(Οι απαντιςεισ είναι ενδεικτικζσ και προςαρμοςμζνεσ ςτο επίπεδο των απαντιςεων που
κα μποροφςαν να δώςουν οι μακθτζσ)

Α.1. Το κείμενο αναφζρεται ςτα χαρακτθριςτικά και ςτθν αξία τθσ φιλίασ. Αρχικά, ο Ε.Π.
Παπανοφτςοσ παρουςιάηει τθ φιλία ωσ ζνα οικουμενικό και διαχρονικό φαινόμενο. Στθ
ςυνζχεια, δίνει τα χαρακτθριςτικά τθσ και επιςθμαίνει ότι αναπτφςςεται μόνο προσ ζμψυχα
όντα. Παρουςιάηει τα τρία είδθ φιλίασ κατά τον Αριςτοτζλθ και τονίηει ότι τα δφο πρϊτα
είδθ ζχουν χρθςιμοκθρικι φφςθ. Το τρίτο είδοσ αναφζρει ότι είναι θ αλθκινι φιλία, τθσ
οποίασ χαρακτθριςτικά αποτελοφν θ αγάπθ, θ ανιδιοτζλεια, τα κοινά ενδιαφζροντα, θ θκικι
και το κοινό ςφςτθμα αξιϊν. Τζλοσ, ο δοκιμιογράφοσ καταλιγει ότι ο καλόσ φίλοσ είναι
πάντα ςυμπαραςτάτθσ και αντικειμενικόσ κριτισ.
Β.1.
α. Λάκοσ
β. Σωςτό
γ. Σωςτό
δ. Σωςτό
ε. Λάκοσ

Β.2. α) Η παράγραφοσ αναπτφςςεται με τθ μζκοδο τθσ διαίρεςθσ και τθ μζκοδο τθσ
αιτιολόγθςθσ:
Με διαίρεςθ:
Διαιρετζα ζννοια: θ φιλία
Διαιρετικι βάςθ: ο ςτόχοσ τθσ φιλίασ
Αποτζλεςμα διαίρεςθσ: «δια το χριςιμον», «δια τθν θδονιν», «δια το αγακόν»
Λζξεισ/φράςεισ που τεκμθριϊνουν τθν απάντθςθ: «διακρίνουμε», «τρία είδθ», «Στθν πρϊτθ
περίπτωςθ», «Στθ δεφτερθ περίπτωςθ».
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Β2.β)
Άλλωςτε: προςκικθ
δθλαδι: αιτιολόγθςθ/επεξιγθςθ
Όταν: χρονικι ςχζςθ
λοιπόν: ςυμπζραςμα

Β3. α)
εγκωμίαςαν: επαίνεςαν/ εκκείαςαν
ευχαρίςτθςθ: τζρψθ/ χαρά
ςυναναςτροφισ: παρζασ/ ςχζςθσ/ επαφισ
ακατάλυτθ: ανκεκτικι/άρρθκτθ/ ςτακερι
φκείρεται: αλλοιϊνεται/καταςτρζφεται

Β3.β)
οικεία: άγνωςτα/ξζνα
επιδζξιοσ: αδζξιοσ
ωφζλεια: ηθμιά/βλάβθ
αξία: απαξία
αυςτθρό: επιεικι

Β. 4. α)
«δια το χριςιμον»: αυτοφςια μεταφορά λόγων κάποιου (Αριςτοτζλθ)
«αγαπά»: ειρωνεία
(υλικό ι θκικό): θ παρζνκεςθ χρθςιμοποιείται για να απομονωκεί μία φράςθ με τθν οποία
ο ςυγγραφζασ επεξθγεί και διαςαφθνίηει τα προαναφερκζντα. Στθ ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ ο ςυγγραφζασ επεξθγεί τι εννοεί με τον όρο κζρδοσ (υλικό ι θκικό).
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Β4.β)
Ο ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί το βϋ ενικό πρόςωπο ςτθ δεφτερθ παράγραφο, «να ζχεισ», «να
αιςκάνεςαι», «να επιηθτείσ», «να είςαι», γιατί απευκφνεται ςτον αναγνϊςτθ, επικοινωνεί,
διαλζγεται μαηί του. Το φφοσ γίνεται άμεςο και οικείο.
Με τθ χριςθ του αϋ πλθκυντικοφ προςϊπου ςτθν τρίτθ παράγραφο, «μποροφμε»,
«διακρίνουμε», «ςυνδεόμαςτε», «αγαποφμε», ο ςυγγραφζασ προςδίδει ςτο κείμενό του
αντικειμενικότθτα και κακολικότθτα.

Γ1.
Επικοινωνιακό πλαίςιο: ομιλία ςε εκδιλωςθ του ςχολείου
Θζμα: «Ανκρώπινεσ ςχζςεισ ςτθ ςφγχρονθ εποχι»
Ζθτοφμενα:
α) χαρακτθριςτικά τθσ γνιςιασ φιλίασ.
β) ο ρόλοσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ/διαδικτφου ςτθ δθμιουργία ςχζςεων φιλίασ.

Προςφώνθςθ: Αξιότιμοι κακθγθτζσ, αγαπθτοί ςυμμακθτζσ,

Πρόλογοσ: αναφορά ςτθν ευρεία χριςθ του διαδικτφου, των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ
και ςτθ ςφναψθ «φιλικϊν» ςχζςεων ςε αυτά. Ερϊτθμα: πόςο θ διαδικτυακζσ φιλίεσ είναι
αξιόπιςτεσ ςιμερα και αν όντωσ είναι αλθκινζσ φιλίεσ ι εικονικζσ; Αυτό τελικά είναι θ
φιλία;
Α΄ ερώτθμα: χαρακτθριςτικά τθσ γνιςιασ φιλίασ
-καλι διάκεςθ προσ το άτομο που κεωροφμε φίλο
-ςτοργι προσ αυτόν
-αναηιτθςθ τθσ ςυντροφιάσ του
-χαρά με τισ επιτυχίεσ του
-αμοιβαιότθτα ςυναιςκθμάτων

Επιμζλεια απαντιςεων: Χριςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ

-αγάπθ και εκτίμθςθ
-αγάπθ προσ ζνα πρόςωπο, όχι προσ μία εικόνα, ζνα απρόςωπο «προφίλ»
-ανιδιοτζλεια
-κοινά ενδιαφζροντα
-κοινό ςφςτθμα αξιϊν (ειλικρίνεια, εντιμότθτα)
-θ αλθκινι φιλία ςτθρίηεται ςτθν αρετι και τθν θκικι
-αποδοχι και ςεβαςμόσ ςτθν ιδιαιτερότθτα, διαφορετικότθτα του άλλου
-διαλλακτικότθτα, ζλλειψθ εγωιςμοφ
-κατανόθςθ και αλλθλοχποςτιριξθ
β) Ο ρόλοσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ/ διαδικτφου ςτθ δθμιουργία ςχζςεων
φιλίασ.
Θετικόσ ο ρόλοσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτθ δθμιουργία ςχζςεων φιλίασ,
εφόςον:
-οι χριςτεσ μποροφν να διευρφνουν τισ επαφζσ τουσ, να δθμιουργιςουν νζουσ φίλουσ,
ςυνεργάτεσ και να επικοινωνιςουν μαηί τουσ γριγορα και οικονομικά.
-οι χριςτεσ μποροφν να ςυνδεκοφν με φίλουσ τουσ από το παρελκόν, από διάφορα μζρθ
τθσ χϊρασ τουσ ι το εξωτερικό, να ανταλλάξουν φωτογραφίεσ, βίντεο και απόψεισ πάνω ςε
διάφορα κζματα.
Από τθν άλλθ πλευρά:
-οι διαδικτυακοί «φίλοι» ηουν ςε ζνα εικονικό περιβάλλον
-οι ςχζςεισ είναι απρόςωπεσ. Υπάρχει επικοινωνία με μία «φωτογραφία» και όχι με ζναν
άνκρωπο.
-οι διαδικτυακοί μασ «φίλοι» δεν είναι πραγματικοί φίλοι, αλλά γνωςτοί. Οι φίλοι (οι
αγαπθμζνοι μασ) είναι λίγοι, δεν μποροφμε να ζχουμε τόςο μεγάλο αρικμό «φίλων».
Συνεπϊσ, χάνεται θ αξία τθσ φιλίασ.
-υπάρχει ο κίνδυνοσ των ψεφτικων προφίλ, ανκρϊπων που παριςτάνουν τουσ φίλουσ μασ
δίνοντασ ψεφτικα ςτοιχεία, ςυνεπϊσ οι χριςτεσ κα πρζπει να είναι πολφ προςεκτικοί ςτθν
αποδοχι ατόμων που δεν γνωρίηουν.
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Επίλογοσ: θ φιλία είναι αξία ανεκτίμθτθ ςτθ ηωι των ανκρϊπων. Τα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ μποροφν να βοθκιςουν ςτθν επικοινωνία μεταξφ ατόμων που είναι ιδθ φίλοι ι
ςτθ γνωριμία και τθ δθμιουργία νζων φίλων, αρκεί να πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ,
ϊςτε θ φιλία να μθν χάςει τθν αξία τθσ.

Αποφώνθςθ: Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ!
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