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Α1.
Το δοκίµιο πραγµατεύεται το ρόλο και τις εκφάνσεις της φιλίας. Αρχικά, δίνεται έµφαση στην
παγκοσµιότητα και τη διαχρονικότητα του όρου και επισηµαίνεται η καίρια θέση που κατέχει στην
κοινωνική συνείδηση του ατόµου. Ακολούθως, προσδιορίζεται το σηµασιολογικό της περιεχόµενο
ως η ευνοϊκά και αµφίδροµα διακειµένη διάθεση προς τον συνάνθρωπο. Μάλιστα, ο δοκιµιογράφος
επικαλείται τον Αριστοτέλη, ο οποίος διέκρινε τρία είδη φιλικών δεσµών. Τα δυο πρώτα είδη
υποκινούνται από ιδιοτελή κίνητρα, ενώ το τρίτο είδος αφορά µια ανυστερόβουλη µορφή φιλίας, η
οποία εδράζεται σε ηθικές αξίες. Κλείνοντας, ο συγγραφέας ορίζει το περιεχόµενο της έννοιας
«φίλος» ως του ατόµου που µας συµπαραστέκεται και αποτελεί έναν καλοπροαίρετο και
αντικειµενικό κριτή στις κρίσιµες στιγµές της ζωής µας.
Β1.
α. ΛΑΘΟΣ (2§)
β. ΣΩΣΤΟ (2§)
γ. ΣΩΣΤΟ (3§)
δ. ΣΩΣΤΟ (4§)
ε. ΛΑΘΟΣ (5§)
Β2. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
α)
✍ Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο της διαίρεσης, καθώς πρόθεση του γράφοντος
είναι να παρουσιάσει τα είδη της φιλίας. Ενδεικτικά λειτουργεί η φράση «τρία είδη».
∆ιαιρετέα έννοια: οι φιλικές σχέσεις
∆ιαιρετική βάση: ο σκοπός [της δηµιουργίας φιλικών σχέσεων]
Τα µέλη της διαίρεσης : «δια το χρήσιµον», «δι΄ ηδονήν», «δια το αγαθόν»
✍

Παράλληλα, ο δοκιµιογράφος µετέρχεται ως τρόπο ανάπτυξης και την αιτιολόγηση,

προκειµένου να επιρρώσει τις απόψεις του σχετικά µε του στόχους κάθε είδους φιλίας. Ενδεικτικά
λειτουργεί η λέξη«επειδή». Μάλιστα γίνεται χρήση επιχειρηµάτων, τα οποία εντοπίζονται στα
χωρία «επειδή ο ένας µας είναι στον άλλο χρήσιµος», «επειδή µας προξενεί ευχαρίστηση».
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ο µαθητής θα µπορούσε να αναφέρει:
• τη µέθοδο των παραδειγµάτων χωρίο: (για τις υποθέσεις, τις ανάγκες, τη σταδιοδροµία

κ.τ.λ.)
• της σύγκρισης –αντίθεσης χωρίο: «αγαπούµε» τον άλλο…όχι για την ανθρώπινη ποιότητα
µας,αλλά επειδή κάτι άλλο περιµένουµε από αυτόν».
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β)
άλλωστε: προσθήκη / έµφαση
δηλαδή: επεξήγηση
όταν: χρονικοϋποθετική σχέση
λοιπόν: συµπέρασµα
Β3.
α)
εγκωµίασαν: επαίνεσαν / εκθείασαν / εξήραν / εξύµνησαν
ευχαρίστηση: ικανοποίηση /απόλαυση / ηδονή / τέρψη
συναναστροφής: συνεύρεσης / συγχρωτισµού
ακατάλυτη: άφθαρτη / ακλόνητη / σταθερή / αρραγής
φθείρεται: καταστρέφεται / αλλοιώνεται / παρακµάζει / διαβρώνεται
β)
οικεία ≠ αλλότρια / άγνωστα / ανοίκεια
επιδέξιος ≠ αδέξιος / ανεπιδέξιος / ανίκανος
ωφέλεια ≠ ζηµία, βλάβη
αξία ≠ απαξία
αυστηρό ≠ επιεική, ελαστικό
Β4.
α)

«δια το χρήσιµον» : αυτούσια παράθεση της θέσης του Αριστοτέλη / ένταξη αρχαιοελληνικού
όρου σε ένα κείµενο δηµοτικής γλώσσας.
«αγαπά»: ειρωνεία
(υλικό ή αγαθό): επεξηγείται / διασαφηνίζεται η έννοια του κέρδους /λειτουργεί προσθετικά
(δίνεται µια επικουρική διευκρίνιση).
β) ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
β΄ ενικό πρόσωπο :
Ενδεικτικά χωρία: «αισθάνεσαι», «επιζητείς»
– δηµιουργεί την αίσθηση διαλόγου µεταξύ ποµπού και δέκτη δηµιουργεί ένα οικείο- φιλικό
κλίµα.
– ο λόγος του αποκτά αµεσότητα και ζωντάνια.
γ’ ρηµατικό πρόσωπο:
Ενδεικτικά χωρία: «συνδεόµαστε», «αγαπούµε», «περιµένουµε»
– ο λόγος του αποκτά συλλογικότητα /καθολικότητα
– εντάσσει τον εαυτό του σ΄ ένα σύνολο(συµµετέχει στη συµπεριφορά που περιγράφει)
– οι απόψεις του αποκτούν εγκυρότητα, καθώς παρουσιάζονται ως απόψεις καθολικής
αποδοχής.
– το ύφος του αποκτά αµεσότητα και ζωντάνια.
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Γ1. Προσφώνηση
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί καθηγητές και γονείς,
Συγκεντρωθήκαµε εδώ σήµερα µε αφορµή την εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο µας µε θέµα
τις ανθρώπινες σχέσεις στη σηµερινή εποχή. Ως εκπρόσωπος των µαθητών και αξιοποιώντας την
ευκαιρία που µου δίνεται, θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες σκέψεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά
της γνήσιας φιλίας, αλλά και µε τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης στη δηµιουργία φιλικών σχέσεων.
Α΄ Ζητούµενο : Χαρακτηριστικά γνήσιας φιλίας
• Ειλικρίνεια, καθαρότητα σκέψης και ήθους
• Σεβασµός στην προσωπικότητα του άλλου, εκτίµηση προς το πρόσωπό του χωρίς υποκρισία και
διάθεση κοροϊδίας ή εµπαιγµού
• Ανιδιοτέλεια, έλλειψη σκοπιµότητας και εξυπηρέτησης ατοµικών ή άλλων συµφερόντων
• Εντιµότητα, ευκρίνεια πράξεων
• Συµπάθεια, αγάπη και ευαισθητοποίηση που εκφράζεται µε τη συµµετοχή στον ανθρώπινο πόνο,
στην ουσιαστική ψυχική ένωση των ανθρώπων και στην αφοσίωση
• Εχεµύθεια και αµοιβαία συναισθήµατα
• Αµοιβαία εκτίµηση – η αληθινή φιλία στηρίζεται σε ανθρώπους αυθεντικούς και αλτρουιστές
• Συµπαράσταση, συµπάθεια, έλλειψη εγωισµού
• Ανεκτικότητα και διαλλακτικότητα
• Αγνότητα των ψυχών, γιατί µέσα απ’ αυτήν εκλείπουν πάθη και προσωπεία, ενώ εξοβελίζεται
κάθε µορφή αλλοτρίωσης
• Συνεργασία και αλληλεγγύη για την ικανοποίηση ατοµικών και συλλογικών στόχων
• Κοινά ιδανικά και αναζητήσεις
Β΄ Ζητούµενο : Ο ρόλος των µέσων κοινωνικής δικτύωσης/ διαδικτύου στη δηµιουργία
σχέσεων φιλίας
Θετική πλευρά
• ∆υνατότητα επικοινωνίας η οποία ξεπερνά τους τοπικούς περιορισµούς και φέρνει σ’ επαφή
ανθρώπους απ’ όλα τα µέρη του κόσµου. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε
άτοµα που δεν γνωρίζουν προσωπικά, αλλά µε τα οποία έχουν κοινά ενδιαφέροντα και παρόµοιες
ανησυχίες
• Παρέχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ ατόµων µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών που
επιτρέπουν στους χρήστες τη δηµιουργία ατοµικών προφίλ, την επικοινωνία µε άλλα άτοµα και
κατ’ επέκταση τη δηµιουργία σχέσεων φιλικών που επιτρέπει το µοίρασµα κάθε είδους ψηφιακών
αρχείων (µουσικής, φωτογραφίας, κειµένων κ.α.), αλλά και προσωπικών σκέψεων και
συναισθηµάτων
• Επιτρέπουν στους χρήστες να ενισχύσουν τις µεταξύ τους σχέσεις, αφού δίνεται η δυνατότητα να
συζητούν για συναισθήµατα και εµπειρίες απαλλαγµένοι από τη συστολή και το δισταγµό που
δηµιουργεί η δια ζώσης επικοινωνία. Η εκµυστήρευση που προκύπτει οδηγεί στην εµβάθυνση των
φιλικών σχέσεων και την αλληλοϋποστήριξη.
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Αρνητική πλευρά
•
Αίσθηµα µοναξιάς, καθώς δεν προσφέρει την αµεσότητα και τα ψυχολογικά οφέλη της
πρόσωπο µε πρόσωπο συνοµιλίας. Συχνά οι χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης αντί να
τα χρησιµοποιούν επικουρικά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, φτάνουν στο σηµείο να τις
υποκαθιστούν µε τη διαδικτυακή επικοινωνία. Περιορίζουν, δηλαδή, δραστικά την άµεση επαφή
και τη δια ζώσης συνοµιλία και συναναστροφή, και προτιµούν την εικονική µορφή της
επικοινωνίας.
•
Οι φιλίες και οι γνωριµίες δεν βασίζονται πάντοτε στην ειλικρίνεια και στην πραγµατική
προσωπικότητα των ατόµων, αφού οι χρήστες έχουν την τάση να παρουσιάζουν στα προφίλ
τους µια διαφορετική και κυρίως ωραιοποιηµένη εικόνα του εαυτού και της ζωής τους.
•
Η επιλογή των ανθρώπων να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στο διαδικτυακό τους προφίλ και
στην εικόνα που παρουσιάζουν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγεί στην παραµέληση τόσο
των πραγµατικών σχέσεων που ήδη έχουν όσο και τη µέριµνα για τη δηµιουργία νέων
γνωριµιών στην πραγµατική τους ζωή. Αυτό µε τη σειρά του έχει ως αποτέλεσµα να εντείνεται η
µοναξιά του ατόµου, το οποίο καταλήγει να κλείνεται όλο και περισσότερο στον εικονικό κόσµο
του διαδικτύου.
•
Το άτοµο περιορίζεται στις διαδικτυακές του «φιλίες» και διατηρεί µια ψευδαίσθηση
κοινωνικότητας, η οποία όµως δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα αφού οι φίλοι αυτοί
υπάρχουν και κινούνται σ’ έναν εικονικό κόσµο, ενώ, µάλιστα, πολλούς από αυτούς δεν τους
γνωρίζει πραγµατικά, καθώς δεν τους έχει συναντήσει ποτέ. Η αληθινή φιλία που µπορεί να
δηµιουργηθεί µέσα από τις κοινές εµπειρίες και τα κοινά βιώµατα, υποκαθίσταται από µια
εικονική φιλία, η οποία βασίζεται σ’ ένα σαθρό υπόβαθρο απλής ανταλλαγής αρχείων.
•
Ο χρήστης βρίσκεται συχνά εκτεθειµένος σε φαινόµενα παρενόχλησης και εκφοβισµού από
κακόβουλα άτοµα. Η ανωνυµία ή η πλαστοπροσωπία που είναι εφικτές στα µέσα αυτά,
επιτρέπουν σε κακοπροαίρετα άτοµα κάθε πιθανή κακοµεταχείριση άλλων χρηστών, όπως είναι
η εξύβριση, η εξαπάτηση ή ακόµη και ο εκβιασµός.
Επίλογος
Ο αριθµός των µέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεχώς αυξάνεται, παρέχοντας πρωτότυπες
υπηρεσίες και προσελκύοντας ολοένα και µεγαλύτερο αριθµό χρηστών. Με το πλήθος των
δυνατοτήτων που προσφέρουν έχουν αλλάξει δραστικά την έννοια της φιλίας επηρεάζοντας
σηµαντικά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Γι’ αυτό απαιτείται να πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις
προκειµένου να µην δηµιουργούνται επιδερµικές και ανούσιες φιλίες.
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