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Α1 Θέκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε έλλνηα ηεο θηιίαο, ηα είδε θαη ε αμία ηεο ζηε δσή 

ηνπ αλζξώπνπ. Ζ θηιία είλαη ζπάλην αιιά θαη θνηλό αγαζό, εγθσκηαζκέλν από 

ζπνπδαίνπο άλδξεο. Ο Αξηζηνηέιεο ηελ νξίδεη σο επκέλεηα ζηνλ άιιν θαη 

δηαθξίλεη ηξία είδε ηεο
.
 ηε θηιία πνπ απνβιέπεη ζην ζπκθέξνλ, ζηελ 

επραξίζηεζε θαη ζην αγαζό. Σα δύν πξώηα είδε ηεο ζηεξίδνληαη ζε θάπνην 

ακνηβαίν θέξδνο, πιηθό ή εζηθό. Σν ηξίην είδνο, σζηόζν, είλαη ε πξαγκαηηθή 

θηιία πνπ κπνξεί λα εκπεξηέρεη θαη σθέιεηα θαη επραξίζηεζε. Απηή, θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ,  είλαη ε γλήζηα θηιία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξεηή θαη απνηειεί 

παληνηηλό απόθηεκα, αλαιινίσην ζηνλ ρξόλν. Σέινο,  θάλεη ιόγν γηα ηελ αμία 

ηνπ θίινπ σο ζπκπαξαζηάηε ζηνλ αγώλα ηεο ύπαξμεο, σο ζπκβνύινπ θαη θξηηή, 

πνπ δελ θνιαθεύεη αιιά ζπδεηά απξνθαηάιεπηα ηα πξνβιήκαηα.  

        (κνλάδεο 25) 

 

Β1        α.  Λ, β  γ. , δ , ε Λ 

 

                                                                                                                    (κνλάδεο 10) 
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Β2 α) Ο πξώηνο ηξόπνο αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε 

δηαίξεζε  ηεο θηιίαο ζε ηξία είδε: «δηά ην ρξήζηκνλ», «δη’ εδνλήλ» θαη «δηά ην 

αγαζόλ»: «Μπνξνύκε… δηά ηνλ αγαζόλ» 

Ο δεύηεξνο ηξόπνο αλάπηπμεο είλαη ε Αηηηνιόγεζε: « επεηδή … απόιαπζε». 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη Παξαδείγκαηα: « γηα ηηο ππνζέζεηο… θηι».  

(κνλάδεο 4 ) 

 

β) Άιισζηε: δειώλεη πξνζζήθε / αιιαγή νπηηθήο γσλίαο 

    Γειαδή: επεμήγεζε 

    Όηαλ: ρξνληθή ζρέζε – πξνϋπόζεζε 

    Λνηπόλ: πκπέξαζκα 

 

(κνλάδεο 4) 

 

 

Β3 α) Δγθσκίαζαλ  επαίλεζαλ, ύκλεζαλ, εθζείαζαλ 

          Δπραξίζηεζε  ηέξςε, ραξά, επθνξία, ραξά, απόιαπζε, δηαζθέδαζε 

          πλαλαζηξνθήο: παξέαο, ζπληξνθηάο, ζπγρξσηηζκνύ 

          Αθαηάιπηε  παληνηηλή, αηώληα, δηαρξνληθή, αζάλαηε 

          θζείξεηαη  θαηαιύεηαη, αιινηώλεηαη, θαηαζηξέθεηαη 

(κνλάδεο 5) 

 

      β) νηθεία  αλνίθεηα, μέλα, άγλσζηα 

          επηδέμηνο  αδέμηνο, αλίθαλνο, άγαξκπνο 

          σθέιεηα  βιάβε, δεκηά 

          αμία  απαμία, αζεκαληόηεηα 

          απζηεξό  επηεηθή, ειαζηηθό 

(κνλάδεο 5) 
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Β4 α) «Γηά ην ρξήζηκνλ»: Απηνύζηα θξάζε θεηκέλνπ ηνπ Αξηζηνηέιε 

«αγαπά»:  ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε άιιε ζεκαζία από ηελ 

θαζνκηινπκέλε, κε ειαθξά    απαμίσζε, εηξσλεία 

(πιηθό ή εζηθό): θξάζε πνπ απνζαθελίδεη, επεμεγεί, δηεπθξηλίδεη 

 

(κνλάδεο 3) 

 

β) β΄ εληθό: νηθεηόηεηα, πξνζήλεηα, ακεζόηεηα, δσληάληα, δεκηνπξγία 

αηζζήκαηνο δηαιόγνπ κε ηνλ αλαγλώζηε  

     α’  πιεζπληηθό: ζπκκεηνρηθόηεηα, ζπιινγηθόηεηα, έθθξαζε θνηλώλ ηδεώλ, 

κεηξηνθξνζύλε 

 

(κνλάδεο 4 ) 

 

 

Γ1 Σν ζέκα έρεη δύν δεηνύκελα: α) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλήζηαο θηιίαο (θαηά 

ηελ άπνςε ησλ καζεηώλ) θαη β) Ο ξόινο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

/δηαδηθηύνπ ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θηιίαο 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Δπηθνηλσληαθό πιαίζην: Οκηιία («Αμηόηηκνη θθ. γνλείο θαη θαζεγεηέο, αγαπεηνί 

ζπκκαζεηέο…») 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Δλδερόκελνο νξηζκόο ηεο θηιίαο (ζπλαηζζεκαηηθόο δεζκόο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ επηθνηλσλία) 

 Ζ αλαγθαηόηεηά ηεο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ, ηδίσο ζε κηα επνρή βαζηάο 

θαη πνιύπιεπξεο θξίζεο,  κε επίπησζε ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ 

 

ΠΡΩΣΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 

 Γηάζεζε γηα αλπζηεξόβνπιε ζπληξνθηθόηεηα, πξνζθνξά θαη ζπλεξγαζία 

 εβαζκόο  ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θίινπ θαη αλνρή ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα  

 Δηιηθξίλεηα ζηηο ζρέζεηο, εληηκόηεηα θαη δηαθάλεηα ιόγσλ θαη έξγσλ 

 Δρεκύζεηα, εκπηζηνζύλε 

 Αιιεινϋπνζηήξημε ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο, αιηξνπηζκόο, αλεμηθαθία, 

δηάζεζε θαηαλόεζεο θαη ζπγρσξεηηθόηεηαο, κεγαινζπκία 

 Έληαμε ηνπ «εγώ» ζην «εκείο» 

 Αλζξσπηά, δηαιιαθηηθόηεηα, αιιεινεθηίκεζε 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 

Θεηηθόο θαη Αξλεηηθόο ν ξόινο ηνπ δηαδηθηύνπ: 

Θεηηθόο σο πξνο ην όηη βνεζά ηνλ λέν λα ζθπξειαηεί δεζκνύο γλσξηκίαο θαη 

ελδερνκέλσο θηιίαο. Δπλνεί ηελ εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλία,  ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

δελ είλαη εθηθηή ε θπζηθή επαθή, δίλεη δπλαηόηεηα ζπδεηήζεσλ πέξα από ηηο 

δεζκεύζεηο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ.  

 

Αξλεηηθόο σο πξνο ελδερόκελεο ηξηβέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ, επεηδή 

εθιείπεη ε πξνζσπηθή επαθή θαη ε δπλαηόηεηα απνηειεζκαηηθήο δηεπζέηεζεο. 

Δπίζεο,  ε θνηλσληθή δηθηύσζε κπνξεί λα απνηειέζεη πξόζθνκκα ζηε ζσκαηηθή 

επηθνηλσλία θαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνμέλσζε, απνκάθξπλζε ησλ αλζξώπσλ, 

επεηδή είλαη θαζκαηηθή επηθνηλσλία. Ο λένο είλαη επηξξεπήο ζε θαηλόκελα βίαο, 

παξαπιάλεζεο, απεηιώλ θαη εθβηαζκώλ. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ γλήζηα θηιία, σο πην αζθαιέο αληίδνην ζηελ απαμίσζε ηεο αλζξσπηάο πνπ 

ζπληειείηαη γύξσ καο, θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε, επνπηείαο ηεο θηιίαο πνπ 

θαιιηεξγείηαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

 

ΑΠΟΦΩΝΖΖ 

«Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θα ηνλ ρξόλν πνπ  κνπ δηάζέζαηε». 

 

 

 

 (κνλάδεο 40) 

 

 


