
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                        ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: __________________ 

Διδασκαλία : Άννα Μακράκη             

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ  10η 
 

Ο  ΣΩΚΡΑΤΗΣ   Η  φιλία  είναι  αποτελεί έννοια ανώτερη, αξία διαχρονική που οφείλει  να είναι στόχος   

                            και επιδίωξη όλων . Άλλωστε ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό, έχει δηλαδή έντονη 

                            την ανάγκη για επαφή , μοίρασμα , συντροφικότητα. 

    ΓΙΑ                 Ωστόσο ο θεσμός της φιλίας σήμερα περνά κρίση. Πολλοί αρνούνται την ύπαρξη 

                           πραγματικών φίλων. Γιατί άραγε; Ας σκεφτούμε πόσο από τον προσωπικό μας χρόνο  

                           διαθέτουμε στον φίλο μας. Μήπως προηγούνται οι προσωπικοί μας στόχοι; Είμαστε  

ΤΗΝ  ΦΙΛΙΑ      ειλικρινείς ή ανταγωνιστικοί στις δήθεν φιλίες μας; Σε ποια θέση βρίσκεται το  

                           συμφέρον μας και το εγώ μας; Άραγε δημιουργούμε φιλίες με  ανιδιοτελείς σκοπούς ή  

 έχοντας  μελλοντικές ωφελιμιστικές επιδιώξεις;  

                                                               μοίρασμα 

                             αμοιβαία αγάπη διακριτικότητα 

  

                               εμπιστοσύνη                                          

                                                                                                κατανόηση    

                                                                      στήριξη 

Μετάφραση  

Αυτό βέβαια ακούω από πολλούς, ότι δηλαδή ___________________το πιο σημαντικό είναι ο 

αληθινός και καλός φίλος, όμως _________________πιο πολύ για οτιδήποτε άλλο παρά για 

την__________________. Γιατί πράγματι αποκτούν με επιμέλεια _____________________και 

ζώα και σκεύη αλλά δεν φροντίζουν να αποκτήσουν  φίλο, τον οποίο λένε____________________. Κι 

όμως _____________ή _________________ που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εργασίες είναι 

τόσο σημαντικό όσο βέβαια ο ενάρετος φίλος; Και ποιος δούλος είναι τόσο ______________και 

________________; Γιατί ο καλός φίλος αφιερώνεται στην κάλυψη των αναγκών του φίλου του και αν 

χρειάζεται ______________σε κάποιον τον _____________ με την βοήθειά του και , αν τον 

ταράζει________________, τον βοηθάει μαζί με άλλους και όταν ευτυχεί του προσφέρει 

__________________ ενώ, όταν δυστυχεί, καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να τον στήσει πάλι στα 

πόδια του. Όμως μερικοί προσπαθούν _______________________για τον καρπό τους, ενώ το 

απόκτημα που παράγει_____________________, το οποίο ονομάζεται φίλος, οι περισσότεροι το 

φροντίζουν με _________________και αμέλεια. 

 

Σκεφτείτε  τα παρακάτω  θέματα: 

1. Με ποιους τρόπους θα μπορούσες να δείξεις στον φίλο σου ότι είναι πολύ σημαντικός για σένα; 

2. Και στα χρόνια του Σωκράτη , όπως φαίνεται από την μετάφραση, η φιλία μάλλον περνούσε κρίση, 

όπως και σήμερα. Μοιάζουν  άραγε οι αιτίες της τότε κρίσης με τις σημερινές; 

ΦΙΛΙΑ 



 

Λεξιλογικές επισημάνσεις 

 

κτήμα :  1. αυτό του οποίου είμαι ιδιοκτήτης  2. το ιδιόκτητο αγρόκτημα 3. οτιδήποτε κατέχω καλά. 

κτηματικός : αυτός που αποτελείται από κτήματα (κτηματική περιουσία) 

κτητικός : αυτός που έχει την τάση να κάνει δικό του κάτι  

κτήνος 1. ζώο 2. αυτός που φέρεται απάνθρωπα 3. αυτός που ζει  απολίτιστα 

κτηνώδης 1. όμοιος με κτήνος 2. βάρβαρος, απάνθρωπος, απολίτιστος 

επίκτητος : αυτός που αποκτάται μετά, στην πορεία της ζωής (επίκτητα χαρακτηριστικά) 

κτητορικός : αυτός που αναφέρεται ή ανήκει στον κτήτορα (κτητορικός ναός) 

κτηνωδία : βαναυσότητα 

ακτήμονας : αυτός που δεν έχει περιουσία (κτηματική, κινητή, ακίνητη) 

κτηματολόγιο : δημόσιο βιβλίο καταγραφής της ακίνητης περιουσίας κάποιου 

κοινοκτημοσύνη: 1.  Η χρήση υλικών αγαθών από πολλούς (από κοινού) 2. σοσιαλιστική θεωρία 

που καταργεί την ατομική ιδιοκτησία και υιοθετεί την από κοινού  χρήση  των υλικών αγαθών 

 

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη από τον λεξιλογικό πίνακα του βιβλίου 

 

 Οι απεργοί υποστήριξαν με  πάθος τα …………………………………….  δικαιώματά τους 

 Η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε ότι ο τρόπος που έγινε ο φόνος  ήταν πραγματικά 

………………………..….. 

  Το ελάττωμα αυτό δεν το είχε από την γέννησή του, ήταν …………………………. 

 Η προθεσμία για την δήλωση των ακίνητων περιουσιακών μας στοιχείων στο εθνικό 

…………………………………….  λήγει στις 25 του μηνός  

 Το σημαντικό δεν είναι η……………………………. αγαθών  αλλά η διατήρησή τους 

 Με τις συχνές επαναλήψεις θα κάνεις …………………..σου  την ύλη και δεν θα δυσκολευτείς 

στις τελικές εξετάσεις. 

 Αν απευθυνθείς σε ……………………………. για να σου βρουν οικόπεδο είναι σίγουρο ότι θα 

πληρώσεις αρκετή προμήθεια   

          Μπορείς να δώσεις προτάσεις με τις λέξεις: 

  κτήνος………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  κατάκτηση………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  κτητικός…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ακτήμονας………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


