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Α1.  

Ο συγγραφέας αναλύει τα χαρακτηριστικά και την αξία της γνήσιας φιλίας για τον 

άνθρωπο. Αρχικά, παραθέτει τη σημασιολογική προσέγγιση του όρου και τη 

διαχρονικότητά του,επικυρώνοντας την υψηλή της θέση στην ανθρώπινη 

συνείδηση. Ο θεσμός αυτός προυποθέτει την καλοπροαίρετη διάθεση και την 

ανταποδοτικότητα συναισθημάτων σε έμψυχα όντα. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιεί 

τη φιλία με κριτήρια τον ωφελιμισμό και την ψυχική τέρψη, με κοινό άξονα την 

ιδιοτέλεια και την ευχαρίστηση. Η σημαντικότερη έκφρασή της, όμως, αποκτά 

υπόσταση στις ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις, στις οποίες ο καθένας διατηρεί 

την αυτονομία του, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά του. Συνεπώς, η φιλία που 

εδράζεται στην αρετή είναι ακλόνητη, προστατευτική 

και ο φίλος η διαρκής εσωτερική συνείδηση του ανθρώπου.  

Β1. 

α.λ- 

β.σ- 

γ.σ(κατά τον Αριστοτέλη)-. 

δ.σ- 

ε.λ 

Β2. 

α. Η τρίτη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με συνδυασμό των μεθόδων 

της διαίρεσης(«Στην πρώτη περίπτωση … επιδέξιος συμπαίκτης κ.τ.λ.») 

 Διαίρεση: Διαιρετέα έννοια: φιλικές σχέσεις 

Διαιρετική βάση: κατά τον Αριστοτέλη ο στόχος της φιλίας 

Μέλη της διαίρεσης: δια το χρήσιμον,δι ΄ηδονήν, δια το αγαθόν 

και της αιτιολόγησης («Και στις δύο περιπτώσεις … της ευχάριστης 

συναναστροφής»). Πολλαπλή χρήση του αιτιολογικού συνδέσμου επειδή 

Επίσης, υπάρχουν και παραδείγματα («είναι διασκεδαστικός, έξυπνος 

συνομιλητής, επιδέξιος συμπαίκτης κ.τ.λ.») 
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β. 

άλλωστε → δηλώνει την προσθήκη, συμπλήρωση στοιχείων ,έμφαση  

δηλαδή → δηλώνει την επεξήγηση 

όταν → δηλώνει χρονικο-υποθετική σχέση 

λοιπόν → δηλώνει το συμπέρασμα 

Β3. 

α. εγκωμίασαν = εξύμνησαν,επαίνεσαν 

ευχαρίστηση = ευδαιμονία, τέρψη, ικανοποίηση 

συναναστροφής = επαφής,συγχρωτισμού 

ακατάλυτη = σταθερή, αδιάκοπη,μόνιμη,αναλλοίωτη 

φθείρεται = αλλοιώνεται,καταστρέφεται 

 

β. οικεία ≠ ανοίκεια, αλλότρια 

επιδέξιος ≠ αδέξιος 

ωφέλεια ≠ ζημία 

αξία ≠ απαξία 

αυστηρό ≠ επιεική,ελαστικό 

Β4. 

α) «διά το χρήσιμον» : παράθεση σε ευθύ λόγο των λεγομένων του 

Αριστοτέλη/λόγια έκφραση 

«αγαπά»: ειρωνεία, μείωση κύρους /αμφισβήτηση  

(υλικό ή ηθικό): επεξήγηση και καλύτερη κατανόηση του κειμένου από τον 

αναγνώστη 

 

β. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το β΄ ενικό πρόσωπο για να δώσει στο κείμενό του 

αμεσότητα,ζωντάνια, οικειότητα και συμβουλευτικό τόνο.  

Επίσης, χρησιμοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο 

για να του δώσει καθολικότητα, συλλογικότητα, οικειότητα ,αμεσότητα και 

ζωντάνια,καθώς και για να δηλώσει την συμμετοχή στον προβληματισμό και του 

ίδιου, αλλά και του αναγνώστη.  

Γ1.παραγωγή λόγου 

Ομιλία 

Προσφώνηση: Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές , κηδεμόνες ,φίλοι … 

πρώτο ερώτημα 
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Φιλία ονομάζεται η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων του ίδιου ή και 

διαφορετικού φύλου, με κύριο χαρακτηριστικό την αμοιβαία πλατωνική αγάπη, 

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

ανώτερος στόχος. Είναι να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, και να είναι ειλικρινείς 

μεταξύ τους. Πότε όμως είναι μια φιλία αληθινή, προορισμένη να αντέξει στις 

τρικυμίες του χρόνου, και πότε είναι απλά και μόνο μια “παρέα”, που σήμερα είναι 

και αύριο δε θα είναι; Το βασικό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει για να διαχωρίσει 

αυτές τις δύο καταστάσεις, είναι τα κίνητρα πίσω από το συναπάντημα. Σε μια 

αληθινή φιλία, βρίσκομαι μαζί με τον άλλο άνθρωπο για να μοιραστούμε την ίδια 

τη ζωή, τις χαρές και τις λύπες της. Ο αληθινός φίλος είναι συνοδοιπόρος μου, όχι 

μόνο στις εύκολες και ευχάριστες στιγμές, αλλά επίσης στις αναπόφευκτες 

περιόδους θλίψης και δυσκολίας. Σε μια γνήσια φιλία υπάρχει ο αμοιβαίος 

σεβασμός, ώστε να υπάρχει ώρα και χώρος για να εκφραστούν όλοι. Ο καλύτερος 

φίλος είναι αυτός που δε φοβάται να μας πει την αλήθεια, αν πιστεύει ότι σε κάτι 

έχουμε παρεκτραπεί. Είναι όμως παράλληλα έτοιμος να σεβαστεί τις επιλογές μας, 

έστω και αν διαφωνεί, χωρίς να φύγει από το πλευρό μας. 

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται σε επαφή με άλλους χρήστες, μαθαίνουν για 

την ζωή τους, γίνονται φίλοι(στο διαδίκτυο) όμως μπορούν να αναπτυχθούν και 

φιλίες στην πραγματικότητα (εκτός διαδικτύου), εφόσον βρίσκουν πολλά κοινά 

ενδιαφέροντα. Βρίσκουν παλιούς φίλους, γνωστούς από τα μαθητικά και φοιτητικά 

χρόνια. Επιπλέον, το Facebook μπορεί να λειτουργήσει θετικά ακόμα και στην 

κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι αρχικά έχουν ενταχθεί 

σε δικτυακές ομάδες για να υποστηρίξουν τα μέλη-οργανωτές στον κάθε στόχο 

τους.  

Δεύτερο ερώτημα 

Το διαδίκτυο σήμερα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί κανείς να συνομιλεί με τους 

φίλους του από την άνεση του σπιτιού του. Βοηθάει να μην χαθούν φιλίες οι οποίες 

δεν γίνεται να κρατηθούν με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, όταν ένας φίλος σου 

πάει να ζήσει σε μια άλλη χώρα και δεν μπορείτε να συναντηθείτε πρόσωπο με 

πρόσωπο το διαδίκτυο σου δίνει την δυνατότητα να μπορείς να συνομιλείς μαζί του 

ξεπερνώντας το πρόβλημα της απόστασης. Επίσης, μπορεί κανείς να επικοινωνεί με 

το φίλο του ότι ώρα κι αν είναι… μέρα ή νύχτα. 

Ακόμα το διαδίκτυο σου δίνει τη δυνατότητα να συνομιλείς με ανθρώπους με τους 

οποίους αναπτύσσονται όλο και συχνότερα δυνατές σχέσεις αφού υπάρχουν κοινά 

ενδιαφέροντα ή κοινή στάση ζωής. Τέλος, το διαδίκτυο σε βοηθάει να 

οργανώσειςκαι ομαδικές συναντήσεις πολύ πιο εύκολα από την επικοινωνία από το 

τηλέφωνο ή άλλα μέσα επικοινωνίας. Είναι δεδομένο πως στις μέρες μας το 

μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας περνά το περισσότερο χρόνο της στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ψάχνοντας για καινούργιους φίλους και συνομιλώντας με 
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αυτούς. Όμως μήπως αυτό έχει επιπτώσεις στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία 

μας; Μέσα από έρευνες αποδείχτηκε πως αυτή η εικονική ‘’φιλία’’ όχι μόνο δεν 

είναι πραγματική, αλλά επηρεάζει σημαντικά την πρόσωπο με πρόσωπο 

επικοινωνία, απομακρύνοντας μας από τούς πραγματικούς μας φίλους, κάνοντας 

για εμάς πιο δύσκολη την ανάπτυξη σχέσεων και έτσι οδηγώντας μας στην 

απομόνωση. 

            Mία από τις πιο συχνές αναφερόμενες αρνητικές επιπτώσεις των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι η κοινωνική απομόνωση. Εδώ εννοείται η 

απομόνωση από τον «πραγματικό» κόσμο, αυτόν έξω από το διαδίκτυο. Το 

διαδίκτυο κάνει πολλούς ανθρώπους να χάνουν τις κοινωνικές τους επαφές 

καταλήγοντας απομονωμένοι και επιλέγοντας τις ψηφιακές φιλίες. Επίσης, ποτέ 

κάνεις δεν ξέρει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από έναν διαδικτυακό φίλο. Για 

παράδειγμα, σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι φτιάχνουν ένα ψεύτικο 

account, έτσι ώστε να παραπλανούν μικρότερα παιδιά… Άλλο ένα αρνητικό σημείο 

είναι ότι μπορούμε να εκθέσουμε τον υπολογιστή, αλλά κυρίως εμάς σε κινδύνους 

τους οποίους δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε και τόσο εύκολα, όπως η έκθεση 

της προσωπικής μας ζωής. 

Ένας ακόμα λόγος που εξηγεί γιατί δεν πρέπει να στηρίζουμε την πραγματική φιλία 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το γεγονός πως πολλοί νέοι προσπαθώντας 

να κάνουν καινούργιες φιλίες μέσω αυτών εξαπατήθηκαν.. Αρχικά, κύρια θύματα 

εξαπάτησης είναι τα μικρά παιδιά καθώς και αθώες, ανύποπτες κοπέλες. Αυτό 

οφείλεται στην έλλειψη και ανικανότητα εξακρίβωσης στοιχείων του συνομιλητή 

εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται οποιοσδήποτε χρήστης, χρησιμοποιώντας 

ακόμα και «ψεύτικα» προσωπικά στοιχεία. Κάποιοι από αυτούς , κάνοντας 

κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, πλησιάζουν άλλα άτομα με δήθεν κίνητρο την 

γνωριμία .Επιπλέον, παρέες εφήβων και νέων, διασκεδάζουν εξαπατώντας άτομα 

που έχουν φίλους, μέσω «ψεύτικων» προφίλ που έχουν δημιουργήσει. 

 

Ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο είναι πως αυξάνεται η περιέργεια των ανθρώπων 

καθώς ασχολούνται με τις ώρες και μαθαίνουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετική 

με την προσωπική ζωή των άλλων χρηστών. Κάποιοι μάλιστα έχουν «βυθιστεί» στον 

εικονικό κόσμο του Facebook, κάτι που τους καθησυχάζει και τους δίνει την 

πεποίθηση πως το ίδιο συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Όμως τα πράγματα 

είναι ακόμα πιο δύσκολα γι αυτούς όταν αποφασίζουν να έρθουν σε επαφή με την 

πραγματικότητα και τον κοινωνικό περίγυρο. 

Όταν οι νέοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όριο και επίγνωση 

της χρήσης τους βοηθούνται και ωφελούνται, όταν όμως ξεπερνούν το όριο μπορεί 

να προκαλέσουν πολλά προβλήματα όπως απομόνωση και εξαπάτηση. 

                                                               Αποφώνηση: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε 


