
    ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 3  (ΦΙΛΙΑ) 

 

Ο ΜΙΚΡΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΘΚΟΤ ΛΟΓΟΤ  

1. Πνην είλαη ην ζέκα ηεο ηαηλίαο θαη πνηνη νη πξσηαγσληζηέο;  

.................................................... 

2. Ση ζεκαίλεη ην ξήκα εμεκεξώλσ; 

....................................................................................................................

............................................................................................................ 

3.  «Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ πηα θαηξό λα γλσξίδνπλ ηίπνηα. Σ’ αγνξάδνπλ 

όια έηνηκα απ’ ηνπο εκπόξνπο. Επεηδή όκσο δελ ππάξρνπλ έκπνξνη πνπ 

λα πνπιάλ θίινπο, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ πηα θίινπο». Πνην είλαη ην 

λόεκα ηεο θξάζεο; 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 

4. Ση ζα αιιάμεη ζηε δσή ηεο αιεπνύο ,αλ αγαπήζεη ηνλ κηθξό πξίγθεπα; 

....................................................................................................................

............................................................................................................. 

5. Πώο αηζζάλεηαη ε αιεπνύ , όηαλ έξζεη ε ζηηγκή ηνπ απνραηξεηηζκνύ; 

Μεηαληώλεη γηα ην ρξόλν πνπ αθηέξσζε ζηνλ κηθξό πξίγθεπα; 

........................................................................................................... 

6. Πνην ήηαλ ην κπζηηθό ηεο αιεπνύο θαη πώο ην αληηιακβάλεζηε; 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

    ΛΕΟ ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ «Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις» 

 Αφοφ διαβάςετε το κείμενο 2 ςτθ ςελίδα 45 του βιβλίου και 

παρακολουκιςετε προςεχτικά τα βίντεο, που περιζχουν 

αποςπάςματα από μία ομιλία και απ’ το βιβλίο του Λζο Μπουςκάλια, 

να απαντιςετε ςτα εξισ: 

Πώσ καταλαβαίνεισ τισ φράςεισ: 

1. «Η αγάπθ ηει ςτο τώρα» 

2. «Ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ ςτθ ηωι είναι να μθν ριςκάρεισ τίποτα»  

3. Το αντίκετο τθσ ηωισ είναι το «καλά είναι και ζτςι», θ απάκεια για το 

καλφτερο... 



4. «  Η ευτυχία μου είμαι εγώ, όχι εςφ. 

    όχι μόνο γιατί εςφ μπορεί να είςαι περαςτικόσ 

    Αλλά και επειδι εςφ κζλεισ να είμαι αυτό που δεν είμαι.» 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΘΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 Γηαηί   νη   θίινη   είλαη  πνιύηηκνη  ζηε  δσή καο θαη έρνπκε ηελ αλάγθε 

ηνπο;  Πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη ,θαηά ηε γλώκε ζαο, λα έρεη έλαο 

θαιόο θίινο; 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

«Ποηέ άλλοηε οι ζηέγερ  ηων ζπιηιών ηων ανθπώπων δεν ήηαν ηόζο κονηά 

η μία ζηην άλλη, όζο είναι ζήμεπα. Και ποηέ άλλοηε οι καπδιέρ ηων 

ανθπώπων δεν ήηαν ηόζο μακπιά η μία από ηην άλλη, όζο είναι ζήμεπα»  

 Ο Αληώλεο ακαξάθεο ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ ηνπ «Ζεηείηαη 

ειπίο»(1954) ζίγεη ην θαηλόκελν ηεο απομόνωσηρ, ηεο μοναξιάρ. 

Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηε ζηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ 

ζπλαλαζηξέθνληαη ή δελ ζπλαλαζηξέθνληαη ζε βάζνο κε ηνπο 

ζπλαλζξώπνπο ηνπο;  

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

«Σὸ μέξσ πὼο θαζέλαο κνλαρὸο πνξεύεηαη ζηὸλ ἔξσηα, κνλαρὸο ζηὴ δόμα θαὶ 

ζηὸ ζάλαην. Σὸ μέξσ. Σὸ δνθίκαζα. Δὲλ ὠθειεῖ. Ἄθεζέ κε λἄξζσ καδί ζνπ».  

 

Γηάλλεο Ρίηζνο , νλάηα ηνπ ειελόθσηνο 
 

ΦΙΛΟΣ 



....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

 

 

 Να ζρνιηάζεηε ηελ παξαθάησ αληίθαζε. 

« Σο πεπίεπγο ωζηόζο είναι όηι, όζο η επικοινωνία πςκνώνει με ηο 

ηλεκηπονικό ηασςδπομείο, ηο διαδίκηςο και ηα κινηηά ηηλέθωνα, ηόζο η 

μοναξιά μαρ, η ανθπώπινη, μεγαλώνει και η αποξένωζη κςπιαπσεί.. » 

(Γιώπγορ Γπαμματικάκηρ, Έναρ Αστπολάβορ τος Οςπανού και τηρ Ζωήρ. ) 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

 Αθνύ πξώηα αλαξσηεζείηε «πώρ θα ήμοςν, αν δεν είσα ένα θίλο», 

δηαβάζηε θαη ζρνιηάζηε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε κία 

επηζηεκνληθή έξεπλα.  

     Η έιιεηςε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ όρη κόλν πξνθαιεί δπζηπρία αιιά κπνξεί 

λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή πγεία θάπνηνπ, ζύκθσλα κε επηζηεκνληθή 

έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηθάγν. Είλαη κάιηζηα ηόζν βιαβεξή γηα ηελ 

πγεία όζν ην θάπληζκα ή ε παρπζαξθία, αθνύ απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, 

ην επίπεδν ηνπ άγρνπο (ηελ νξκόλε ηνπ ζηξεο «θνξηεδόιε» δειαδή), 

εμαζζελεί ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο 

Αιηζράηκεξ, θαηάζιηςεο θαη αϋπλίαο. Παξάιιεια, κεηώλεη ηα επίπεδα 

ζέιεζεο θαη επηκνλήο θαη ππνζάιπεη έηζη ηελ ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα αθνινπζεί 

έλαλ πγηεηλό ηξόπν δσήο. 

...............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


