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KΕΙΜΕΝΟ 1
Συγκινητικές στιγμές ένιωσαν οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα
τελετών της Ακαδημίας Αθηνών,όπου έγινε η ετήσια απονομή τιμητικών
βραβείων σε όσους έδειξαν αλληλεγγύη και ανθρωπιά σε συνανθρώπους
τους τη χρονιά που πέρασε.Μεταξύ των άλλων βραβεύτηκε και ο
Κώστας,μαθητής Λυκείου,ανάπηρος,επειδή έσωσε το φίλο του από βέβαιο
πνιγμό.
Οι δύο φίλοι έκαναν τον περίπατό τους σε μια ερημική
ακρογιαλιά,όταν,εντελώς απρόσμενα,ένα δυνατό μπουρίνι τάραξε την
παραλία.Ένα κύμα παρέσυρε το Νίκο και τον έριξε στη θάλασσα.Ο
Κώστας αντιδρώντας αυτόματα και κολυμπώντας με το ένα χέρι τον
έφτασε και τον έσωσε.
Στον απεσταλμένο της εφημερίδας μας είπε: «Είμαστε φίλοι με το
Νίκο δέκα χρόνια.Είμαστε όπως ο άνθρωπος με τη σκιά του.Δε μπορώ να
θυμηθώ στιγμές δύσκολες ή ευχάριστες που να μην ήταν ο Νίκος δίπλα
μου.Η πράξη μου για να τον σώσω δεν ήταν πράξη λογικής αλλά ψυχής».
Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας,κατά τη στιγμή της βράβευσης,μεταξύ
των άλλων είπε: «Όσο στις κοινωνίες μας υπάρχουν παραδείγματα
βαθιάς φιλίας,ανθρωπισμού και αυταπάρνησης,πρέπει να ελπίζουμε
πάντοτε για το καλύτερο».
ΚΕΙΜΕΝΟ 2
Καλώς ήρθατε στην εποχή των μικροτσίπ,των ηλεκτρονικών
αρχείων,των υπολογιστών.Η φιλία απέκτησε διευθύνσεις στο
ίντερνετ.Συνδεθείτε με το κατάλληλο chat και ανταλλάξτε e-mail με
όποιον τραβά η ψυχή σας μέχρι τα πέρατα του κόσμου.Στείλτε
υπερατλαντικά μηνύματα,που είναι η ηλεκτρονική διέξοδος της μοναξιάς.
«Οι νέοι δρόμοι επικοινωνίας,τα πολυμέσα,ισοπεδώνουν το
συναίσθημα,δηλώνει απερίφραστα η κοινωνιολόγος και ερευνήτρια του
ΕΚΚΕ κ.Αφροδίτη Τεπέρογλου, «Η αναζήτηση επικοινωνίας ή γνωριμίας
με έναν άγνωστο δεν είναι φιλία»,επισημαίνει και εξηγεί: «Είναι η
περιέργια του σύγχρονου ανθρώπου για το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω
του.Δεν ανατρέχεις στον υπολογιστή σου για να εκμυστηρευτείς το
πρόβλημά σου».Η ίδια εκτιμά ότι έχει εν μέρει ατονήσει ο παραδοσιακός
τρόπος που κάναμε φίλους,αλλά διατηρείται ως ηθική αξία.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποία είναι τα χαρακτηριστικά της φιλίας στο 1οκείμενο και ποιά αυτής
στο 2ο κείμενο;
2. Να βρείτε τις εγκλίσεις των υπογραμμισμένων ρημάτων.
3. ήρθατε, διατηρείται: Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο
και στη φωνή που βρίσκονται.
4. Να βρείτε 3 ρήματα α’συζυγίας και 3 ρήματα β’συζυγίας στο 2ο κείμενο.
5. Να σχηματίσετε 1 οποιαδήποτε προσδιοριστική,1 παρατακτική,1
κτητική και 1 αντικειμενική σύνθετη λέξη.Στη συνέχεια να βρείτε τι μέρος
του λόγου είναι το α’συνθετικό και το β’συνθετικό της κάθε λέξης.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της φιλίας μέσω του διδικτύου;Θεωρείτε ότι
έχει πάντα τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας;Τι μπορούν να κάνουν
οι νέοι σήμερα ώστε να έχουν στο πλευρό τους πραγματικούς φίλους;
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