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τευχ. 20
«Απ’ όλα τα αγαθά που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου ευτυχισμένη
τίποτε δεν είναι μεγαλύτερο, τίποτε γονιμότερο, τίποτε πιο
ευχάριστο από την πραγματική φιλία» (Επικούρειος φιλόσοφος).
Τι είναι όμως η πραγματική φιλία; Είναι ο στενός και θερμός
δεσμός δύο ή περισσοτέρων προσώπων, που στηρίζεται στην αμοιβαία
ανιδιοτελή αγάπη και εκτίμηση. Οι εκλεκτότεροι πνευματικοί
άνθρωποι όλου του κόσμου έχουν αναγνωρίσει και έχουν εξυμνήσει
την πραγματική φιλία και πολλοί, από τα αρχαιότατα χρόνια, ως
σήμερα, έχουν γράψει γι’ αυτήν ότι είναι ένα από τα πιο
απαραίτητα και τα πιο βασικά στηρίγματα του ανθρώπου για την
επίλυση των προβλημάτων του, για την προκοπή του και για την
ευτυχία του.
Ο πραγματικός φίλος θα σε βοηθήσει στην αντιμετώπιση των
ζητημάτων σου ή των κινδύνων που διατρέχεις και στην επιτυχία
των σκοπών σου. Θα ακούσει τα μυστικά σου. Στη δυστυχία σου θα
λυπηθεί μαζί σου και με πίστη θα σου συμπαρασταθεί, στην ευτυχία
σου δε θα σε φθονήσει, αλλά θα χαρεί κι εκείνος ειλικρινά, θα
επαινέσει την καλή σου απόδοση και θα σου ευχηθεί το καλύτερο.
Δε θα θελήσει ποτέ να σε εκμεταλλευτεί. Όταν βρίσκεσαι σε
ανάγκη, θα σε βοηθήσει, θα κάνει θυσίες για σένα. Θα σε
σκέφτεται και όταν βρίσκεται μακριά σου. Θα σου πει την αλήθεια
και, όταν πρέπει , θα σε κρίνει με αυστηρότητα, θα είναι
ειλικρινής μαζί σου και θα είναι ο συμπαραστάτης σου. Θα σε
ενθαρρύνει και θα σε στηρίζει για την κατάκτηση της αρετής και
θα σε αποτρέπει από το κακό.
Η πραγματική φιλία ανυψώνει τους ανθρώπους ηθικά και
πνευματικά, γιατί σ’ αυτήν ο δόλος δεν έχει θέση και η προσφορά
είναι αυθόρμητη, εκούσια και ανιδιοτελής και η αμοιβαία
συμπαράσταση στους πνευματικούς στόχους αποτελεσματική.

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ:
1ον : Τι είναι η πραγματική φιλία και σε τι μπορούν οι
πραγματικοί φίλοι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο; (60-80
λέξεις)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ον : Να υπογραμμίσετε τα ρήματα και ν’ αναγνωρίσετε τη
διάθεσή του;
¾ Ο γιατρός έχτισε ωραίο σπίτι.
¾ Τα χιόνια έλιωσαν ήδη στο βουνό.
¾ Σιγά σιγά δηλητηρίαζε τον εαυτό του με την οργή.
¾ Οι αστροναύτες ξεκουράζονται στο διαστημόπλοιο.
¾ Η μοδίστρα έραψε χθες το καινούριο σου φόρεμα.
3ον : Ν’ αναγνωρίσετε τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα
των ρημάτων:
 Η ειρήνη είναι απαραίτητη για την πρόοδο της
ανθρωπότητας.
 Τους παρουσιάστηκε ένα μεγάλο πρόβλημα.
 Σφύριζε άγριος ο βοριάς στα χαρακώματα.
 Ορίστηκε εκπρόσωπος της χώρας του στο συνέδριο
για την ειρήνη.
 Ο καθηγητής ζήτησε από το μαθητή την εργασία.
4ον : α) Πώς ονομάζεται;
 Αυτός που εκμεταλλεύεται τον πόλεμο για να
αποκομίσει οφέλη.
 Αυτός που αγαπά, θέλει και επιδιώκει την ειρήνη.
β) Να σχηματίσετε 2 νέες λέξεις από το πρώτο
συνθετικό των παραπάνω λέξεων.
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5ον : Να εντάξετε κατάλληλα μέσα σε προτάσεις που θα
σχηματίσετε τις ακόλουθες φράσεις:
• «είμαστε στα μαχαίρια»:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• «φάγαμε μαζί ψωμί και αλάτι»:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6ον :Πιστεύετε πως η επικοινωνία που αναπτύσσουν οι νέοι
σήμερα χάρη στα ηλεκτρονικά μέσα έχει τα χαρακτηριστικά της
φιλίας;
(Αναπτύξτε τις απόψεις σας γραπτά σ’ ένα κείμενο 180
περίπου λέξεων ως απάντηση σε μια έρευνα που κάνει κάποιος
εκπαιδευτικός φορέας)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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