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Οι απαντήσεις που ακολουθούν είναι προτεινόμενες και ενδεικτικές χωρίς να 

αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη τεκμηριωμένη και ορθή απάντηση ανάλογα με τα 

ερωτήματα που δίνονται. 

 

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο συγγραφέας προσεγγίζοντας το θέμα της φιλίας αρχικά εστιάζει στην καθολικότητα 

και τη διαχρονικότητά της. Στη συνέχεια καταφεύγει στον Αριστοτέλη ο οποίος τονίζει 

πως η φιλία διακρίνεται από θετικά συναισθήματα και από αμοιβαιότητα μεταξύ 

έμψυχων όντων και ταξινομεί τις φιλικές σχέσεις σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη ο 

φίλος είναι χρήσιμος, ενώ στη δεύτερη ευχάριστος· και στις δύο πάντως η φιλία κρύβει 

ιδιοτέλεια. Στην τρίτη κατηγορία όμως ανήκει η τέλεια φιλία που διακρίνεται από 

κοινούς και υψηλούς αξιακούς κώδικες και παραμένει άφθαρτη. Κλείνοντας, ο 

συγγραφέας χαρακτηρίζει ως αληθινό φίλο όποιον αποτελεί συμπαραστάτη στις 

δυσκολίες μας και αδέκαστο σύμβουλο και κριτή μας. 

[100 λέξεις] 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Β1. 

Α. ΛΑΘΟΣ 

Β. ΣΩΣΤΟ 

Γ. ΣΩΣΤΟ 

Δ. ΣΩΣΤΟ 

Ε. ΛΑΘΟΣ 

 

Β2.α)Τρόποι ανάπτυξης: 

 Διαίρεση 
Διαιρετέα έννοια: οι φιλικές σχέσεις 

Διαιρετική βάση: το είδος των φιλικών σχέσεων κατά τον Αριστοτέλη ή ο στόχος των 

φιλικών σχέσεων 

Μέλη διαίρεσης: «διά το χρήσιμον», «δι’ ἡδονήν», «διά τό ἀγαθόν» 

 Αιτιολόγηση: αιτιολογεί το γιατί συνάπτουμε φιλικές σχέσεις σε καθένα από τα 

μέλη της διαίρεσης. Επίσης χρησιμοποιεί τη διαρθρωτική λέξη «επειδή». 

 Παραδείγματα: όσα αναφέρονται στις παρενθέσεις προκειμένου να εξηγηθούν 

οι έννοιες του χρήσιμου και του ευχάριστου. 

 

Β2.β) 

Άλλωστε: προσθήκη (εδώ), εναντίωση (γενικά) 

Δηλαδή: επεξήγηση 

Όταν: χρόνο ή χρονικοϋποθετική σχέση 

Λοιπόν: συμπέρασμα 
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Β3.α) 

 Εγκωμίασαν: επαίνεσαν, εξύμνησαν, εκθείασαν 

 Ευχαρίστηση: τέρψη, ηδονή, ευαρέσκεια, απόλαυση, αγαλλίαση 

 Συναναστροφής: παρέας, συγχρωτισμού, σχέσης 

 Ακατάλυτη: αιώνια, αθάνατη, ανθεκτική 

 Φθείρεται: χάνεται, αλλοιώνεται, ξεφτίζει 

 

Β3.β) 

 Οικεία: ανοίκεια, άγνωστα, ξένα, αλλότρια 

 Επιδέξιος: αδέξιος 

 Ωφέλεια: βλάβη, ζημία 

 Αξία: απαξία 

 Αυστηρό: επιεικές, χαλαρό, ήπιο, ελαστικό 

 

Β4.α) 

 «διά το χρήσιμον»: μεταφέρει τα λόγια του Αριστοτέλη 

 «αγαπά»: ειρωνική ή μεταφορική χρήση 

 (υλικό ή ηθικό): επεξήγηση  

 

 

β4.β) 

 Με το β΄ ενικό πρόσωπο ο συγγραφέας επιτυγχάνει: ζωντάνια, αμεσότητα, 

οικειότητα, παραστατικότητα, προφορικότητα 

 Με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο ο συγγραφέας επιτυγχάνει: συμμετοχικότητα, 

αξιοπιστία, εγκυρότητα, αμεσότητα, οικειότητα, καθολικότητα, αντικειμενικότητα 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία => χρειάζεται προσφώνηση και αποφώνηση. 

 

Πρόλογος: μπορούμε να σχολιάσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα και να 

αναφερθούμε στη φιλία στη σύγχρονη εποχή 

 

Ερώτημα α [χαρακτηριστικά γνήσιας φιλίας]: 

 Ειλικρίνεια 

 Αμοιβαιότητα 

 Εμπιστοσύνη 

 Ο φίλος στηρίζει στις δυσκολίες και κρίνει αδέκαστα τα λάθη 

 Ανιδιοτέλεια 

 Κοινά ενδιαφέροντα και αντιλήψεις 

 Αλληλοσεβασμός 
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Ερώτημα β [ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτύου]: 

 Θετικός  αφού: 

 Είναι ακόμα ένας τρόπος επικοινωνίας 

 Βοηθάει στην επικοινωνία όταν υπάρχει το εμπόδιο της απόστασης 

 Είναι εύχρηστος (γρήγορος, εύκολος, άμεσος) τρόπος επικοινωνίας 

 Αρνητικός αφού: 

 Η επικοινωνία είναι απρόσωπη 

 Ελλοχεύουν πλήθος κινδύνων λόγω της ανωνυμίας 

 Χάνεται η αμεσότητα της φυσικής παρουσίας 

 Κίνδυνος αντικοινωνικής συμπεριφοράς αφού μπορεί να εθιστούμε σ’ αυτόν τον 

τρόπο επικοινωνίας ως τον μοναδικό και αναντικατάστατο 

 

Επίλογος  

Πολύ σημαντική η φιλία, με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να χρησιμοποιούνται τα 

διάφορα μέσα με μέτρο και προϋποθέσεις. 




