
Τι σημαίνει φιλία και πόσο σημαντική 

είναι για τον έφηβο; 

 

Το ερώτημα γεννήθηκε κατά τη διδασκαλία του 

αποσπάσματος από τον "Μικρό Πρίγκιπα" που 

περιλαμβάνεται στο βιβλίο των κειμένων της Β΄ 

Γυμνασίου και της ενότητας 3 από το Βιβλίο 

της νεοελληνικής γλώσσας της ίδιας τάξης.  

Οι μαθητές του Β2 έδωσαν τις δικές τους 

απαντήσεις. Τα παιδιά δούλεψαν με πολύ 

μεράκι, αφού το θέμα το βρίσκουν οικείο και 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον. 

Τα αποτελέσματα της δουλειάς τους 

αποτέλεσαν το περιεχόμενο του ιστολογίου. 

Λιούσα Αποστολίνα  

φιλόλογος  



 

 

 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ     ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΓΚΟΓΚΟΣ      ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑ 

ΚΟΥΜΛΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΟΥΡΑΝΙ      ΕΝΤΕΡΕΛ 

ΜΑΣΤΟΡΑ    ΕΛΕΝΗ 

ΜΕΛΛΙΟΥ      ΜΑΡΘΑ 

ΜΠΑΛΤΖΗ    ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ 

ΝΙΑΚΑΡΗ      ΜΑΤΙΝΑ 

ΠΑΠΟΥΔΑ   ΕΛΕΝΗ 

ΣΠΙΝΤΙΟΥ     ΖΩΗ 

ΤΣΑΠΟΛΑΡΙ  ΜΑΡΙΖΑ 

ΦΕΚΑΤΗΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΟΝΤΖΑ ΑΝΤΙ  

http://3.bp.blogspot.com/-45NN1g7c1HE/VJcHS0UD4OI/AAAAAAAAAqg/nZGWlUbv16g/s1600/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B9.jpg


Τραγούδια για τη φιλία 

οι επιλογές των μαθητών: 
 

Aura Dione – Friends 

 

You Don't Got a Friend Better Than Me 

 

Φίλοι για πάντα 

 

Εγώ και συ μαζί 
 

Το φιλαράκι(Βόσσου) 
 

Φίλοι(Πασχάλης Τερζής &Στέλιος Ρόκκος )  

https://www.youtube.com/watch?v=dfvufZLyVWc
https://www.youtube.com/watch?v=9uTv7oCKFas
https://www.youtube.com/results?search_query=%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B9+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=dgqhDkHzS3c
https://www.youtube.com/watch?v=d8gOFMLb9cg
https://www.youtube.com/watch?v=89eGjOQ_lu0


ΦΙΛΟΙ ΣΤΑ ΚΟΜΙΚ 

 

Ακόμη και στα κόμικ  η φιλία έχει 

κεντρική θέση. Τα παραδείγματα 

ατελείωτα: 
 

Αστερίξ  και   Οβελίξ 

 

Μπομπ σφουγγαράκης και Πάτρικ 

 

Σκούμπι Ντου  και  Σάγκι  

 

Μακουίν και  Μπάρμπας 

 

Σρεκ  και  γάιδαρος 

 

Μπάτμαν και  Ρόμπιν 

 

Μίκη μάους  και  Πλούτο 

 

Ας  και  Πίκατσου 

 

http://1.bp.blogspot.com/-M7ej0scvvwY/VJXLsrdtA0I/AAAAAAAAAok/6RJ3zqvsEco/s1600/854656__scooby-doo-and-shaggy_p.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XRFQSiljU84/VJXMCz9Yp_I/AAAAAAAAAos/ECkzIEEptL8/s1600/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD.JPG


Άλεξ το λιοντάρι  και  Μάρτιν η ζέβρα 

 

Λούκι λουκ  και  Ντόλι 

……………………………………………………………………… 

 

ΑΣΤΕΡΙΞ  και ΟΒΕΛΙΞ  

 
 

 

Ο Αστερίξ κοντός και λεπτός, ο Οβελίξ 

χοντρός και ψηλός. Ο πρώτος πανέξυπνος ο 

άλλος λιγότερο. Όταν πολεμάνε τους 

Ρωμαίους συνεργάζονται τέλεια και γι΄ 

αυτό και νικάνε. Είναι πάντα μαζί παρά 

τις διαφορές τους. 
 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-cEU3EE2z0pc/VJXLs4SbRVI/AAAAAAAAAog/aLW_SmqUIRY/s1600/937428-asterix.jpg


ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ  

 

 
 

 

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης έχει έναν 

κολλητό φίλο τον Πάτρικ.  Αυτούς τους 

ενώνει το κυνήγι μεδουσών και το φαγητό 

στον τραγανό κάβουρα. Αν και είναι 

τελείως διαφορετικοί είναι αχώριστοι. 
  

http://1.bp.blogspot.com/-7X34I3TrM7I/VJXLsv9za-I/AAAAAAAAAoc/doRIhM1Yv3M/s1600/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80.jpg


Ο εννοιολογικός χάρτης που δημιούργησαν τα 

παιδιά με κέντρο τη λέξη "ΦΙΛΟΣ" 

 

 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΕΞΕΙΣ       

 

 

ΦΙΛΙΑ 

ΦΙΛΟΣ 

ΦΙΛΙΚΟΣ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 

https://www.text2mindmap.com/5N4iZGB?controller=frontpage&method=index&map=5N4iZGB
http://filiab2.blogspot.gr/2014/12/b.html
http://2.bp.blogspot.com/-rma9yY-cVq4/VJcJFg-y28I/AAAAAAAAAqs/LcpJ64Y1MBM/s1600/text2mindmap.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-S0kycEdYIek/VJXUzKCO7DI/AAAAAAAAApM/MKTkCVtRMVY/s1600/thumb.jpg


ΦΙΛΟΖΩΟΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ 

 

   

 ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ 

Κολλητός 

Φιλαράκι 

αυτοκολλητάκι 

φιλάρα 

κολλητάρι 

αδερφέ 

κολλ 

τρελή 

B.F.F.E 

 

 

 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-5zpq94AsSSk/VJXUfbtqyHI/AAAAAAAAAo8/_vSXy19Ko1Q/s1600/5.jpg


ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ 

 
 

"Χωρίς την κολλητή μου δεν μπορώ να 

ζήσω. Αυτή με βοηθάει να προχωρήσω 

όταν συμβεί κάτι, κάνει αστεία, μου 

μαθαίνει και της μαθαίνω πράγματα. 

Όλες τις ώρες της ημέρας τις περνούμε 

μαζί." 

 

"Για μένα φιλία σημαίνει να είμαστε 

πάντα μαζί, να γελάμε, να διασκεδάζουμε 

και να βοηθιόμαστε πάντα αν κάποιος έχει 

πρόβλημα. Ζητάω από τον φίλο μου 

βοήθεια και εχεμύθεια." 

 

"Η φιλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. 

Όταν έχεις κάποιον φίλο περιμένεις 

http://2.bp.blogspot.com/-_eOijvXt0VU/VJXVQWBeGPI/AAAAAAAAApU/2H-DW75YuZc/s1600/8.jpg


εμπιστοσύνη και υποστήριξη, αλλά και ο 

φίλος σου θα περιμένει τα ίδια." 

 

"Ο φίλος μου είναι μοναδικός για μένα 

γιατί περνάμε όλη την ώρα μαζί. 

Μαλώνουμε φιλικά, παίζουμε χτυπιόμαστε 

και μετά ξαναφιλιώνουμε." 

 

Ένας αληθινός φίλος είναι σαν αδελφός. Αν 

είναι πραγματικός φίλος σου κάνει ό,τι 

χάρη ζητήσεις και δεν πρέπει να τον 

ξεχάσεις ποτέ. 
 

 

 

 
 

"Φιλία σημαίνει να μπορείς να βγαίνεις 

έξω μαζί του, να παίζεις και το πιο 

http://1.bp.blogspot.com/-TFrA1dB5WTU/VJXVcks5dOI/AAAAAAAAAps/zZOtATWJ3qk/s1600/9.jpg


σημαντικό να τους λες όλα όσα σου 

συμβαίνουν." 

 

"Φιλία σημαίνει ότι έχεις εμπιστοσύνη 

στον φίλο σου και του λες όλα το μυστικά 

σου χωρίς να φοβάσαι ότι θα τα μάθουν 

όλοι. Φιλία είναι να είστε όλη την ώρα 

μαζί και να κάνετε πράγματα." 

 

"Φιλία είναι η αγάπη και η εμπιστοσύνη 

απέναντι σε κάποιον που σε νοιάζεται και 

τον νοιάζεσαι. Επίσης από τον φίλο μου 

περιμένω ειλικρίνεια  και στήριξη στις 

δύσκολες στιγμές. Ωστόσο η προδοσία 

είναι το χειρότερο για μια φιλία." 

 

 

ΤΙ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ; 

 

Πρώτα από όλα του ζητάμε να μας έχει 

εμπιστοσύνη για να μπορούμε κι εμείς το 

ίδιο να τον εμπιστευόμαστε. Επίσης του 

ζητάμε να μην μας λέει ποτέ ψέματα και 

τέλος, του ζητάμε να μην είναι εγωιστής 



και να είναι πάντα ειλικρινής απέναντί 

μας. 
 

 

 

 
 

Από έναν φίλο μου ζητάω εμπιστοσύνη 

για να μπορώ να του εμπιστεύομαι 

πράγματα και να ξέρω ότι δεν θα πει σε 

κανένα τίποτα. Επίσης, ζητάω 

συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές. 

Ειλικρίνεια και αγάπη γιατί χωρίς αυτά 

δεν μπορεί να υπάρξει φιλία. Και τέλος, 

θέλω να μην με κοροϊδεύει πίσω από την 

πλάτη μου. 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-SQj5EdhhYic/VJXVzjxPXqI/AAAAAAAAAqM/DvWHK4LRKCg/s1600/6.jpg


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΠΑΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΦΗΒΟΥΣ; 

 

Η παρέα για τους εφήβους είναι μια 

ομάδα ανθρώπων που περνούν μαζί τον 

ελεύθερο χρόνο τους και διασκεδάζουν. 

Βέβαια σε αυτήν την παρέα που θα 

αποτελείται από περίπου δέκα παιδιά θα 

υπάρχουν άτομα που εμπιστεύεσαι 

περισσότερο, οι λεγόμενοι ''κολλητοί''. 

Γενικά όμως η παρέα σου θα σε στηρίζει 

και θα σου συμπαραστέκεται στις 

δύσκολες στιγμές και θα περνάνε μαζί τον 

ελεύθερο χρόνο. Κάτι ακόμη που μας 

προσφέρει είναι η επικοινωνία. Αυτή μας 

προσφέρει την ευχαρίστηση να μιλάμε σε 

κάποιον που θα μας ακούει και θα κρατάει 

τα μυστικά μας γιατί όλοι έχουμε την 

ανάγκη να μιλάμε σε κάποιον. 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

«Η φιλία βελτιώνει την ευτυχία και μετριάζει 
τη δυστυχία, διπλασιάζει την χαρά και κόβει 
στα δύο τον πόνο μας.» 

 

 

«Οι πραγματικοί φίλοι μας επισκέπτονται 

όταν ευημερούμε μόνο εάν τους 

καλέσουμε, όταν όμως αντιμετωπίζουμε 

προβλήματα έρχονται χωρίς πρόσκληση.» 

 

Η φιλία είναι σαν το χρήμα. Πιο εύκολη να 
την αποκτήσεις, πιο δύσκολο να την  

διατηρήσεις. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-LUF5MHr6IY4/VJVJusPgwaI/AAAAAAAAAl8/8SIOPnIWY-Y/s1600/large512.jpg


«Η φιλία είναι σαν το χρήμα. Πιο εύκολη 

να την αποκτήσεις, πιο δύσκολο να την 

διατηρήσεις.» 

 

 

«Ο έρωτας είναι τυφλός, η φιλία 

προσπαθεί να μην βλέπει.» 

 

«Οι φίλοι είναι άγγελοι οι οποίοι μας 

σηκώνουν ψηλά στον ουρανό, όταν τα δικά 

μας φτερά ξεχνούν πως πετάνε.» 

 

 

   
 

« Αν γνωρίζεις τον πόνο του φίλου σου, 

θεώρησε τον δικό σου.» 

 

«Δεν πρέπει να προσπαθείς να αποκτήσεις 

όσους φίλους γίνεται, αλλά μόνο τόσους με 

όσους μπορείς να νοιώσεις οικειότητα.» 

 

http://2.bp.blogspot.com/-S1W2CDZwx8s/VJVJ2-nw8SI/AAAAAAAAAm4/rVVttwOt554/s1600/7.jpg


 

 «Με τις υποσχέσεις μπορεί να κάνει 

κανείς φίλους, αλλά για να τους κρατήσει 

πρέπει να τις πραγματοποιεί.» 

 

 

«Λίγοι φίλοι έχουν την τύχη να 

επαινέσουν την επιτυχία του φίλου του, 

χωρίς να νοιώσουν φθόνο.» 

 

 

«Ο αληθινός φίλος είναι θησαυρός 

ανεκτίμητος!» 

 

 

«Οι μόνοι φίλοι που μπορείς να 

εμπιστευτείς είναι εκείνοι που δεν σου το 

ζητούν.» 

 

 

«Για τους φίλους σου στην ανάγκη να 

μπαίνεις μπροστά. Και αν σε προδώσουν, 

να μην στεναχωρηθείς. Να τους λυπάσαι 

που δεν είχαν την δική σου δύναμη.» 

 

 

 



«Ένα αστεράκι πέφτοντας μου  ζήτησε να 

κάνω μια ευχή… κι εγώ ζήτησα μια φίλη 

παντοτινή! χάθηκε στο άπειρο 

χαμογελώντας μου γλυκά και τότε 

εμφανίστηκες εσύ στα ξαφνικά!!! « 

 

 

«Φιλία δεν είναι να έχεις κάποιον απλά 

για παρέα και συντρόφια … 

Φιλία είναι να έχεις κάποιον απλά για να 

σ’ αγαπά !!!!» 

 

 

 

«Φιλία είναι αίσθημα που γεννιέται με 

ένα βλέμμα … ζει με ένα χαμόγελο … 

πεθαίνει με ένα ψέμα…» 

 

 

Φίλος είναι αυτός που έρχεται όταν ο 

υπόλοιπος κόσμος Φεύγει!!!  

 

 

 

«Φίλος είναι εκείνος που ξέρει τα πάντα 

για εσένα και ακόμη σ’ αγαπάει !!!» 

 

 



«Οι μονοί φίλοι που μπορείς να 

εμπιστευτείς είναι εκείνοι που  δεν θα σου 

το ΖΗΤΗΣΟΥΝ!» 

 

 

«Η έχθρα είναι ειλικρινής, η φιλία όμως δε 

είναι πάντα  τόσο τίμια!!!» 

 

 

Οι φίλοι στους οποίους μπορείς να 

τηλεφωνήσεις στις 4.00 το πρωί είναι οι 

μονοί που μετράμε! 

 

 
 

 

 «Η αγάπη ρώτησε την φιλία «τι κάνεις 

εκεί ανόητη;» Κι εκείνη της απάντησε 

«κάνω να χαμογελούν αυτούς που εσύ 

κάνεις να δακρύζουν…» 

 

http://1.bp.blogspot.com/-4Y6bScMY570/VJVJ0XT2guI/AAAAAAAAAmQ/uSc2H0BKXSs/s1600/12.jpg


«Αληθινός φίλος είναι αυτός που έρχεται 

όταν ο υπόλοιπος κόσμος!» 

 

Είναι μεγάλη ευτυχία να μπορείς να 
συνεννοηθείς με κάποιον με τα μάτια και δυο 

λέξεις. 

 

Φίλος είναι εκείνος που ξέρει τα πάντα για 
εσένα και ακόμη Σ' αγαπάει. 

 

Κοίτα όταν αγαπάς μια φίλη σου, αξίζει να την 
κυνηγάς, ανεξάρτητα των συνθηκών. 

 

Έχεις τρελούς φίλους έχεις τα πάντα. 

 

Ψάξε πραγματικά που είναι η αληθινοί σου 
φίλοι. 

 

Φίλος είναι εκείνος που ξέρει τα πάντα για 
εσένα και ακόμη σ' αγαπάει!  

Φίλος είναι αυτός που όταν σε βλέπει στα 
πατώματα με το ένα χέρι σε σηκώνει και με το 

άλλο σε μουτζώνει. 

 

Μες' το βούρκο της ζωής την  

τόση αδικία υπάρχει κάτι που  

λέγετε “ΦΙΛΙΑ”  

 

 



Η φιλία είναι κύκλος με κέντρο την  

αγάπη διάμετρο τον έρωτα και  

εμβαδόν το δάκρυ !!! 

 

Εύκολο να γνωρίζεις ανθρώπους. Δύσκολα 
τους κάνεις φίλους ... Σπάνιο να είναι 
αληθινοί.... Αδύνατον σαν κι εσένα...! 

 

 

Ένα από τα χειρότερα πράγματα του κόσμου 
είναι να προδώσεις την “ΦΙΛΗ” σου  

 

 

Φίλος δεν είναι αυτός που σε κάνει να κλαις 
και να το χαίρεται, αλλά αυτός που το κάνει 
επειδή σ' αγαπάει και θέλει το καλό σου !!! 

 

 

 

Η φιλία είναι τριαντάφυλλο δίχως αγκάθια 

 

 

 
 


