ΒΕΤΣΟΥ ΜΕΛΙΝΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Β’ Γυμνασίου
Μάθημα: Νεοελληνική Έκθεση
Σχεδιάγραμμα έκθεσης
Τρίτη ενότητα θέμα: ΦΊΛΟΙ ΓΙΑ ΠΆΝΤΑ
Φιλία είναι η σχέση μεταξύ δύο ή και περισσότερων ατόμων που στηρίζεται στο σεβασμό, στην
κατανόηση, στην αγάπη και στην αφοσίωση.
Χαρακτηριστικά φιλίας:
1. ανιδιοτέλεια
2. στοργή
3. ανεκτικότητα
4. γενναιοδωρία
5. συγχώρηση
6. ειλικρίνεια
Αξία της φιλίας:
1. Συντροφικότητα και επικοινωνία. Έτσι, ο άνθρωπος δεν βιώνει μοναξιά.
2. Παιδεία: μέσα από την επικοινωνία με τους άλλους μαθαίνουμε το σεβασμό, την
ανεκτικότητα και γενικότερα αξίες και ιδανικά.
3. Συμπαράσταση στις δυσκολίες.
4. Ο φίλος κάνει θυσίες χωρίς να ζητήσει κανένα αντάλλαγμα.
5. Μας συμβουλεύει για το καλύτερο.
6. Ο φίλος κάνει κριτική προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι.

Μορφές φιλίας
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ένα καινούριο φαινόμενο που παρατηρείται είναι οι
ηλεκτρονικές φιλίες, καθώς ο άνθρωπος και πιο συγκεκριμένα ο έφηβος, αφιερώνει πολλές ώρες
ασχολίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό τηλέφωνο. Αποτέλεσμα αυτού είναι να
αναπτύσσουν φιλικούς δεσμούς μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.
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Οι ηλεκτρονικοί φίλοι θετικά:
1. Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί, χρειάζεται μόνο να υπάρχει σύνδεση στο
διαδίκτυο.
2. Επικοινωνία με άτομα που γνωρίσαμε κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά δεν μένουν στο
ίδιο μέρος με εμάς πια.
Οι ηλεκτρονικοί φίλοι αρνητικά:
1. Στερείται αμεσότητας και ζωντάνιας.
2. Μπορεί να μην είναι αυτό που μας παρουσιάζουν. Δεν ξέρουμε την πραγματική τους
ταυτότητα, καθώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και τα στοιχεία ίσως να είναι ψεύτικα.

Αίτια απουσίας γνήσιας φιλίας:
1. Υπάρχει κρίση αξιών.
2. Ο άνθρωπος είναι ατομικιστής και σκέφτεται το προσωπικό του συμφέρον.
3. Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος.
4. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τον τρόπο ψυχαγωγίας και προτιμούν να διασκεδάζουν
παρακολουθώντας τηλεόραση ή γενικότερα αφιερώνοντας πολλές ώρες στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
5. Στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις οι πολίτες δεν εμπιστεύονται εύκολα τον συνάνθρωπό τους.
Προϋποθέσεις φιλίας:
1. Να μην υπάρχει προσωπικό συμφέρον.
2. Ειλικρίνεια, αλήθεια, αγάπη.
3. Κοινά ενδιαφέροντα.
4. Επικοινωνία.
5. Συγχώρηση, θυσία.
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