
	

ΦΙΛΙΑ	
	
Η	 φιλία	 είναι	 για	 πολλούς	 ανθρώπους	 μια	 λέξη	 που	 δεν	 θέλουν	 να	
χρησιμοποιούν	επιπόλαια.	Ένας	φίλος,	μια	φίλη,	αυτοί	 είναι	οι	 λίγοι	άνθρωποι	
που	 εμπιστευόμαστε.	 Γι’	 αυτό	 το	 λόγο	 ενοχλούνται	 πολλοί,	 όταν	 μπορούμε	 να	
γίνουμε	«φίλοι»	στα	κοινωνικά	δίκτυα,	όπως	στο		facebook,	απλά	με	ένα	κλικ.	Οι	
φιλίες	και	συντηρούνται	και	δημιουργούνται	σήμερα	στο	ίντερνετ.	Πού	και	πού	
γίνεται	λόγος	για	την	απαξίωση	της	φιλίας.	Υπάρχουν	όμως	και	θετικές	απόψεις:	
άνθρωποι	 που	 γνωρίζονται	 μεταξύ	 τους	 για	 παράδειγμα	 σε	 ονλάιν	 παιχνίδια,	
μοιράζονται	κοινά	ενδιαφέροντα,	δεν	χρειάζεται	όμως	να	βρεθούν	από	κοντά.	
___	
Σχέδιο	συζήτησης:	Φιλία	
	

• Ποια	είδη	φιλίας	ξέρεις;	
• Πώς	ξεχωρίζουν	τα	διαφορετικά	είδη	φιλίας;	
• Τι	διαφοροποιεί	την	εικονική	από	την	πραγματική	φιλία;	
• Τι	διαφοροποιεί	έναν	φίλο/η	από	έναν	«φίλο/η	στο	facebook»;	
• Τι	προσδοκίες	έχεις	από	έναν/μια	φίλο/η;	
• Τι	διακρίνει	μια	καλή	φιλία;	
• Ποια	είναι	η	διαφορά	ανάμεσα	στους/τις	φίλους/ες	και	στην	οικογένεια;	
• Τι	είναι	ένας	φίλος/	μία	φίλη;	
• Ποια	διαφορά	υπάρχει	ανάμεσα	σε	φίλους	και	γνωστούς;	

	
Δραστηριότητα:	Φιλία	
	
Για	 να	 αναγνωρίσεις	 μια	 σχέση	 ως	 φιλία,	 μπορείς	 να	 σκεφτείς	 συγκεκριμένα	
ποιοτικά	χαρακτηριστικά	της	φιλίας.	
α.	Κάνε	μια	λίστα	με	τα	ποιοτικά	στοιχεία	για	τη	φιλία	
β.	Σχεδίασε	τη	«φιλία»	
Συγκρίνετε	τις	λίστες	και	τα	σχέδια	μεταξύ	τους	και	προσπαθήστε	από	κοινού	
να	βρείτε	διαφορές	και	ομοιότητες.	
	
	
	
	
	
	
Δραστηριότητα:	Η	αληθινή	φιλία	



	

Ποίημα	στους	φίλους	

Συζητείστε	 το	 περιεχόμενο	 του	ποιήματος.	 Αναλογιστείτε	 εάν	 προσδοκάτε	 από	 τον/την	φίλο/η	 σας	 να	 σας	
λέει	πάντα	την	αλήθεια.		

Δεν µπορώ να σου δώσω λύσεις, 
για όλα τα προβλήµατα της ζωής, 

ούτε έχω απαντήσεις 
στις αµφιβολίες ή τους φόβους σου, 

αλλά µπορώ να σε ακούσω 
και να τα µοιραστώ µαζί σου. 

Δεν µπορώ ν’ αλλάξω 
το παρελθόν σου ούτε το µέλλον σου. 

Αλλά όταν µε χρειάζεσαι 
θα ‘µαι δίπλα σου. 

Δεν µπορώ ν’ αποτρέψω 
να µη σκοντάψεις. 

Μόνο µπορώ να σου προσφέρω το χέρι µου, 
για να κρατηθείς 
και να µη πέσεις. 
Οι χαρές σου. 
Οι θρίαµβοί σου 
κι οι επιτυχίες σου 
δεν είναι δικά µου. 

Αλλά χαίροµαι ειλικρινά 
να σε βλέπω ευτυχισµένο. 

Δεν κρίνω τις αποφάσεις 
που παίρνεις στη ζωή. 

Περιορίζοµαι στο να σε στηρίζω, 
να σε παροτρύνω 

και να σε βοηθώ όταν µου το ζητάς. 

Δεν µπορώ να σου χαράζω όρια 
που µέσα τους οφείλεις να κινείσαι, 
αλλά σου προσφέρω αυτό το χώρο, 
τον απαραίτητο για ν’αναπτυχθείς. 

Δεν µπορώ να αποτρέψω τον πόνο σου 
όταν κάποια λύπη σου σχίζει την καρδιά, 

αλλά µπορώ να κλάψω µαζί σου 
και να µαζέψω τα κοµµάτια, 
για να τη φτιάξω από την αρχή. 

Δεν µπορώ να σου πω ποιος είσαι 
ούτε ποιος θα όφειλες να είσαι. 



	

Μονάχα µπορώ να σ’ αγαπώ όπως είσαι 
και να ‘µαι φίλος σου. 

Αυτές τις ηµέρες σκέφτηκα 
τους φίλους και τις φίλες µου. 

Δεν ήσουν ψηλά ούτε χαµηλά ούτε στη µέση. 
Δεν ήσουν στην αρχή 

ούτε στο τέλος της λίστας. 
Δεν ήσουν το νούµερο ένα 

ούτε το τελικό, 
ούτε διεκδικώ να ‘µαι πρώτος, 
δεύτερος ή ο τρίτος στη δική σου. 
Φτάνει που µε θες για φίλο. 
Ευχαριστώ που ‘µαι αυτό. 
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Άσκηση:	Είδη	φιλίας	
	
Ο	φιλόσοφος	Αριστοτέλης	διακρίνει	3	είδη	φιλίας:	τη	φιλία	της	ωφελιμότητας,	
τη	φιλία	της	απόλαυσης	και	την	τέλεια	φιλία1.	Προσπάθησε	να	χαρακτηρίσεις	κι	
εσύ	 τρία	 διαφορετικά	 είδη	 φιλίας	 και	 να	 αναλογιστείς	 σε	 τι	 συνίσταται	 η	
διαφορά.	
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