
 

 

Απαντήσεις  

Α. Σο κείμενο αναφζρεται ςτθν αξία τθσ  φιλίασ. Με αναγωγι ςτισ απόψεισ  του Αριςτοτζλθ  

ο ςυγγραφζασ  τονίηει  τθ  διαχρονικι ςθμαςία τθσ  και  τθ ςτενι ςχζςθ τθσ με τθν αγάπθ 

και τθν εκτίμθςθ. Ζτςι αιτιολογεί  τθ ςφνδεςθ τθσ ζννοιασ με τα  ςθμαντικά πρόςωπα τθσ 

ηωισ του ανκρϊπου και βεβαίωσ με τα ζμψυχα όντα, λόγω τθσ αμοιβαιότθτασ  και τθσ 

αλλθλοεκτίμθςθσ . τθ ςυνζχεια διακρίνει μορφζσ ανάλογα με τα  κίνθτρα , τθ χρθςιμότθτα 

και τθν  αμοιβαία απόλαυςθ. Όμωσ  τονίηει  ότι θ πραγματικι φιλία ςτθρίηεται ςτθν 

ανϊτερθ και άφκαρτθ αξία τθσ  ανκρϊπινθσ μοναδικότθτασ και τθσ ιδανικισ 

διαπροςωπικισ επικοινωνίασ. Επομζνωσ  οι φίλοι  προςφζρουν  διαρκι , ειλικρινι 

ςυμπαράςταςθ και καλοπροαίρετεσ ςυμβουλζσ ςτισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ.  

Β. 1. Α Λ , β   ,  γ , δ , ε Λ. 

Β2. Α) τθν παράγραφο κυριαρχεί θ  διαίρεςθ , με διαιρετζα ζννοια τισ φιλικζσ ςχζςεισ, 

διαιρετικι βάςθ τισ αποψεισ του Αριςτοτζλθ και μζλθ τθσ διαίρεςθσ : «δια το χριςιμον», 

«δι’ θδονιν», «δια το αγακόν».  Επίςθσ υπάρχει  αιτιολόγθςθ λόγω τθσ εκτεταμζνθσ χριςθσ 

του αιτιολογικοφ ςυνδζςμου «επειδι». Δεν αποκλείονται και τα παραδείγματα ,που επίςθσ 

υπάρχουν , μζςα όμωσ ςε παρενκζςεισ.    

β) άλλωςτε = προςκικθ , επιβεβαίωςθ  / δθλαδι = επεξιγθςθ του όρου «εφνοια» που 

προθγείται /  όταν  = χρόνοσ , προχπόκεςθ / λοιπόν = ςυμπζραςμα 

Β3. Α) εγκωμίαςαν = εξφμνθςαν, επαίνεςαν  / ευχαρίςτθςθ = τζρψθ, απόλαυςθ, θδονι  /  

ςυναναςτροφισ = ςυνεφρεςθσ, παρζασ, ςυνφπαρξθσ    / ακατάλυτθ = αναλλοίωτθ, άφκαρτθ   

/ φκείρεται = αλλοιϊνεται, φκίνει, παρακμάηει     β) οικεία – ανοίκεια, ξζνα, αλλότρια ,  

επιδζξιοσ – αδζξιοσ , ωφζλεια – ηθμία , αξία – απαξία ,  αυςτθρό – επιεικι.  

Β4. α) «δια το χριςιμον» αυτοφςια παράκεςθ τθσ φράςθσ του Αριςτοτζλθ 

«αγαπά» , μεταφορικι ςθμαςία τθσ λζξθσ  με ειρωνικι χροιά.  

(υλικό ι θκικό) : θ παρζνκεςθ δθλϊνει επεξιγθςθ των μορφϊν του κζρδουσ, ςυμπλιρωςθ 

τθσ ζννοιασ και διευκρίνιςι τθσ. ( Περιλαμβάνονται πάντωσ ςτοιχεία που δεν είναι εντελϊσ 

αναγκαία για  τθν κατανόθςθ του κειμζνου, όςο κα ιταν αν χρθςιμοποιοφςε ο ςυγγραφζασ 

παφλεσ. )  

Β 4. Β) β ενικό πρόςωπο ςτθ δεφτερθ παράγραφο :  δίνει αμεςότθτα και οικειότθτα ςτο 

φφοσ και ςτο λόγο. Σον κάνει ηωντανό και παραςτατικό, γι’ αυτό και αυξάνει τθν 

πειςτικότθτά του.  

Α’  πλθκυντικό  ςτθν τρίτθ παράγραφο  : δθλϊνει οικειότθτα ςτο φφοσ και ςτο λόγο του 

κειμζνου , αμεςότθτα, κακϊσ  δίνεται θ αίςκθςθ τθσ  κοινισ οπτικισ γωνίασ με τον 

γράφοντα.  

 

 



 

 

 

Γ. Επικοινωνιακό πλαίςιο ειςιγθςθσ: Πρόκειται για ειςιγθςθ ςτο ςχολείο → οικειότθτα 

Πρόλογοσ για τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ ςιμερα : απρόςωπεσ, άχρωμεσ, τυπικζσ… Λείπουν οι 

πραγματικοί φίλοι ιδιαίτερα ςτον άξενο και γκρίηο χϊρο τθσ  αςτικισ μασ διαβίωςθσ. Όμωσ 

θ φιλία πρζπει να είναι ςτόχοσ ηωισ και ιδανικό για τον άνκρωπο. 

α) Σα χαρακτθριςτικά τθσ γνιςιασ φιλίασ: 

ΗΘΙΚΑ: αλλθλοςεβαςμόσ, εκτίμθςθ, αμοιβαιότθτα, ειλικρίνεια, ςυμπαράςταςθ, 

εμπιςτοςφνθ, εχεμφκεια, αυτογνωςία → προςωπικι ολοκλιρωςθ και αυτοπραγμάτωςθ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: αμοιβαιότθτα, καταπολζμθςθ του εγωιςμοφ και τθσ ιδιοτζλειασ, άςκθςθ ςτο 

διάλογο και ςτθν αλλθλοκατανόθςθ, καλλιζργεια πνεφματοσ, ανεκτικότθτασ και 

διαλλακτικότθτασ. υμπαράςταςθ ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ ατομικοφ ι ςυλλογικοφ χαρακτιρα 

και ενκάρρυνςθ ςε κάκε περίπτωςθ.  

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ: δίνει δφναμθ και κίνθτρα ςτον άνκρωπο να αναπτυχκεί και να εξελιχκεί , να 

επιδιϊξει το καλφτερο ςτθ ηωι του με τθ ςυμπαράςταςθ και τθν κινθτροδότθςθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ ευφορίασ και τθσ αλλθλοςτιριξθσ.  

β) Ρόλοσ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτθ δθμιουργία 

φιλικϊν ςχζςεων. 

Θετικι πλευρά: 

- Επεκτείνεται θ εμβζλεια των ςχζςεων πζρα από τα όρια του χϊρου. 

- Γίνεται ανταλλαγι ιδεϊν, μθνυμάτων, απόψεων με ανκρϊπουσ διαφορετικϊν 

θλικιϊν, αντιλιψεων, εκνοτιτων. 

- Επζκταςθ τθσ κοινωνικότθτασ και κατανόθςθ διαφορετικϊν ςτάςεων ηωισ. 

- Αφορμι ςυμμετοχισ ςτα κοινά , άνοιγμα τον κόςμο και ςτθν κοινωνικοπολιτικι 

πραγματικότθτα 

- Μειϊνονται οι προςωπικζσ αναςτολζσ – Εκφράηουν με ζμμεςουσ τρόπουσ τα 

αιςκιματά τουσ που διςτάηουν να αποκαλφψουν  

Αρνθτικι πλευρά: οι κίνδυνοι του διαδικτφου 

- Σα «προφίλ» των κοινωνικϊν δικτφων δεν ανταποκρίνονται πάντοτε ςε πραγματικά  

πρόςωπα → κίνδυνοι αποπλάνθςθσ, άςκθςθσ προπαγάνδασ 

- Οι νζοι με πολλοφσ «φίλουσ» δεν ζχουν πραγματικοφσ φίλουσ. Μζνουν ςυχνά 

ςυναιςκθματικά άδειοι. 

- Κίνδυνοσ μίμθςθσ και κομφορμιςμοφ, απϊλεια τθσ γνωςιότθτασ και τθσ 

αυκεντικότθτασ, τθσ ατομικότθτασ και τθσ προςωπικισ ζμπνευςθσ  για διάφορα 

κζματα ςτθ ηωι.  

- τα όρια τθσ ψθφιακισ πραγματικότθτασ χάνεται θ αξία τθσ βιωματικότθτασ και τθσ 

πραγματικισ ηωισ. Για να αποκανατίςουν τα βιϊματά τουσ ξεχνοφν να ηιςουν και 

να ευχαριςτθκοφν τθ ςτιγμι και τθ ςχζςθ. 

 

 



 

 

Επίλογοσ : Οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ ςε όλεσ τισ εποχζσ τόνιηαν τθν αξία τθσ φιλίασ … και κατ’ 

Αριςτοτζλθ…. Ειδικά όμωσ ςτισ μζρεσ μασ και μάλιςτα για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ οι φίλοι 

είναι πραγματικά το πολυτιμότερο αγακό.  

 Επιμζλεια απαντιςεων :  τζλλα Αλιγιηάκθ  


