
Α1. Το κείμενο αναφέρεται στην γνήσια φιλία και στην αξία της, η οποία έχει εξυμνηθεί τόσο 

από τους πνευματικούς όσο και από τους καθημερινούς ανθρώπους. Οι φιλικές σχέσεις είναι 

σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης στηριγμένες στην αλληλεγγύη και την 

αλληλοβοήθεια, αν και υπάρχουν και ορισμένες φιλίες που στηρίζονται στην ιδιοτέλεια. 

Ακολούθως παρατίθεται ο αριστοτελικός διαχωρισμός των φιλικών σχέσεων σε τρεις 

κατηγορίες, σε αυτές που ωφελούν το άτομο, αυτές που το ευχαριστούν, ενω στην τρίτη 

περίπτωση επισημαίνεται η απόλυτη και ουσιαστική φιλία που στηρίζεται στην σε βάθος 

επικοινωνία και στον κοινό αξιακό κώδικα. Τέλος, επισημαίνεται πως ο πραγματικός φίλος 

στηρίζει τον άλλο στις αποφάσεις ασκώντας παράλληλα καλοπροαίρετη κριτική και 

παρέχοντας συμβουλές. 
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Β2. α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. 

Ο πρώτος τρόπος ανάπτυξης είναι η διαίρεση. Καθώς διαιρούνται οι φιλικές σχέσεις 

(διαιρετέα έννοια) σε τρία είδη «διά το χρήσιμον», «δι’ ηδονήν», «διά το αγαθόν» (μέρη της 

διαίρεσης). Η διαιρετική βάση είναι ασαφής, ωστόσο εννοείται ως ο στόχος της φιλίας. 

Ο δεύτερος τρόπος ανάπτυξης είναι η αιτιολόγηση αφού παρατίθενται οι λόγοι των 

φιλικών δεσμών και έχουμε επανάληψη της διαρθρωτικής λέξης «επειδή» 

Δεκτά επίσης γίνονται και τα παραδείγματα στην 2η παράγραφο «(για τις υποθέσεις, τις 

ανάγκες, τη σταδιοδρομία, τις πολιτικές φιλοδοξίες μας κ.τ.λ.)», «(είναι διασκεδαστικός, 

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

 

β) Η νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις είναι:  

Άλλωστε (1η παράγραφος): Έμφαση, προσθήκη 

δηλαδή (2η παράγραφος): Επεξήγηση 

Όταν (2η παράγραφος): Όρο, προϋπόθεση, χρόνο 

λοιπόν (4η παράγραφος): Συμπέρασμα 

 

Β3. α) εγκωμίασαν: επαίνεσαν, εξύμνησαν,  

Ευχαρίστηση: απόλαυση, ικανοποίηση, τέρψη 



Συναναστροφής: συντροφιά, παρέα, επαφή, σχέση 

Ακατάλυτη: διαχρονική, άφθαρτη, αναλλοίωτη, διαρκής 

Φθείρεται: φθίνει, αλλοιώνεται,  

 

β)  οικεία: άγνωστα, ανοίκεια, μακρινά, ξένα 

επιδέξιος: αδέξιος, ανίκανος 

ωφέλεια: ζημία, βλαπτικότητα 

αξία: απαξία, κατωτερότητα, ευτέλεια 

αυστηρό: επιεική, προσηνή 

 

Β4. α) «διά το χρήσιμον»: αυτούσια μεταφορά της φράσης του Αριστοτέλη. 

 «αγαπά»: δηλώνεται διακριτική ειρωνεία, καθώς στην επόμενη παράγραφο οριοθετείται η 

πραγματική, ουσιαστική, τέλεια έννοια της φιλίας. 

 (υλικό ή ηθικό): επεξηγείται και διευκρινίζεται η έννοια του κέρδους 

β) β’ ενικό ρηματικό πρόσωπο: ευαισθητοποιεί, προβληματίζει, προσδίδει επικοινωνιακό-

διαλογικό και συμβουλευτικό τόνο στο κείμενο. Παράλληλα προσδίδει αμεσότητα, ζωντάνια. 

α’πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο: προσδίδει στο κείμενο αμεσότητα, ζωντάνια, 

παραστατικότητα, οικειότητα, καθολικότητα και αντικειμενικότητα. 

Γ1.  Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία: ( Δομή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου. 

Προσφώνηση׃ Εισαγωγικός χαιρετισμός / Πρόλογος-Eισαγωγή: Παρουσίαση του 

θέματος / Κύριο μέρος / Επίλογος׃ Περιεκτική ανακεφαλαίωση / Επιφώνηση׃ 

Καταληκτικός χαιρετισμός) 

Προσφώνηση: Αξιότιμοι καθηγητές, 

Αγαπητοί συμμαθητές 

Πρόλογος:  

Η εποχή που διανύουμε αποτελεί μια κρίσιμη καθώς και ενδιαφέρουσα ιστορικά και 

κοινωνικά περίοδο. Σε μια εποχή, μάλιστα, που οι ιδέες και τα οράματα έχουν υποστεί 

ισχυρό ηθικό πλήγμα, σε ένα περιβάλλον όπου ο σύγχρονος άνθρωπος είναι δέσμιος του 

ανταγωνισμού και του υλικού ευδαιμονισμού η αναβίωση όλων εκείνων των μεγάλων 

διαχρονικών αξιών, όπως η φιλία, θεωρείται επιτακτική. Με αφορμή μάλιστα τη 

σημερινή εκδήλωση ως εκπρόσωπος της τάξης μου και ως νέος άνθρωπος θα ήθελα να 

παραθέσω τις απόψεις μου σχετικά με το παραπάνω ζήτημα ψιλαφίζοντας ταυτόχρονα 

και τους κινδύνους που ελλοχεύουν απο τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, οι οποίες 

υιοθετούνται μαζικά απο μεγάλο μέρος της νεολαίας.  



 

α) Τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας είναι: 

 

 Διακατέχεται από αγάπη, άδολο ενδιαφέρον και συμπαράσταση, ηθική και 

υλική υποστήριξη, 

 Η εχεμύθεια και η αμοιβαία εμπιστοσύνη, το αίσθημα ασφάλειας και 

στοργικότητας  

 η ανιδιοτελής προσφορά, ο αλτρουισμός καθώς κανείς δεν αποβλέπει στο 

προσωπικό όφελος,  

 Η ανεκτικότητα - αποδοχή της διαφορετικότητας χωρίς προκαταλήψεις, 

καθώς και ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου και στις επιλογές 

του 

  Η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία, αφου πρόκειται για την ηθική ανύψωση 

του ατόμου απο τα στενα όρια της ατομικότητας του στον κοινό τόπο μιας 

σχέσης που χαρακτηρίζεται απο αλληλεγγύη, και διάθεση προσφοράς 

 Η ενίσχυση της πνευματικής και αξιακής συγκρότησης του νέου μεσα απο 

τη διαρκή αλληλείδραση και συνεργασία. 

 

Μεταβατική παράγραφος:  

Είναι αναμφίβολο πως ζούμε σε μια εποχή μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης, 

όπου πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας επικαθορίζονται και 

εξαρτώνται εν πολλοίς απο αυτήν. Είναι αναγκαίο να σκεφτούμε με 

νηφαλιότητα και να ερμηνέυσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης στις διανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στη δημιουργία 

σχέσεων φιλίας. 

 

β) Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δημιουργία σχέσεων φιλίας: 

Θετικός ρόλος: 

 Αποτελεί ένα έυκολο και οικονομικό τρόπο για τη διατήρηση φιλικών σχέσεων 

απο απόσταση, καθώς  και τη δημιουργία νέων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

επιτρέπουν στους χρήστες να ενισχύουν τις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς τους 

δίνεται η ευκαιρία να συζητούν για τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους, 

απαλλαγμένοι από τη συστολή και το δισταγμό που δημιουργεί κάποτε η δια 

ζώσης επικοινωνία. Η εκμυστήρευση που προκύπτει οδηγεί συχνά στην 

εμβάθυνση των σχέσεων και την αλληλοϋποστήριξη 

 Βοηθά στην επανάκτηση επαφών που ενδεχομένως να έχουν χαθεί. 

 Εκτός από έχοντας την ευκαιρία να γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι σε ένα γρήγορο 

και εύκολο τρόπο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησε, επίσης, οι έφηβοι που 

έχουν κοινωνική ή φυσικούς περιορισμούς κινητικότητας να χτίσουν και να 

διατηρήσουν σχέσεις με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Τα παιδιά που 

πηγαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές μπορεί ακόμα να μείνετε σε ουσιαστική 

επαφή με τους γονείς τους. Σε μεγαλύτερο βαθμό, με ανεπίσημα στοιχεία των 

θετικών αποτελεσμάτων από αυτές τις τεχνολογίες. 



 Αξίζει να τονιστεί ότι το Διαδίκτυο είναι και ένας χώρος, που ευνοεί η επικοινωνία. 

Άτομα  ποικίλων εθνικοτήτων από όλα τα σημεία του πλανήτη, με διαφορετική 

κουλτούρα και κοσμοαντίληψη έρχονται σε επαφή και ανταλλάσσουν απόψεις και 

ιδέες. Τα σύνορα, οι διακρίσεις, τα στερεότυπα καταργούνται και η υφήλιος 

μετατρέπεται σε ένα ενιαίο σύνολο, όπου κυριαρχεί η συνεργασία, η συναδέλφωση 

και η αλληλεγγύη. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης και διαρκούς επαφής, καθώς και ανταλλαγής 

πληροφοριών. 

 Λειτουργούν επιβοηθητικά στην οργάνωση της δράσης αναφορικά με ζητήματα 

που απασχολούν το νέο άνθρωπο καθώς και στην ανταλλαή απόψεων και 

προβληματισμών. 

 

Αρνητικός ρόλος: 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, παρά τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρουν 

και παρά τις σαφείς θετικές επιδράσεις που έχουν επιφέρει στον τομέα της επικοινωνίας, 

ενέχουν και κάποιες αξιοσημείωτες αρνητικές πτυχές. 

 

 Συχνά οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντί να τα χρησιμοποιούν 

επικουρικά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, φτάνουν στο σημείο να τις 

υποκαθιστούν με τη διαδικτυακή επικοινωνία. Περιορίζουν, δηλαδή, δραστικά την 

άμεση επαφή και τη δια ζώσης συνομιλία και συναναστροφή, και προτιμούν την 

εικονική μορφή της επικοινωνίας, εντείνεται το αίσθημα μοναξιάς, καθώς η 

διαδικτυακή επικοινωνία δεν προσφέρει την αμεσότητα και τα ψυχολογικά οφέλη 

της πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίας.  

 

 Συνάμα, οι φιλίες και οι γνωριμίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν 

βασίζονται πάντοτε στην ειλικρίνεια και στην πραγματική προσωπικότητα των 

ατόμων, Δημιουργούνται σχέσεις επικοινωνίας οι οποίες στηρίζονται σε μια 

παραποιημένη εντύπωση για το χαρακτήρα και για την αληθινή φύση των 

επιμέρους ατόμων. 

 

 Η επιλογή των ανθρώπων να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο διαδικτυακό τους 

προφίλ και στην εικόνα που παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

οδηγεί στην παραμέληση τόσο των πραγματικών σχέσεων που ήδη έχουν όσο και 

τη μέριμνα για τη δημιουργία νέων γνωριμιών στην πραγματική τους ζωή. 

 

 Στις αρνητικές πτυχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκαταλέγεται, 

παράλληλα, και το γεγονός ότι ο χρήστης βρίσκεται συχνά εκτεθειμένος σε 

φαινόμενα παρενόχλησης και εκφοβισμού από κακόβουλα άτομα. Η ανωνυμία ή η 

πλαστοπροσωπία που είναι εφικτές στα μέσα αυτά, επιτρέπουν σε κακοπροαίρετα 

άτομα κάθε πιθανή κακομεταχείριση άλλων χρηστών, όπως είναι η εξύβριση, η 

εξαπάτηση ή ακόμη και ο εκβιασμός. 



 

Επίλογος: 

Η φιλία όπως και κάθε ανθρώπινη επαφή και σχέση αποτελεί απαραίτητη και 

αναντικατάστατη μορφή ανθρώπινης δράσης. Γίνεται επομένως αντιληπτό πως η επαφή με 

τους συνανθρώπους μας και η ουσιαστική αλληλεπίδραση μαζί τους είναι το 

αποφασιστικότερο βήμα για την αντιμετώπιση της κακοδαιμονίας, των δυσκολιών αλλά και 

των προκλήσεων που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Σε αυτή τη διαδρομή ο ατομικός δρόμος 

και η μοναχικότητα αποτελούν ανάχωμα στην πρόοδο καθώς και στρέβλωση της ίδιας της 

ανθρώπινης φύσης.   

Αποφώνηση: 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας 

 

Φιλολογική επιμέλεια:  

Χούλλης Γιώργος 

Τσουκαλά Γεωργία 
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