος· φροντίδα μας η άμιλλα». Και 

απόδειξη ότι από τη φιλία τους απουσίαζε η ιδιοτέλεια ήταν η προσπάθειά τους: 

όχι πώς να πάρει ο καθένας το πρώτο βραβείο, αλλά πώς να το παραχωρήσει 

στον άλλο. ¨το γαρ αλλήλων ευδόκιμον ίδιον εποιούμεθα». «Γιατί κάναμε δική 

μας την προκοπή ο ένας του άλλου». 

«Μοιάζαμε σαν μια ψυχή σε δύο σώματα. Ένα ήταν το έργο μας: η επιδίωξη της 

αρετής. Κι αν δεν είναι υπερβολή, ήμαστε κανόνας και στάθμη ο ένας για τον 

άλλο». 
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«Και δεν συναναστρεφόμαστε νέους ανήθικους, αλλά σώφρονες· ούτε 

εριστικούς αλλά ήρεμους· (ειδότες κακίας ράον μεταλαβείν ή αρετής 

μεταδούναι)». «Δύο δρόμους γνωρίζαμε· εκείνον που φέρνει στην Εκκλησία κι 

εκείνον που οδηγεί προς τις σπουδές». Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν 

παραχωρούσαν στον εαυτό τους και κάποιες αθώες ευχαριστήσεις. Άλλωστε και 

μόνη μια τέτοια φιλία προσφέρει βαθιά και υψηλή ικανοποίηση. 

«Τους άλλους δρόμους τους αφήναμε για όσους επιθυμούσαν ειδωλολατρικές 

εορτές, θέατρα, πανηγύρια, συμπόσια. Γιατί δε θεωρούσαμε αξιόλογο ό,τι δε 

φέρνει την αρετή, ούτε κάνει καλύτερους εκείνους που μ’ αυτό ασχολούνται». Κι 

αν άλλοι ήταν περήφανοι για κάποιους άλλους τίτλους, εμείς ένα τίτλο 

θεωρούσαμε μεγάλο: να είμαστε στην πράξη και στο όνομα Χριστιανοί». 

«Και δεν ζημιωθήκαμε πνευματικά από όσα γύρω μας συνέβαιναν, γιατί ήμαστε 

περιφραγμένοι με την πίστη. Και βλέποντας το απατηλό και το κίβδηλο γύρω 

μας συνέβη με μας τούτο το παράδοξο: (στερεωθήκαμε στην Πίστη). Γιατί αυτό 

ήταν παράδειγμα προς αποφυγήν». 

Έτσι προόδευαν στη σπουδή και στην αρετή. Καθηγητές και φοιτητές τους 

θεωρούσαν επίσημα πρόσωπα. 

Όταν αποπεράτωσαν τις σπουδές τους, ο Βασίλειος έφυγε από την Αθήνα. Ο 

Γρηγόριος έμεινε ακόμη ένα χρόνο ως καθηγητής, ύστερα από τις πολλές 

πιέσεις φοιτητών και καθηγητών… 

Η ηθική ακτινοβολία τους και οι θαυμαστές επιδόσεις τους στην επιστήμη 

προσέλκυσαν κοντά τους καλοπροαίρετους νέους σπουδαστές αγαθή και 

σχηματίσθηκε γύρω τους ένας όμιλος, ο πρώτος χριστιανικός φοιτητικός 

Σύλλογος, με αρχηγό και δάσκαλο το Βασίλειο και με τους ίδιους μ’ αυτούς 

πνευματικούς στόχους. 

Αυτά  γράφει ο Γρηγόριος για τη φιλία του με το Βασίλειο στον Επιτάφιό του. 
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H ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 

Οι θρησκείες προβάλλουν πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τη 
φιλία. Θα παρατηρήσουμε τις απόψεις των χριστιανών, των μουσουλμάνων, των 
βουδιστών και των ινδουιστών για τη φιλία 

 

Χριστιανισμός: Στο χριστιανισμό η φιλία είναι κάτι το πολύ σημαντικό, κάτι 
που ενώνει τους ανθρώπους Χριστός ο ίδιος μέσα από το έργο του προσπαθούσε 
να διδάξει τους ανθρώπους να είναι φίλοι μεταξύ τους γιατί μόνο έτσι θα 
γίνονταν πραγματικοί χριστιανοί. 

 

Ισλαμισμός: Στον ισλαμισμό μέσα από το κοράνι η φιλία δεν ενθαρρύνεται 
ιδιαίτερα. Οι ισλαμιστές επειδή πιστεύουν ότι με τον πόλεμο μπορεί να 
εξαπλωθεί το Ισλάμ (τζιχαντ) δεν πιστεύουν ότι με τη φιλία θα επιτύχουν την 
εξάπλωση της θρησκείας τους. 

 

Ινδουισμός & Βουδισμός: Οι δύο αυτές θρησκείες επειδή είναι παρόμοιες 
κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή και στις δύο , μέσω της 
απομόνωσης θεωρείται ότι ο άνθρωπος θα γίνει θεός. Έτσι , ούτε μέσα από 
αυτές ενθαρρύνεται η φιλία αλλά ο άνθρωπος παροτρύνεται με να απομονωθεί 
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από τη κοινωνία και να ζει μόνος του προκειμένου να φτάσει στο Βούδα 
(Βουδισμός) η στο Μπράχμαν (Ινδουισμός). 

 

Διεθνείς Σχέσεις-Φιλία μεταξύ κρατών 

Με τον όρο διεθνείς σχέσεις εννοούνται οι επαφές και σχέσεις μεταξύ κρατών σε 

μία διασταύρωση και αλληλενέργεια των εθνικών συμφερόντων τους, στο 

πλαίσιο του πολιτικού διεθνούς συστήματος. Αυτές οι επαφές αποτελούν ένα 

κράμα διαμάχης, ανταγωνισμού αλλά και συνεργασίας, με συνεχή παλινδρόμηση 

μεταξύ πολέμου και ειρήνης.  

Λόγοι ύπαρξης φιλίας μεταξύ χωρών: 

-Ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών(κοινή γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμό) 

-Ιστορικά γεγονότα που ένωσαν τις χώρες 

-Διεθνείς οργανώσεις που ενισχύουν τις φιλικές σχέσεις των χωρών 

-Μαζική ή συστηματική μετακίνηση μεταναστών μεταξύ των δύο χωρών 

Συνέπειες φίλιας μεταξύ χωρών: 

-Στήριξη και βοήθεια όποτε χρειαστεί(οικονομική, στρατιωτική κτλ) 

-Ανταλλαγή στοιχείων(πολιτιστικών, θρησκευτικών κτλ) 

-Εξασφάλιση ειρήνης 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι 

οκτώ ευρωπαϊκών κρατών που ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993.Μετά το τέλος 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το πολιτικό κλίμα ήταν πιο ώριμο από ποτέ για μια 

ενδεχόμενη ενοποίηση της Ευρώπης. Η ενότητα θεωρήθηκε από πολλούς ως η 

μοναδική λύση για την αποφυγή μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ 

των ευρωπαϊκών κρατών και την απομόνωση των ακραίων μορφών εθνικισμού, 

οι οποίες ήταν υπεύθυνες για τη πρόσφατη καταστροφή της ευρωπαϊκής 

ηπείρου. Το έναυσμα έδωσε ο Ουίνστων Τσώρτσιλ με το λόγο που εκφώνησε 

στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης το 1946, στον οποίο προτείνει την ανάπτυξη μιας 

ευρωπαϊκής οικογένειας σε κλίμα ειρήνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Η Ελλάδα 

εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή ένωση το  1981. Με την ίδρυση της η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας: oι 

πολίτες των κρατών μελών είναι παράλληλα και πολίτες της Ένωσης, δηλαδή 
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μπορούν, μεταξύ άλλων, να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο 

έδαφός των κρατών μελών και να εκλέγουν ή/και να εκλέγονται μια φορά κάθε 

πέντε έτη στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όπως και στις εθνικές 

εκλογές της χώρας τους). Επιπλέον, διαθέτει κοινή αγροτική και αλιευτική 

πολιτική, κοινή εμπορική πολιτική προς τις τρίτες χώρες, όπως επίσης και 

περιφερειακή πολιτική για την υποστήριξη των φτωχότερων περιφερειών της. 

Επιδιώκει να αποτελέσει ένα Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 

μέσα στον οποίο τα κράτη μέλη της συνεργάζονται στενά σχετικά με τις γενικές 

πολιτικές, τους ελέγχους στα σύνορα (εσωτερικά και εξωτερικά), το άσυλο, τη 

μετανάστευση, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και 

την αστυνομική συνεργασία. Επίσης προωθεί μια κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας, προς το παρόν σε διακυβερνητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, που 

έχει υιοθετηθεί από δεκαεννέα κράτη μέλη μέχρι σήμερα. Συνεπώς, μπορούμε να 

καταλάβουμε πως οι χώρες της η Ευρωπαϊκής  Ένωσης έχουν πολύ φιλικές 

σχέσεις μεταξύ τους, αφού συνεργάζονται σχεδόν σε όλους τους τομείς τις 

πολιτικής. 

Οι φιλίες της Ελλάδας με ξένες χώρες  

Η Ελλάδα είναι κράτος με σπουδαία γεωπολιτική σημασία λόγω της πολιτικής 

και γεωγραφικής της εγγύτητας με την Ευρώπη ,την Ασία και την Μέση 

Ανατολή. Οι κύριοι σύμμαχοι της είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, οι άλλες χώρες του NATO και τα μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Ελλάδα επίσης έχει ισχυρούς διπλωματικούς δεσμούς με την Κύπρο, 

τη Ρωσία, τη Σερβία, την Αρμενία και το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα 

επικεντρώνεται στην δημιουργία καλύτερων σχέσεων με την Αίγυπτο και τον 

υπόλοιπο αραβικό κόσμο, τον Καύκασο και την Κίνα. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η Ελλάδα αποτελεί περιοχή κλειδί για την Ανατολική Μεσόγειο και έχει 

ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των γειτόνων αλλά και έχει προωθήσει το 

ενεργειακό τρίγωνο για εξαγωγές αερίων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα επίσης 

αποτελεί την ισχυρότερη οικονομία στα Βαλκάνια όπου είναι ένας σημαντικός 

τοπικός επενδυτής. 

 

Η.Π.Α. 

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις αναφέρονται στις διπλωματικές σχέσεις της 

Ελλάδας και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λόγω των ισχυρών πολιτικών, 

πολιτιστικών και θρησκευτικών δεσμών μεταξύ των δύο κρατών, η Ελλάδα και 

οι ΗΠΑ απολαμβάνουν εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις και θεωρούν η μια την 
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άλλη ως ένα φιλικό κράτος. Οι δύο αυτές χώρες είναι ενταγμένες σε αρκετούς 

κοινούς διεθνείς οργανισμούς όπως το NATO και τον Οργανισμό για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και αποτελούν και οι δύο ιδρυτικά 

μέλη των Ηνωμένων Εθνών.  

Γαλλία 

Οι Ελληνο-Γαλλικές σχέσεις είναι οι εξωτερικές σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και 

της Ελλάδας. Στη σύγχρονη εποχή, οι δύο χώρες συνήψαν διπλωματικές σχέσεις 

το 1833, τρία χρόνια μετά την Ελληνική Ανεξαρτησία. Η Γαλλία και η Ελλάδα, 

λόγω των ισχυρών πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών, έχουν μια ισχυρή 

σχέση[1] και στρατηγική συμμαχία για δεκαετίες, και σήμερα απολαμβάνουν 

εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις. 

Οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και 

του ΝΑΤΟ και συνεργάζονται σε πολλούς άλλους πολυμερείς οργανισμούς, 

όπως τη Γαλλοφωνία, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη και την Ένωση για τη Μεσόγειο. 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, ή αλλιώς οι σχέσεις της Ελλάδας 

με τη Βρετανία ή σε πιο ελεύθερο πλαίσιο με την Αγγλία, είναι οι επίσημες 

σχέσεις που διατηρούνται ανάμεσα στις δυο χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

διατηρεί πρεσβεία στην Αθήνα και προξενείο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελλάδα 

πρεσβεία στο Λονδίνο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν γενικά 

καλές διμερείς σχέσεις και είναι επίσης μέλη των οργανισμών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Ηνωμένων Εθνών, ΝΑΤΟ, και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ιταλία 

Η Ελλάδα και η Ιταλία απολαμβάνουν ισχυρές διμερείς διπλωματικές σχέσεις. 

Οι σύγχρονες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών καθορίστηκαν μετά 

την Ιταλική ενοποίηση, και σήμερα θεωρούνται ως εγκάρδιες. Τα δύο μέλη 

συνεργάζονται στους τομείς της ενέργειας, του πολιτισμού και του τουρισμού, με 

την Ιταλία να είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, τόσο στις 

εξαγωγές και τις εισαγωγές. 

Ρωσία 

Οι Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις αναφέρονται στις διμερείς εξωτερικές σχέσεις 

μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας. Λόγω της ισχυρής ιστορικής φιλίας και 

τους βαθύ πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, η 

Ελλάδα και η Ρωσία απολαμβάνουν εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις. Και οι 
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δύο χώρες μοιράζονται κοινές πολιτικές απόψεις για τα Βαλκάνια και τον 

κόσμο, με την Ελλάδα να είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ρωσίας σχετικά με 

τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβο. Οι δύο χώρες σύνηψαν 

διπλωματικές σχέσεις το 1828 Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ρωσία είναι πλήρη μέλη 

πολλών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και τον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. 

Σερβία 

Οι Ελληνο–σερβικές σχέσεις, γνωστές και ως Ελληνοσερβική φιλία, είναι 

παραδοσιακά φιλικές λόγω των πολιτιστικών, θρησκευτικών και ιστορικών 

παραγόντων. Οι πλειοψηφία των Σέρβων και των Ελλήνων είναι ακόλουθοι της 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και οι δύο χώρες συνδέονται μεταξύ τους με 

συμφωνίες συμμαχίας ήδη από την εποχή του Μεσαίωνα. Οι φιλικές σχέσεις 

έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο 

εθνών, ιδίως στη σύγχρονη ιστορία: κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων 

εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των Βαλκανικών Πολέμων, των 

Παγκοσμίων Πολέμων και των Γιουγκοσλαβικών πολέμων. Κατά τη διάρκεια 

των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα ήταν το 

μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που καταδίκασε τις ενέργειες και εξέφρασε ανοικτά την 

αντίθεσή της. Δημοσκοπήσεις της εποχής εκείνης αποκάλυψαν ότι το 94% του 

ελληνικού πληθυσμού ήταν εντελώς αντίθετο με την επίθεση. Επίσης, η Ελλάδα 

είναι ένα από τα πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρνούνται να 

αναγνωρίσουν τη Μονομερή Διακήρυξη Ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, 

υποστηρίζοντας τη σερβική στάση σε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα είναι ο τρίτος 

σημαντικότερος επενδυτής της Σερβίας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και η πέμπτη συνολικά. 

 

- 

 

 

 

 

 



74 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ   

 Αγάπα το φίλο σου με τα ελαττώματά του. 

 Αδειανό βαρέλι φίλο δεν πιάνει. 

 Αν δεν έχεις φίλο είσαι μ’ ένα χέρι  

 Αυτός που έπαψε να είναι φίλος, ποτέ του δεν υπήρξε τέτοιος. 

 Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. 

 Έξω από μένα κι ας είναι και στο φίλο μου. 

 Καινούριο φίλο έπιασες; Παλιό μη λησμονήσεις… 

 Κάλλιο δολερό εχθρό παρά δολερό φίλο. 

 Κάλλιο φίλο παρά χίλια γρόσια. 

 Μη βιάζεσαι να πας στις χαρές των φίλων σου, μα στις 

ανάγκες τους τρέξε όσο μπορείς γρηγορότερα. 

 Μη εμπιστευτείς το φίλο σου και πεις το μυστικό σου, ο φίλος 

στο φίλο θα το πει, κι είναι κακό δικό σου… 

 Μπρος φίλος και πίσω σκύλος. 

 Ο διπρόσωπος φίλος είναι φίδι κολοβό. 

 Ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται. 

 Ο φίλος είναι πιο απαραίτητος κι απ’ τη φωτιά κι απ’ το νερό. 

 Ο φίλος της ανάγκης είναι αληθινός φίλος. 

 Ο χειρότερος τόπος είναι εκείνος που δεν έχει φίλους. 

 Οι καβγάδες των φίλων, είναι η χαρά των εχθρών 

 Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. 

 Όποιος έχει φίλο εκλεκτό, έχει μεγάλο θησαυρό. 

 Όταν έχει το πουγκί σου, όλοι είναι φίλοι σου… 
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 Πες μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. 

 Στο θάνατο είναι δύναμη και στο γκρεμό λαχτάρα… 

 Στραβός βελόνα γύρευε μέσα σε αχυρώνα κι εσύ φιλία μου          

ζητάς στον εικοστό αιώνα… 

 Τέτοιος φίλος τέτοια πίτα… 

 Το νερό με τη φωτιά φίλοι δε γίνονται. 

 Το φίλο σου τον διαλέγεις, το συγγενή σου όχι! 

 Φίλος που γίνηκε εχθρός ποτέ δεν ήταν φίλος  

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ  

Αξιοπερίεργο είναι το να μπορεί ο καθένας με ευκολία να αναφέρει 

πόσα υπάρχοντα έχει και να μήν μπορεί να αναφέρει πόσους φίλους 

έχει.  

 ~Σωκράτης | (Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος ) | 469-399 π.Χ. |  

 

Βραδέως μεν φίλος γίγνου ,γενόμενος δε πειρώ διαμένειν''  

Να δημιουργείς τις φιλίες σου αργά ,αλλά όταν δημιουργήσεις 

κάποια φιλία ,φρόντιζε να την συντηρείς .  

 ~Ισοκράτης | (Αθηναίος ρήτορας ) | 436-338 π.Χ. | 

 

 

'Τους πραγματικούς φίλους τους γνωρίζουμε στη δυστυχία.'  

 ~Ισοκράτης | (Αθηναίος ρήτορας ) | 436-338 π.Χ. |  

 

Λίγοι άνθρωποι το έχουν στη φύση τους αυτό: να τιμούν χωρίς 

φθόνο τον ευτυχισμένο φίλο τους.  
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 ~Αισχύλος | (Αρχαίος τραγικός ποιητής ) | 525-456 π.Χ. |  

 

'Τώμέν το σώμα διατεθειμένο κακώς χρεία στ'ιατρού,τώδέτήνψυχήν 

φίλου.' 

Σ'αυτόν που ασθενεί σωματικά,χρειάζεταιγιατρός,καισ'αυτόν που 

υποφέρει ψυχικά,χρειάζεται φίλος.  

 ~Μένανδρος | (Αρχαίος Έλληνας ποιητής ) | 4ος αιωνπ.Χ. 

 

'Τοις των φαύλων συνηθείας ολίγος χρόνος διέλυσεν ,τας δε των 

σπουδαίων φιλίας ουδ’αν ο πας αιών εξαλείψειεν'. 

Των φαύλων τις συναναστροφές λίγος καιρός τις διαλύει ,αλλά των 

σοβαρών ανθρώπων τις φιλίες μήτε σύμπαντες οι αιώνες δεν τις 

σβήνουν.  

 ~Ισοκράτης | (Αθηναίος ρήτορας ) | 436-338 π.Χ. |  

 

«Ομοφροσύνη φιλίην ποιεί.» 

Η ενότητα φρονήματος και αισθημάτων δημιουργεί αγάπη/φιλία.  

 ~Δημόκριτος | (Φιλόσοφος-Μαθηματικός-Αστρονόμος ) | 470-

361 π.χ 

 

«Ότω δε μη ένι κοινωνία, φιλία ουκ αν είη.» 

Σε όποιον δεν έχει επικοινωνία με άλλους, σε αυτόν δεν μπορεί να 

υπάρξει αγάπη/φιλία.  

 ~Πλάτων | (Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος ) | 427-347 π.Χ. | 

 



77 

 

 'Ηδ’ εστίν η σώζουσα και ταύτης επί πλέοντες ορθής τους 

φίλους ποιούμεθα' . 

. Αυτή η πόλη είναι που μας σώζει , και αν πλέουμε το πλοίο πάνω σ 

αυτήν , όσο είναι σώα , μόνο τότε μπορούμε να αποκτούμε τους 

φίλους μας.   

 ~Σοφοκλής | (Αρχαίος τραγικός ) | 496-406 π.Χ. |       

 

'Πόνου χωρίς ουδέν ευτυχεί'.  

Τίποτε δεν επιτυγχάνει δίχως κόπο.  

 ~Σοφοκλής | (Αρχαίος τραγικός ) | 496-406 π.Χ.  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Η Διεθνής Ημέρα Φιλίας (International Day of Friendship) καθιερώθηκε το 2011 

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/RES/65/275) και γιορτάζεται 

κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. 

 

Τα βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας είναι ότι η 

φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων, μπορεί να γεφυρώσει 

τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 



78 

 

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

       ΥΛΙΚΑ                 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

   
 4 φλιτζάνια  ειλικρίνεια 
 700gr  εμπιστοσύνη 
 1kg  αγάπη 
 4 κουταλιές  υπομονή 
 4kg  αδελφικότητa 
  2kg  σεβασμός    

 
     - Σε  ένα μπόλ σε σχήμα καρδιάς ανακατεύουμε  τον 

σεβασμό με την ειλικρίνεια και στη συνέχεια 

προσθέτουμε την αδελφικότητα  την αγάπη και τις 

κουταλιές με την υπομονή σιγά σιγά … 

                                                      

Τελευταία  αφήνουμε την εμπιστοσύνη την οποία την 

ρίχνουμε πολύ αργά ..         

Τέλος  το  ψήνουμε στους 200 για πολύ πολύ καιρό  και 

το μοιραζόμαστε με τον ή τους φίλους μας  

   

Καλή επιτυχία!   
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Συμπεράσματα 

Στο τελευταίο μάθημα του μαθήματος της ερευνητικής 

εργασίας, μετά από συζήτηση και με την υπεύθυνη 

καθηγήτρια σε σχέση με το θέμα που επιλέξαμε, καταλήξαμε 

στα εξής συμπεράσματα :  

 Η φιλία είναι το συναίσθημα της μοναδικότητας που 
βιώνουν και αναπτύσσουν δύο ή περισσότερα άτομα. 

 Η φιλία είναι μία διαχρονική έννοια που αντέχει εδώ και 
χιλιάδες χρόνια. 

 Για την φιλία έχουν αναφερθεί πολλοί καλλιτέχνες μέσω 
του κινηματογράφου, του τραγουδιού, την λογοτεχνία… 

 Η φιλία εμφανίζεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του 
ανθρώπου: 

- Οι φανταστικοί φίλοι που υπάρχουν στην προσχολική 
ηλικία. 

- Στη συνέχεια, η φιλία στους έφηβους μια περίοδος στη 
ζωή  του ανθρώπου με πολλές διακυμάνσεις. 

- Παρατηρήσαμε τη φιλία μεταξύ των δύο φύλων, τις 
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην γυναικεία και την 
ανδρική φιλία. 

- Ερευνήσαμε ότι μέσα από μια δυνατή φιλία 
αναπτύσσονται ισχυρότατοι δεσμοί που καταλύουν 
ρατσιστικές συμπεριφορές και το φαινόμενο του bulling. 

- Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια εξίσου  γερή φιλία 
μέσω της κοινωνικής δικτύωσης και της αλληλογραφίας 
όπως και με την καθημερινή επαφή. 

- Κάποιος που έχει συναισθηματικό δέσιμο με τα ζώα 
μπορεί εύκολα να αναπτύξει φίλους άλλου επιπέδου. 

- Παράλληλα αναπτύσσονται φιλικές σχέσεις μεταξύ των 
κρατών, οι οποίες σφυρηλατούν την παγκόσμια 
διατήρηση της ειρήνης.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSG

YM-

B110/244/1806,5795/extras/activities/index_03_metaselida_filia/inde

x_04_poiima_stous_filous.html 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

A111/262/1918,6391/ 

http://antikleidi.com/2015/09/07/friends-sokrates/ 

https://www.sansimera.gr/worldays/295 

https://sciencearchives.wordpress.com/2012/01/20/%CE%AF-

%CE%AF-%CF%8E-t/ 

 

Άντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, Ο Μικρός Πρίγκιπας, μτφρ. Μελίνα 

Καρακώστα, εκδ. Πατάκη, 2000 

«Αμίλητη Αγάπη» Λότης Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου  

Ε.Π. Ζωρζ Σαρρή 

Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας, Οσκαρ Ουάιλντ 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β’, Γ’ Γυμνασίου 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Λυκείου 

http://antikleidi.com/2015/10/18/pinakes_filon/ 
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http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1806,5795/extras/activities/index_03_metaselida_filia/index_04_poiima_stous_filous.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1806,5795/extras/activities/index_03_metaselida_filia/index_04_poiima_stous_filous.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1806,5795/extras/activities/index_03_metaselida_filia/index_04_poiima_stous_filous.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6391/
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http://antikleidi.com/2015/09/07/friends-sokrates/
https://www.sansimera.gr/worldays/295
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