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Αντί προλόγου φιλία 

Κοινά γάρ τά των̂ φίλων. Φαίδρος 279 

μτφρ: Οι φίλοι τα έχουν όλα κοινά. 

Πλάτωνας, (427 π.Χ. - 347 π.Χ.), Έλληνας φιλόσοφος και 

συγγραφέας.. 
Το να περπατάς με ένα φίλο στο σκοτάδι είναι καλύτερο από το 

να περπατάς μόνος στο φως. 

 Έλεν Κέλερ ( 1880-1968 , Αμερικανίδα συγγραφέας ) 

Υπήρξε τυφλή και κωφάλαλη!  

 

 Εκείνος που έχει φίλους, δεν έχει φίλο  

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος  

 

 



Αντί προλόγου φιλία 

Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη. 

μτφρ: Η φιλία είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα. 

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

 

. Λίγοι άνθρωποι το έχουν στη φύση τους αυτό: να τιμούν χωρίς 

φθόνο τον ευτυχισμένο φίλο τους. 

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής 

 

Αληθινός φίλος είναι αυτός που παραβλέπει τις αποτυχίες σου 

και αντέχει τις επιτυχίες σου. 

Doug Larson, 1926-, Αμερικανός αρθρογράφος 

 



Φιλία 

Φιλία είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ανθρώπων, με κύριο χαρακτηριστικό την αμοιβαία 

πλατωνική αγάπη, αφοσίωση και κατανόηση, χωρίς κατ' 
ανάγκη να υπάρχει συμφέρον, κίνητρο ή ανώτερος 

στόχος. 

 



Φιλία 

Είναι να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, και να είναι 

ειλικρινείς μεταξύ τους.  

 



Φίλοι 

«Είναι προτιμότερο να ζει κανείς 

 με λίγους καλούς,  

παρά με πλήθος αχρήστων, 

 εφ΄ όσον δεν υπάρχει σ΄ αυτούς 

 ο φόβος Κυρίου. 

 

Καθ΄ όσον είναι προτιμότερος  

ένας δίκαιος, παρά χίλιοι αμαρτωλοί. 

Γιατί στην συγκέντρωση των αμαρτωλών 

 θα ξεσπάσει φωτιά» 
(Σοφία Σειράχ 16, 3, 6) 

 



Ο πραγματικός φίλος 

 
«Πραγματικός φίλος είναι εκείνος, ο οποίος, στον καιρό του 
πειρασμού υποφέρει μαζί με τον φίλο και συνάνθρωπό του τις 
θλίψεις, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες και τις συμφορές που ήρθαν 
σ’ εκείνον σαν να είναι αυτές δικές του, χωρίς να θορυβηθεί ή να 
ταραχτεί. 
Όπως λέγει και η Γραφή: 
“Ο πιστός φίλος είναι ισχυρό καταφύγιο· και όποιος τον βρήκε, 
βρήκε θησαυρό. Αντάλλαγμα για τον πιστό φίλο, δεν υπάρχει· και η 
αξία του είναι ανεκτίμητη. Ο πιστός φίλος, είναι ελιξίριο ζωής και 
θα τον βρουν αυτοί που σέβονται τον Κύριο. Όποιος σέβεται τον 
Κύριο, κατευθύνει και σωστά την φιλία του· γιατί όπως είναι αυτός, 
έτσι θα είναι και ο φίλος του” (Σοφία Σειράχ στ΄ 14–17).  



. 

. 

Επειδή και στην ευημερία του φίλου του, ο αληθινός φίλος, είναι καλός 

σύμβουλος και συνεργάτης ομόψυχος, αλλά ακόμη και στην δυστυχία 

του είναι ειλικρινής βοηθός και συμπαραστάτης γεμάτος συμπόνοια. 

Μόνο όσοι τηρούν με ακρίβεια τις εντολές του Θεού και έχουν μυηθεί 

αληθινά στις θείες βουλές, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους τους, όταν ο 

Θεός επιτρέπει να περνούν αυτοί κάποιον πειρασμό. Αντίθετα, οι 

καταφρονητές των εντολών του Θεού και οι αμύητοι στις θείες βουλές, 

όταν ο φίλος τους ευημερεί και περνάει καλά, απολαμβάνουν και 

χαίρονται μαζί του. Όταν όμως αυτός περνάει δοκιμασία και δυστυχεί, 

τον εγκαταλείπουν. Μάλιστα δε, καμιά φορά, πηγαίνουν και με το μέρος 

των εχθρών του!». 

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 

Ο πραγματικός φίλος 



Φιλίες  που έμειναν στην ιστορία 

Ο Αχιλλέας φροντίζει το πληγωμένο χέρι του Πάτροκλου. 

Ερυθρόμορφη κύλικα, 500 π.Χ. περίπου. Βερολίνο, 

Κρατικό Μουσείο (αντίγραφο) 

Ο Ηφαιστίωνας και ο Αλέξανδρος σε κυνήγι Δάμων, Φιντίας και Διονύσιος, 

Ο Ηρακλής (δεξιά) και ο Ιόλαος (αριστερά). Ψηφιδωτό του 

1ου αιώνα μ.Χ. από το Νυμφαίο του Άντζιο στη Ρώμη. 



Δάμων, Φιντίας και Διονύσιος Συρακούσιος 
Αφηγητής: Βρισκόμαστε στον 4ο αιώνα π.Χ. Ένας πυθαγόρειος φιλόσοφος, ο Φιντίας, 
κατηγορείται για συνεννοήσεις εναντίον του άρχοντα-τυράννου Διονυσίου των 
Συρακουσών.   

Φιντίας: Ζητώ από εσένα Διόνυσε μια πολύ σημαντική χάρη. Θέλω να καταφέρω να 
τακτοποιήσω κάποιες εκκρεμότητες που έχω, γι’ αυτό σου ζητώ να με αφήσεις 
ελεύθερο μόνο για μια μέρα.  

 Διονύσιος: Και πώς ξέρω ότι θα επιστρέψεις; Νομίζω ότι θέλεις να με ξεγελάσεις με 
απώτερο σκοπό να γλυτώσεις το θάνατο.  

 Φιντίας: Θα σου αφήσω για εγγυητή έναν καλό μου φίλο, πυθαγόρειο φιλόσοφο τον 
Δάμωνα.  

 Διονύσιος: Αποκλείεται να υπάρχει άνθρωπος που θα θέλει να μπει εγγυητής για κάτι 
τέτοιο.  

 Δάμων: Υπάρχω εγώ! Πιστεύω τον φίλο μου και ξέρω ότι δεν θα με προδώσει, θα 
επιστρέψει. 

  Διονύσιος: Εάν είναι έτσι, δέχομαι το αίτημά σου, Φιντία. Δάμωνα, πρέπει να ξέρεις 
όμως ότι, εάν ο φίλος σου δεν επιστρέψει, θα εκτελεστείς εσύ στη θέση του.  

 Δάμων: Πιστεύω τον φίλο μου και ξέρω ότι θα επιστρέψει. 

  Διονύσιος: Πολύ καλά, αφού έτσι πιστεύεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. 

  Αφηγητής: Η μέρα της εκτέλεσης έφτασε και όλα έδειχναν ότι ο Δάμων θα θυσιαζόταν 
για χάρη του Φιντία. Ωστόσο… (Ο Φιντίας έρχεται τρέχοντας…)  

Φιντίας: Διονύσιε, επέστρεψα και είμαι πρόθυμος να τιμωρηθώ για ό,τι έκανα. Τώρα 
μπορείς να αφήσεις τον Δάμωνα ελεύθερο. 

 Διονύσιος : Απίστευτο! (Χμ…) Όχι Φιντία! Δε θα σε εκτελέσω! Απεναντίας, σε 



Φιλίες  που έμειναν στην ιστορία 

Ο Φίλιππος & Ναθαναήλ συναντούν  

τον  Ιησού 

«Ευρίσκει Φίλιππος τον 

Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ον 

έγραψε Μωυσής εν τω νόμω και 

οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν 

τον υιόν του Ιωσήφ τον από 

Ναζαρέτ» (Ιωάν. α΄ 46). 

Λέει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος για το  φίλο του· 
 «Αἱ Ἀθῆναι ἦσαν διὰ τοὺς ἄλλους βλαβεραί, 
καταστρεπτικαί, ἀλλὰ γιὰ μένα ἦσαν 
χρυσαῖ. Χρυσαῖ, γιατὶ δὲν βρῆκα κανένα 
θησαυρό, καμμιὰ φλέβα χρυσοῦ· ἀλλὰ γιατὶ 
βρῆκα κάτι ἀνώτερο ἀπὸ χρυσό. Βρῆκα φίλον 
ἀνεκτίμητον. Βρῆκα τὸν Βασίλειον». 
 Φίλος κραταιὰ ἀσπίδα, φίλος πύργος 
ἀκαθαίρετος. Συνδεθήκανε ὁ Βασίλειος 
καὶ ὁ Γρηγόριος, μὲ ἄρρηκτη φιλία καὶ τους 
προφύλαξε ἀπὸ τὴν διαφθορὰ τῆς πόλεως. 



Η ιδανική φιλία 

Μέ στενή φιλία ἑνώθηκαν στήν πορεία τῆς ζωῆς τους, οἱ δυό δοξασμένοι Ἱεράρχες τῆς 

Ἐκκλησίας μας. Ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. 

Μιά δυνατή φιλία γεννᾶται, ὅταν οἱ φίλοι διεξάγουν κοινό ἀγώνα καί ἔχουν κοινό στόχο 

τῆς ζωῆς τους, τήν κατάκτηση τῶν ὑψηλῶν κορυφῶν τῆς ἀρετῆς. 

Γράφει ὁ Ἄγ.Γρηγόριος, τίς ἑξῆς συνετές παρατηρήσεις γιά μία ἰδανική φιλία : 

« Κοινή ἐπιδίωξη καί τῶν δυό, ἡ ἀρετή καί ἡ συμμόρφωση τῆς ζωῆς μας πρός τίς 

μελλοντικές ἐλπίδες». 

«Ἡ ἰδανική φιλία ἀνθεῖ σέ περιβάλλοντα ἀμόλυντα ἀπό την ἁμαρτία»...  

« Ἀπό τους συσπουδαστές μας, συναναστρεφόμεθα τούς πιο φρόνιμους καί τούς πιό 

εἰρηνικούς». 

Ἡ ἀληθινή φιλία στηρίζεται στούς ἀποστολικούς λόγους και νόμους. 

 «Ὅποιος ἀγαπᾶ δέν ζητεῖ τίποτα γιά τόν ἑαυτό του.»  

« Ἀγωνιζόμαστε καί οἱ δυό, ὄχι ποιός να ἔχει ὁ ἴδιος τά πρωτεῖα, ἀλλά πῶς νά τά 

παραχωρήσει στόν ἄλλον. Τήν εὐδοκίμηση ὁ ἕνας του ἄλλου τήν θεωρούσαμε δική μας. 

Ζούσαμε ὁ ἕνας μέσα στόν ἄλλον καί δίπλα στόν ἄλλον.. » 

Ἡ μεγάλη φιλία ἐκδηλώνεται μέ τρυφερότητα, εὐαισθησία, στοργή καί φιλαδελφία. Ὁ 

ἅγιος Γρηγόριος ἀποκαλεῖ τόν φίλο του «ὁ ἐμός Βασίλειος». Δηλαδή, « ὁ δικός μου 

Βασίλειος.» 



 Η Αγάπη του Χριστού... 
(Γεωργίου.Χ.Καραβιώτη) 

 

Η Αγάπη του ταπεινού Ιησού λέγεται φτωχός και 
δυστυχισμένος… 
Η Αγάπη του λέγεται άρρωστος και φυλακισμένος… 
Η Αγάπη του λέγεται πεινασμένος και διψασμένος… 
Η Αγάπη του λέγεται ξένος και μετανάστης… 
Η Αγάπη του λέγεται βοήθεια και παρηγορία… 
Η Αγάπη του λέγεται φιλοξενία και αλληλεγγύη… 
Η Αγάπη του λέγεται συμπάσχω και συμπονώ… 
Η Αγάπη του αγκαλιάζει τα μικρά παιδιά, τα πεινασμένα… 
Η Αγάπη του συντροφεύει τούς άστεγους… 
Η Αγάπη θυσιάζεται για τον κάθε άνθρωπο… 
Η Αγάπη του μας χτυπά την πόρτα της καρδιάς μας… 
Η Αγάπη του χτυπά την πόρτα της καρδιάς των δυνατών του 
κόσμου… 

Μη φοβάστε, εγώ νίκησα τον κόσμο! (Ιωαν.16,33).Κι εγώ θα είμαι 
μαζί σας πάντα, έως τη συντέλεια του κόσμου (Ματθ. 28, 20) 



  Ἐγὼ πατὴρ,  
ἐγὼ ἀδελφὸς,  
ἐγὼ νυμφίος,  
ἐγὼ οἰκία,  
εγὼ τροφὴ,  
ἐγὼ ἱμάτιον, 
ἐγὼ ῥίζα,  
ἐγὼ θεμέλιος,  
πᾶν ὅπερ  
ἂν θέλῃς ἐγώ·  
μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. 
Ἐγὼ καὶ δουλεύσω·  
ἦλθον γὰρ διακονῆσαι,  
οὐ διακονηθῆναι. 
Ἐγὼ καὶ φίλος,  
καὶ μέλος,  
καὶ κεφαλὴ,  
καὶ ἀδελφὸς,  
καὶ ἀδελφὴ,  
καὶ μήτηρ,  
πάντα ἐγώ·  
μόνον οἰκείως  
ἔχε πρὸς ἐμέ.  

Ἐγὼ πένης διὰ σέ·  

καὶ ἀλήτης διὰ σέ·  

ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ,  

ἐπὶ τάφου διὰ σέ·  

ἄνω ὑπὲρ σοῦ  

ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ,  

κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς  

παραγέγονα παρὰ  

τοῦ Πατρός. 

Πάντα μοι σὺ,  

καὶ ἀδελφὸς,  

καὶ συγκληρονόμος,  

καὶ φίλος, καὶ μέλος.  

Τί πλέον θέλεις;  

Τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ;  

Τί τῷ κόσμῳ κάμνεις;  

Τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ  

Προέλευση κειμένου: Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρος) 

 



  "Ἐγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ 

Νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφεύς, 

ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος. 

Πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ. Μηδενὸς ἐν 

χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ δουλεύσω. 

Ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ 

διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος καὶ 

ξένος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ 

μήτηρ. Πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε 

πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ, καὶ 

ἀλήτης διὰ σέ, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ διὰ 

σέ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ, ἄνω ὑπὲρ σοῦ 

ἐντυγχάνω τῷ Πατρί, κάτω ὑπὲρ σοῦ 

πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ 

Πατρός. Πάντα μοι σὺ καὶ ἀδελφὸς 

καὶ συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ 

μέλος. Τί πλέον θέλεις;  

 Ἐγὼ εἶμαι πατέρας, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ 

νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφή, ἐγὼ ἔνδυμα, 

ἐγὼ ρίζα, ἐγὼ θεμέλιον, κάθε τι τὸ ὁποῖον 

θέλεις ἐγώ· νὰ μὴν ἔχεις ἀνάγκην ἀπὸ τίποτε. 

Ἐγὼ καὶ θὰ σὲ ὑπηρετήσω· διότι ᾖλθα νὰ 

ὑπηρετήσω, ὄχι νὰ ὑπηρετηθῶ. Ἐγὼ εἶμαι καὶ 

φίλος, καὶ μέλος τοῦ σώματος καὶ κεφαλὴ καὶ 

ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ μητέρα, ὅλα ἐγώ· 

ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι φιλικὰ πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ 

ἔγινα πτωχὸς διὰ σέ· ἔγινα καὶ ἐπαίτης διὰ σέ· 

ἀνέβηκα ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρὸν διὰ σέ· 

ἐτάφην διὰ σέ· εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω διὰ σὲ 

παρακαλῶ τὸν Πατέρα· κάτω εἰς τὴν γῆν 

ἐστάλην ἀπὸ τὸν Πατέρα ὡς μεσολαβητὴς διὰ 

σέ. Ὅλα δι᾿ ἐμὲ εἶσαι σύ· καὶ ἀδελφὸς καὶ 

συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ μέλος τοῦ 

σώματος. Τί περισσότερον θέλεις;  

(Ἁγίου Ἰωάννου  Χρυσοστόμου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως, 

 ἀπόσπασμα ἐκ τῆς οστ΄ ὁμιλίας αὐτοῦ εἰς τὸ κατὰ 

Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 24,16-31 {ΕΠΕ τόμ. 12, σελ. 34}) 



   τί τόν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; 

 τί τῷ κόσμῳ κάμνεις;  

τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον; 

Τοῦτο γάρ ἐστιν εἰς τὸν παρόντα βίον 

πονεῖσθαι.  

Τί εἰς πῦρ ξαίνεις; 

 τί τῷ ἀέρι πυκτεύεις; "  

Γιατὶ ἀποστρέφεσαι αὐτὸν ποὺ σὲ ἀγαπᾷ; 

Γιατὶ κοπιάζεις γιὰ τὸν κόσμο; 

 Γιατὶ ἀντλεῖς νερὸ μὲ τρυπημένο πιθάρι; 

Διότι αὐτὸ σημαίνει νὰ καταπονῆσαι εἰς τὴν 

ζωὴν αὐτήν.  

Γιατὶ λαναρίζεις τὴν φωτιά; 

 Γιατὶ πυγμαχεῖς εἰς τὸν ἀέρα;  

Γιατὶ τρέχεις ἄδικα; Κάθε τέχνη δὲν ἔχει καὶ 

ἕνα σκοπόν; Εἰς τὸν καθένα εἶναι 

ὁπωσδήποτε φανερόν. Δεῖξε μου καὶ σὺ τὸν 

σκοπὸν τῆς σπουδῆς εἰς τὴν ζωήν.  

(Ἁγίου Ἰωάννου  Χρυσοστόμου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως, 

 ἀπόσπασμα ἐκ τῆς οστ΄ ὁμιλίας αὐτοῦ εἰς τὸ κατὰ 

Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 24,16-31 {ΕΠΕ τόμ. 12, σελ. 

34}) 



Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη 

 τρία είναι τα κίνητρα[φιλητά ]για να συνδεθούμε φιλικά: 

α]το συμφέρον, η ωφέλεια  [χρήσιμον].   

Σε αυτή την περίπτωση συνδεόμαστε  με 

τον άλλο διότι μας είναι χρήσιμος (για 

τις υποθέσεις μας, τις επιδιώξεις μας, τις 

ανάγκες , τη σταδιοδρομία , τις πολιτικές 

φιλοδοξίες κλπ)  

β] η ευχαρίστηση [το ηδύ] , 

 διότι ο άλλος μας είναι ευχάριστος, 

διασκεδαστικός, έξυπνος συνομιλητής, 

καλός συμπαίκτης κλπ  

γ] η ηθική ποιότητα, η ανθρωπιά [το 

αγαθόν] 

 



Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη 

 τρία είναι τα κίνητρα[φιλητά ]για να συνδεθούμε φιλικά: 

α]το συμφέρον, η 
ωφέλεια  [χρήσιμον].   

β] η ευχαρίστηση [το ηδύ] , 

 γ] η ηθική ποιότητα, η ανθρωπιά 
[το αγαθόν] 

Τα δυο πρώτα είδη των σχέσεων είναι φιλίες τυχαίες, 

εφήμερες , συμπτωματικές, προσωρινές βασισμένες στα 

ανταλλάγματα.  

Του τρίτου είδους όμως ο φιλικός δεσμός είναι 

η ουσιαστική,  η τέλεια, η ακατάλυτη φιλία. 



 Ποια είναι η αξία της Φιλίας 

Αγάπη  

Μοναξιά  

  

Κοινωνικοποίηση   

 

(ατομικά ωφέλη) 

Προϋπόθεση επίλυσης ατομικών προβλημάτων  

Στήριξη   διασκέδαση 
Ασφάλεια 



Προϋπόθεση επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων 

Κοινωνική συνοχή  

εθνική ενότητα 

συνεργασία 

Εύρυθμη λειτουργία θεσμών 

Κοινωνικά οφέλη της Φιλίας 



. 

Εξάλειψη συμφέροντος-ιδιοτελείας 

Ειλικρίνεια , αλήθεια , εμπιστοσύνη , αγάπη 

Σεβασμός (στην προσωπικότητα του φίλου και γενικότερα στην 

ανθρώπινη οντότητα) ,  

αξιοπρέπεια 

    Κατανόηση   Κοινά ενδιαφέροντα 

    Έλλειψη εγωισμού , συγχώρεση , συγνώμη ,  

 θυσία ,           υποχωρήσεις 
Επαφή - επικοινωνία 

 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις οικοδόμησης  της φιλίας 



Ποια εμπόδια παρουσιάζονται στη δημιουργία φιλικών δεσμών 

                         Εγωισμός  

έλλειψη διάθεσης για θυσία 

Καχυποψία 

      Φόβος 

             Συμφέρον 

    Σκοπιμότητα 

Υποκρισία 

Αυτοπροβολή 

υπερηφάνεια 



Ποια εμπόδια παρουσιάζονται στη δημιουργία φιλικών δεσμών 

Έντονος ρυθμός ζωής 

Αστυφιλία , 

 δυσκολία επικοινωνίας(γιγαντοπόλεις…) 

Εμπορευματοποίηση των πάντων & της φιλίας 

Τεχνολογική ανάπτυξη – εξειδίκευση , 

 συλλογική εργασία 

Φαινόμενα αλλοτρίωσης σε : εργασία , διασκέδαση , σχέσεις 

 

Η κρίση του σύγχρονου πολιτισμού και των αξιών 

γενικότερα 



Ποιες οι συνέπειες της έλλειψης φιλικών δεσμών 

Μοναξιά 

Απομόνωση 

Περιθωριοποίηση 

Επιφανειακές και τυπικές σχέσεις 

Έλλειψη συμπαράστασης 

Ανασφάλεια 

Φόβοι 

Ψυχοφάρμακα 

Βία- εγκληματικότητα 

Έλλειψη ειρήνης, αδυναμία αυτοπραγμάτωσης 



Συμπέρασμα 

Η ύπαρξη φιλικών δεσμών 
είναι αναγκαία 



Κ.Γ.Π. 

Η φιλία δεν αποκτιέται  

με τον υπολογιστή, 

δεν βρίσκεται στα «κοινωνικά δίκτυα» 

δεν διευρύνεται με κλίκ, 

δεν διαγράφεται με «έντερ»!!! 

 

Η φιλία δημιουργείται, μένει και 

διατηρείται πρόσωπο με πρόσωπο 

και όχι με πρόσωπο – απρόσωπο. 

 

Είναι επίτευγμα και ανάγκη  

της προσωπικότητας, 

ποτέ της δεν είναι προϊόν 

της μηχανής! 



Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές φιλίες 

  Το διαδίκτυο ήρθε να διευκολύνει αφάνταστα 

τη ζωή μας, αλλά και για να την ανατρέψει!  

Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιούμε. Και ποιο είναι 

το όραμά μας γι’ αυτό!  

 Στα «χέρια» του όλα δοκιμάζονται κι όλα 

επανακαθορίζονται στη δική του βάση. Ακόμη κι αυτές οι 

διαπροσωπικές μας σχέσεις. Να όπως η φιλία… 

  



Αναγκαιότητα δημιουργίας ηλεκτρονικής φιλίας 

   Η «ηλεκτρονική φιλία», δηλαδή η συνομιλία με φίλους ή η 

δημιουργία καινούργιων φίλων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι 

πολύ διαδεδομένη στις μέρες μας. 

 Θα λέγαμε πως η «ηλεκτρονική φιλία» υπάρχει σήμερα σε μεγάλο 

βαθμό, διότι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τα περισσότερα σπίτια 

έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι διαθέτουν: internet, 

facebook, Skype κτλ.  

Είναι ένας πιο εύκολος τρόπος ανθρώπινης επαφής.  



Από την κοινωνική στην εικονική πραγματικότητα 

   Στον σημερινό ανταγωνισμό και την ιδιοτέλεια προσπαθούμε να 

αποκτήσουμε «γνωριμίες» για να πετύχουμε. Δύσκολα δημιουργούμε 

πραγματική φιλία, γιατί ο καθένας προσπαθεί να «λάβει» από τον φίλο 

και όχι να «δώσει» σ΄ αυτόν. 

Στη σημερινή κοινωνία της τεχνολογίας οδηγείται ο άνθρωπος μακριά ο 

ένας από τον άλλον . Είναι κλεισμένος στο δωμάτιο με τον υπολογιστή 

του. Ο Η/Υ είναι η πηγή της χαράς του. Από εργαλείο γίνεται μέσο 

διασκέδασης και …πηγή ζωής. Έτσι η ανάγκη για φιλία βρίσκει διέξοδο 

στις ηλεκτρονικές φιλίες. 



Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές φιλίες 

  Φίλος πλέον δεν είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεσαι, που 

αγαπάς και σέβεσαι, ούτε και ο άλλος σου εαυτός, αλλ’ ένας αριθμός 

στην ιστοσελίδα σου! Κι όσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο 

λαοφιλής φαίνεται ότι είσαι! 

  Όπως και να το κάνουμε οι ηλεκτρονικές φιλίες, ως 

εικονικές που είναι, εκκολάπτονται στην απομόνωση και 

τροφοδοτούνται απ’ την μοναξιά. Κι ενώ στην πραγματική ζωή 

περισσότερους φίλους έχει ένας κοινωνικός και ανοιχτός άνθρωπος, 

στην εικονική συμβαίνει το αντίθετο. Αυτούς πλέον τους έχει ο 

μοναχικός, ο κλειστός και ο απομονωμένος!!  

  



Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές φιλίες 

  Και τι παράξενο!  

Παρ’ όλους τους ηλεκτρονικούς μας φίλους 

νοιώθουμε όλο και πιο μόνοι,  

παρά τις τόσες γνωριμίες μας  

δεν έχουμε ούτε έναν πλάι μας,  

παρά τα τόσα ανοιχτά παράθυρα  

ζούμε όλο και πιο πολύ σε σκοτεινά δωμάτια!  



Με τι ασχολούμαι όταν είμαι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο 

• προγράμματα 

• Ζωγραφίζω 

• Ανεβάζω φωτογραφίες 

•  από Ψηφιακή Μηχανή 

• Γράφω μια ιστορία 

• Κάνω αγορές 

 

• Χρησιμοποιώ e-mail 

• Bλέπω ταινίες 

• Ψάχνω πληροφορίες 

• Τηλεφωνώ 

• Ακούω μουσική 

• Παίζω παιχνίδια 

• Επικοινωνώ μέσω chat 



Προσοχή στη χρήση υπάρχουν κίνδυνοι!!! 

 

 



Κ.Γ.Π. 

Αν ξεκινήσεις να καταγράψεις τους γνωστούς σου 

 θα χρειαστείς εκατοντάδες σελίδες και  

ο αριθμός τους θα ξεπεράσει πολλαπλάσια όλους εκείνους τους 

«φίλους» που έχεις στο «προφίλ» σου.  

 

Αν όμως ξεκινήσεις να γράφεις τους  

πραγματικούς και αληθινούς σου φίλους,  

εκείνους που αποδεδειγμένα σε αγαπούν και  

μπορούν να τα δώσουν όλα για σένα, 

 αυτούς που κι εσύ το ίδιο αγαπάς,  

είναι ζήτημα αν καταφέρεις να γράψεις 

 δύο έως τρεις γραμμές! 

 

Ωστόσο αυτούς τους τόσο λίγους 

 έχεις ανάγκη κι όχι τους χιλιάδες «εικονικούς»  



Σημασία δεν έχει 

πόσα like θα πάρεις 

από τους φίλους, 

αλλά από τον 

Θεό!!! 

. 



Τι σημαίνει φιλία; Ποια είναι η πραγματική 

φιλία; 

Τι λέει ο λαός για την πραγματική φιλία; 

 Τι συμβουλεύει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες 

της Εκκλησίας;  

Α. Υποθέματα - Ερωτήματα 

. 



Ποια ανάγκη υπάρχει για να δημιουργούμε 

ηλεκτρονικές φιλίες;  

Πως μπορούμε να την περιγράψουμε; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

Β. Υποθέματα - Ερωτήματα 

. 



Πως επικοινωνούμε και με τι ασχολούμαστε στο 

διαδίκτυο; 

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε τους e-φίλους; 

Πως συναντιόμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της 

επικοινωνίας; 

Γ. Υποθέματα - Ερωτήματα 

. 

http://4.bp.blogspot.com/-f-sGWUUgBhE/U2FM9ymc8LI/AAAAAAAALZw/HSJwoBqBcak/s1600/7657e96d2b30.jpg


. 

Πόσοι  είναι οι εικονικοί και πόσοι οι 
πραγματικοί φίλοι;  

Γιατί υπάρχει διάσταση μεταξύ αυτών; 

Τι επιπτώσεις έχουν οι ηλεκτρονικές φιλίες 
στη ζωή μας; 

Τι ιδιότητες έχουν τελικά οι ηλεκτρονικές 
φιλίες; 
 

Δ. Υποθέματα - Ερωτήματα 



Τι δείχνουν οι έρευνες, τι λένε οι επιστήμονες για 

την ποιότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας; 

Διεξαγωγή έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου. 
 

Ε. Υποθέματα - Ερωτήματα 

. 



ΘΕΜΑ      ΜΑΘΗΤΕΣ 

Α 

Τι σημαίνει φιλία; Ποια είναι η πραγματική φιλία;   Τασιώκος-Τσιρογιάννης- 

Τι λέει ο λαός για την πραγματική φιλία;     Πασχαλιάς-Χριστοφόρου 

Τι συμβουλεύει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας;    Μπάρμπας-Μουτάφης 

Β 

Ποια ανάγκη υπάρχει για να δημιουργούμε ηλεκτρονικές φιλίες;   Πασχαλίδης-Τασούλας 

Πως μπορούμε να την περιγράψουμε;     Πασ.-Τασ.- Καρανίκας 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

Γ 

Πως επικοινωνούμε και με τι ασχολούμαστε στο διαδίκτυο;  Κότσι-Μπαλίτας-Ντούρντι 

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε τους e-φίλους; 

Πως συναντιόμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της επικοινωνίας;                  Αλούπης-Γκαζαριάν 

Δ 

Πόσοι  είναι οι εικονικοί και πόσοι οι πραγματικοί φίλοι;   Αλούπης-Γκαζαριάν 

Γιατί υπάρχει διάσταση μεταξύ αυτών; 

Τι επιπτώσεις έχουν οι ηλεκτρονικές φιλίες στη ζωή μας;  Βενέτης-Βερβερίδης 

Τι ιδιότητες έχουν τελικά οι ηλεκτρονικές φιλίες; 

Ε 

Τι δείχνουν οι έρευνες, τι λένε οι επιστήμονες για την ποιότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας; 

Διεξαγωγή έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου   Γκιουλμετάρογλου-Γανωτέλης 

 ΟΜΑΔΕΣ 

. 


