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ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟ  
Η θιλία  

Η θηιία, δώξν αθξηβό θαη επηύρεκα ζπάλην, έρεη παλάξραηνπο ηίηινπο 
επγέλεηαο. Τελ εράξεθαλ άλζξσπνη εθιεθηνί, ζε όια ηα γεσγξαθηθά θαη ηα 
ηζηνξηθά πιάηε ηεο νηθνπκέλεο, θαη ηελ εγθσκίαζαλ πνηεηέο, ζνθνί, πνιηηηθνί κε 
ηνλ ηξόπν ηνπ ν θαζέλαο, αιιά όινη κε ηελ ίδηα ζπγθίλεζε. Άιισζηε, εθηόο από 
ηελ θαηαγσγή ηεο ιέμεο (πνπ είλαη θαηεπζείαλ παξάγσγν ηνπ θύξηνπ γηα ηελ 
«αγάπε» ξήκαηνο: θηιείλ), θαη κόλν ην γεγνλόο όηη, γηα λα ηνλίζνπκε ηελ εθηίκεζε 
θαη ηελ εκπηζηνζύλε καο πξνο ηα πην οικεία καο πξόζσπα, δειώλνπκε όηη ηνπο 
ζεσξνύκε «θίινπο», καξηπξεί πόζν ςειά ε θνηλή ζπλείδεζε ηνπνζεηεί ηε θηιία.  

Τη είλαη ε θηιία; «Εύλνηα», θπζηθά, όπσο ιέγεη ν Αξηζηνηέιεο• λα έρεηο, 
δειαδή, θαιέο δηαζέζεηο απέλαληη ζ’ έλαλ άλζξσπν, λα αηζζάλεζαη ζηνξγή γη’ 
απηόλ, λα επηδεηείο ηελ ζπληξνθηά ηνπ θαη λα ζέιεηο ηελ επηπρία ηνπ• λα είζαη 
εύλνπο πξνο θάπνηνλ θαη απηόο εύλνπο πξνο εζέλα• λα ππάξρεη αληαπόθξηζε, 
ακνηβαηόηεηα ζηα αηζζήκαηά ζαο, λα ηνλ αγαπάο θαη λα ηνλ ηηκάο θη εθείλνο, 
επίζεο, λα ζε αγαπά θαη λα ζε ηηκά. Γη’ απηό, όζν ηξπθεξέο θη αλ είλαη νη ζρέζεηο 
καο κε ηα άςπρα, δελ ιέγνληαη θηιία. Όηαλ αγαπνύκε έλα άςπρν πξάγκα, απηό 
πνπ αηζζαλόκαζηε δελ είλαη θηιία.  

Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηξία είδε θηιηθώλ ζρέζεσλ, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε: 
«δηά ην ρξήζηκνλ», «δη’ εδνλήλ», «δηά ην αγαζόλ». Σηελ πξώηε πεξίπησζε, 
ζπλδεόκαζηε κ’ έλαλ άλζξσπν, επεηδή ν έλαο καο είλαη ζηνλ άιιν ρξήζηκνο (γηα ηηο 
ππνζέζεηο, ηηο αλάγθεο, ηε ζηαδηνδξνκία, ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο καο θ.η.ι.). Σηε 
δεύηεξε, δηαηεξνύκε ζηελέο ζρέζεηο καδί ηνπ, επεηδή καο πξνμελεί επραξίζηεζε 
(είλαη δηαζθεδαζηηθόο, έμππλνο ζπλνκηιεηήο, επιδέξιορ ζπκπαίθηεο θ.η.ι.). Καη ζηηο 
δύν πεξηπηώζεηο, «αγαπνύκε» ηνλ άιιν θη εθείλνο καο «αγαπά» όρη γηα ηελ 
αλζξώπηλε πνηόηεηά καο, επεηδή, δειαδή, είκαη εγώ απηόο πνπ είκαη θαη είλαη εθείλνο 
απηόο πνπ είλαη (θαηά ην ζώκα θαη ηελ ςπρή, ην ήζνο, ην πλεύκα), αιιά επεηδή θάηη 
άιιν πεξηκέλνπκε απ’ απηόλ θαη απηόο από εκάο, έλα θέξδνο (πιηθό ή εζηθό) ή κηαλ 
απόιαπζε (ηελ ηέξςε ηεο επράξηζηεο ζπλαλαζηξνθήο).  

Τνπ ηξίηνπ είδνπο ν θηιηθόο δεζκόο είλαη ε ηέιεηα, ε νπζηαζηηθή θαη 
αθαηάιπηε θηιία. Τνλ θάλσ ζπληξνθηά, ηνλ ηηκώ, ηνλ αγαπώ, κε θάλεη ζπληξνθηά, 
κε ηηκά, κε αγαπά, όρη επεηδή πεξηκέλσ απ’ απηόλ ή εθείλνο πεξηκέλεη από κέλα 
υθέλεια (κε όιν πνπ βέβαηα θαη κπνξώ θαη ζα ηνλ σθειήζσ, όπσο θαη εθείλνο 
επίζεο, θαη κπνξεί θαη ζα κε σθειήζεη), νύηε επεηδή κνπ είλαη επράξηζηνο θαη ηνπ 
είκαη επράξηζηνο (κε όιν πνπ πξαγκαηηθά αηζζαλόκαζηε επραξίζηεζε ν έλαο 
θνληά ζηνλ άιιν), αιιά επεηδή, όληαο ν θαζέλαο καο απηό πνπ είλαη, κνηάδνπκε ν 
έλαο ζηνλ άιιν –ε νκνηόηεηά καο βξίζθεηαη ζηελ αλζξώπηλε αξία καο, ζην 
πςειό πνηόλ ηεο αλζξσπηάο καο. Η ηέιεηα, ινηπόλ, θηιία είλαη ζπλάληεζε θαη 
δεζκόο δύν πξνζώπσλ απάλσ ζηνλ ίδην εζηθό άμνλα, ζηελ ίδηα αμηνινγηθή 
θιίκαθα. Θεκέιην θαη εγγύεζε ηεο αγάπεο ηνπο είλαη ε «αξεηή», θαη επεηδή ε 
αξεηή είλαη «θηήκα εο αεί» ηνπ αλζξώπνπ, νύηε αιινηξηώλεηαη, νύηε θζείξεηαη• νη 
θηιίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη απάλσ ζ’ απηή ηε βάζε είλαη ζηαζεξέο θαη κόληκεο, 
αδηάιπηεο.  

Φίινο είλαη ν παξαζηάηεο θαη ζύκκαρόο καο ζηνλ ηξαρύ αγώλα λα 
ππάξμνπκε, λα ζεθώζνπκε ην βάξνο ηεο αλζξσπνζύλεο καο, ρσξίο λα 
ζπληξηβνύκε ή λα επηειηζηνύκε. Όηαλ ζε κηα βαξπζήκαληε θακπή ηνπ βίνπ 
κειεηνύκε ή επηρεηξνύκε θάηη πνιύ ζνβαξό θαη επηθίλδπλν, έρνπκε αλάγθε από 
έλα θαιόγλσκν ζύκβνπιν θαη αςζηηπό θξηηή, γηα λα ζπδεηήζνπκε καδί ηνπ 
ειεύζεξα θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο ην πξόβιεκά καο. Πνηνο κπνξεί λα είλαη απηόο 
ν ζύκβνπινο θαη θξηηήο; Μπνξεί ην πξόζσπν ηνύην λα είλαη άιινο εθηόο από ηνλ 
θίιν;  
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Ε.Π. Παπαλνύηζνο, Πρακτική Φιλοσουία, ζζ. 111-121,  
Εθδόζεηο Νόεζε, Αζήλα, 2008 (Δηαζθεπή).  

A1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε 
(90-110 ιέμεηο).  
Μονάδερ 25  
Β1. Να επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ 
δηαπηζηώζεηο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε 
θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σωστό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάθος, αλ ε 
πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε:  
α. Αθόκα θαη νη ηξπθεξέο ζρέζεηο καο κε ηα άςπρα είλαη θηιία.  
β. Η ακνηβαηόηεηα ησλ αηζζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηεο θηιίαο.  
γ. Η θηιία δελ απνθιείεη ηελ πξνζδνθία νπνηαζδήπνηε πιηθήο αληακνηβήο θαη 
επραξίζηεζεο.  
δ. Η ηέιεηα θηιία είλαη εθείλε πνπ ζηεξίδεηαη ζε εζηθέο αμίεο.  
ε. Σε κηα δύζθνιε ζηηγκή ηεο δσήο καο κπνξνύκε λα ζηεξηρηνύκε θαη ζε άιινπο 
ζπκπαξαζηάηεο θαη ζπκβνύινπο εθηόο από έλαλ θίιν. 
Μονάδερ 10  
Β2. α) Να βξείηε δύν ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ 
«Μποπούμε να διακπίνοςμε … (ηην ηέπτη ηηρ εςσάπιζηηρ 
ζςναναζηποθήρ).» θαη λα ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην 
θείκελν.  
Μονάδερ 4  
β) Πνηα λνεκαηηθή ζρέζε εθθξάδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο;  
Άλλυζηε (1ε παξάγξαθνο)  
δηλαδή (2ε παξάγξαθνο)  
Όηαν (2ε παξάγξαθνο)  
λοιπόν (4ε παξάγξαθνο).  
Μονάδερ 4  
Β3. α) Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ 
θεηκέλνπ:  
εγθσκίαζαλ, επραξίζηεζε, ζπλαλαζηξνθήο, αθαηάιπηε, θζείξεηαη. 
Μονάδερ 5  
β) Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:  
οικεία, επιδέξιορ, υθέλεια, αξία, αςζηηπό.  
Μονάδερ 5  
Β4. α) Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ θαη ηεο παξέλζεζεο ζηηο 
παξαθάησ πεξηπηώζεηο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ:  
«διά ηο σπήζιμον»  
«αγαπά»  
(ςλικό ή ηθικό).  
Μονάδερ 3  
β) Να αηηηνινγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ β΄ εληθνύ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ ζηε 
δεύηεξε παξάγξαθν θαη ηνπ α΄ πιεζπληηθνύ ζηελ ηξίηε παξάγξαθν.  
Μονάδερ 4  
Γ1. Σε νκηιία 500-600 ιέμεσλ πνπ ζα γξάςεηε γηα λα εθθσλήζεηε ζε εθδήισζε 
ηνπ ζρνιείνπ ζαο, κε ζέκα ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο ζηε ζύγρξνλε επνρή, λα 
εθζέζεηε:  
α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλήζηαο θηιίαο, όπσο εζείο ηελ αληηιακβάλεζηε θαη  
β) ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο/δηαδηθηύνπ ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θηιίαο.  
Μονάδερ 40  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α1. ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο δοκίμιό του ο Παπανοφτςοσ, αξιοποιϊντασ το αριςτοτελικό παράδειγμα, ορίηει τθ φιλία 

και διαπιςτϊνει, ανάμεςα ςτισ ποικίλεσ μορφζσ τθσ, ποια είναι γνιςια. 

 Η φιλία είναι πανάρχαια ανκρϊπινθ απόλαυςθ εξυμνθμζνθ από τθν τζχνθ και τθ 

διανόθςθ 

 Πρόκειται για ανκρϊπινθ ζκφραςθ  ςτοργισ,  επικυμία επαφισ και ανιδιοτελι 

χαρά.  Βάςθ τθσ είναι αμοιβαία αγάπθ και εκτίμθςθ. 

 Μποροφν να εντοπιςτοφν τρία «είδθ» φιλίασ με μόνο το τελευταίο να αφορά τθ 

γνιςια μορφι τθσ. Τα δφο πρϊτα, δθλαδι, που βαςίηονται είτε ςτο ςυμφζρον είτε 

ςτθ διαςκζδαςθ δεν απορρζουν από τθν ανκρϊπινθ ουςία. 

 Αντίκετα θ ουςιαςτικι και άφκαρτθ φιλία δομείται με τθν  αναγνϊριςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ποιότθτασ, με  τθ ςφμπτωςθ των αξιακϊν χαρακτθριςτικϊν, ενϊ είναι 

απαλλαγμζνθ από όποια ςκοπιμότθτα. 

  Αυτι, λοιπόν, θ ςχζςθ βοθκά τον άνκρωπο να παραμείνει άνκρωποσ και ν’ αντζξει 

ςτισ δοκιμαςίεσ τθσ ηωισ…. 

Β1.  

α. Ακόμα και οι τρυφερζσ ςχζςεισ μασ με τα άψυχα είναι φιλία: Λάθοσ 

β. Η αμοιβαιότθτα των αιςκθμάτων είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ φιλίασ: ωςτό 

γ. Η φιλία δεν αποκλείει τθν προςδοκία οποιαςδιποτε υλικισ ανταμοιβισ και   

ευχαρίςτθςθσ: ωςτό 

δ. Η τζλεια φιλία είναι εκείνθ που ςτθρίηεται ςε θκικζσ αξίεσ: ωςτό 

ε. Σε μια δφςκολθ ςτιγμι τθσ ηωισ μασ μποροφμε να ςτθριχτοφμε και ςε άλλουσ 

ςυμπαραςτάτεσ και ςυμβοφλουσ εκτόσ από ζναν φίλο: Λάθοσ 

 

Β2. α) Η τρίτθ παράγραφοσ αναπτφςςεται με ςυνδυαςμό μεκόδων: 

-διαίρεςη: «μποροφμε να διακρίνουμε τρία είδθ φιλικϊν ςχζςεων …Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ… Στθ δεφτερθ…» 

-παραδείγματα: (για τισ υποκζςεισ, τισ ανάγκεσ, τθ ςταδιοδρομία) 

- αιτιολόγηςη: ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ … επειδι ο ζνασ μασ είναι ςτον άλλον χριςιμοσ… 

(ςθμείωςθ: αρκοφν τα δφο πρϊτα) 
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β) άλλωςτε: δθλϊνει προςκικθ 

δθλαδι: δθλϊνει επεξιγθςθ 

όταν: δθλϊνει προχπόκεςθ, χρονικι και υποκετικι ςχζςθ 

λοιπόν: δθλϊνει ςυμπζραςμα 

 

Β3. α) εγκωμίαςαν: φμνθςαν, εξφμνθςαν, εκκείαςαν, επαίνεςαν 

ευχαρίςτθςθ: ικανοποίθςθ, θδονι, τζρψθ, απόλαυςθ 

ςυναναςτροφισ: ςυντροφιάσ, παρζασ, ςυγχρωτιςμοφ 

ακατάλυτθ: ςτακερι , μόνιμθ, άφκαρτθ, αιϊνια, ακάνατθ 

φκείρεται: καταςτρζφεται, αλλοιϊνεται, ξεφτίηει 

 

β) οικεία (τα): ανοίκεια, αλλότρια, ξζνα, άγνωςτα 

επιδζξιοσ: αδζξιοσ, ανίκανοσ, άγαρμποσ, ανεπιτιδειοσ 

ωφζλεια: ηθμία, βλάβθ 

αξία: απαξία, αναξιότθτα, αςθμαντότθτα 

αυςτθρό (τον): επιεικι, ανεκτικό, ελαςτικό 

 

Β4.α)  «δια το χρήςιμον» :  αυτοφςια μεταφορά του αριςτοτελικοφ όρου 

 «αγαπά»: ειρωνεία και αμφιβολία  

 (υλικό ή ηθικό): διευκρινίηει, επεξθγεί, 

 

β)Β΄ ενικό πρόςωπο :οικειότθτα, αμεςότθτα, κλίμα διαλόγου, ηωντάνια 

Α΄ πληθ. πρόςωπο: ςυλλογικότθτα, κακολικότθτα, κοινι ςτάςθ, εντάςςει τον εαυτό του 

ςτο κοινωνικό ςφνολο των ανκρϊπων που αναφζρεται, ςυμμετοχι 
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Γ΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

Προςφϊνθςθ 

Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ,  

Κόντρα ςτα δθμοφιλι και διαδεδομζνα κζματα αποφαςίςαμε να μιλιςουμε για κάτι 

«κοινό», παραγνωριςμζνο, υποτίκεται τετριμμζνο: τθ φιλία ωσ τθν  πιο ςυχνι και 

επικυμθτι ζκφραςθ τθσ ανάγκθσ μασ για ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.  

Εγϊ, εκπροςωπϊντασ το τμιμα μου, κα προςπακιςω να ςασ μιλιςω για αυτιν που ςιμερα 

επαναπροςδιορίηεται, ιδίωσ με τον όρο «ΦΙΛΟΙ», οικείο από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

και κυρίωσ  από το fb που ςτεγάηει ωσ κατθγορία δεκάδεσ ι και εκατοντάδεσ άτομα. 

Αϋ Ερϊτθμα 

Τα 

χαρακτθριςτικά 

τθσ γνιςιασ 

φιλίασ  

 Η κζλθςθ να ςυνυπάρχουμε με τον άλλο γι’ αυτό που 

πραγματικά είναι 

o Αγαπάμε τον άλλο  και αναγνωρίηουμε τθ διαφορά, 

αυτό που είναι και όχι αυτό που νομίηουμε ι κζλουμε 

να είναι. 

o Σεβόμαςτε τα ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά του 

o Δεν κζλουμε να τον αλλάξουμε 

 

 Η ειλικρίνεια – εντιμότθτα – γνθςιότθτα - ιςοτιμία 

o Συμπαράςταςθ – αλλθλεγγφθ – ςυντροφικότθτα 

o Ζνα minimum κοινϊν αξιϊν 

o Κριτικι ( κετικι κ αρνθτικι) και αποδοχι τθσ 

o Ευδαιμονία με τισ επιτυχίεσ και τθ χαρά του άλλου 

 

 

Οι νζοι όροι τθσ εποχισ επαναπροςδιορίηουν, όπωσ ιδθ διαπιςτϊςαμε, - όχι κατ’ ανάγκθ 

επί τα χείρω- τουσ όρουσ των φιλικϊν ςχζςεων. Ζτςι όπωσ ζχουμε ζναν πραγματικό και 

ζναν διαδικτυακό εαυτό, ζχουμε και τουσ φίλουσ με φυςικι παρουςία αλλά και εκείνουσ 

που αποκτοφμε διαδικτυακά. 

Β΄Ερώτημα: θ 

άποψθ ςασ για το 

ρόλο των μζςων 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ/διαδικτφου 

ςτθ δθμιουργία 

ςχζςεων φιλίασ 

Μζςα από το διαδίκτυο ςφυρθλατοφνται  ςχζςεισ ςυνεργαςίασ, 

υποςτιριξθσ, διαμοιραςμοφ ιδεϊν και προβλθματιςμϊν 

o Στο διαδίκτυο υπάρχει ζνασ πλοφτοσ μζςων επικοινωνίασ, 

ποικίλα κοινωνικά δίκτυα που καταργοφν τισ αποςτάςεισ 

και φζρνουν ςε επαφι τουσ ανκρϊπουσ 

o Ανοίγουν οι κοινωνικοί ορίηοντεσ, πλαταίνουν οι 

δυνατότθτεσ επαφϊν και ςχζςεων. 

o Τζτοιεσ διαδικτυακζσ επαφζσ μποροφν να γίνουν γζφυρα 
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γνιςιασ ανκρϊπινθσ επαφισ που μπορεί να παραμείνει 

διαδικτυακι ι να προχωριςει και ςε φυςικι επαφι. 

Θα ιταν λάκοσ όμωσ, να αποςιωπθκεί και θ άλλθ πλευρά: θ 

δυνατότθτα που δίνει θ τεχνολογία να εγγράφουμε ωσ «φίλουσ» 

ανκρϊπουσ άγνωςτουσ με ενδεχόμενα πλαςτά χαρακτθριςτικά  

o Η πικανότθτα να αλλοιϊνεται θ αίςκθςθ των 

πραγματικϊν ανκρϊπινων ςχζςεων, να μετατρζπονται ςε 

πλικοσ «like», αρικμθτικι επίδειξθ, ςφμβαςθ  

 

 

Κάκε εποχι ζχει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά που αναπόφευκτα επθρεάηουν τον άνκρωπο, 

τισ ςχζςεισ του, τισ αξίεσ του. Η τεχνολογικι πρόοδοσ και ιδίωσ θ πραγματικότθτα του 

διαδικτφου προςφζρουν δυνατότθτεσ ακόμθ και ςτον τομζα των διαπροςωπικϊν ςχζςεων. 

Αν και κανείσ δεν αμφιβάλλει για τουσ υπαρκτοφσ κινδφνουσ, δεν μπορεί να περιορίηεται 

από τισ φοβικζσ προκαταλιψεισ του· μζνει ανοικτόσ και αξιοποιεί κριτικά όλα τα μζςα που 

ευνοοφν τθν ουςιαςτικι ανκρϊπινθ επικοινωνία.  

Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ. 

(η ομάδα φιλολόγων των Εκπαιδευτηρίων «Πολφτροπη Αρμονία») 


