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ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Α1.  Το δοκίμιο αναφέρεται στην καθολική και διαχρονική αξία της 

φιλίας. Αρχικά περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά 
της έννοιας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ότι συνδέει μόνο τα 
έμψυχα όντα, αφού στα άψυχα δεν υπάρχει ανταπόκριση. Στη 
συνέχεια επισημαίνονται από το δοκιμιογράφο τα τρία είδη 
φιλίας σύμφωνα με την Αριστοτελική φιλοσοφία : αυτή που 
ωφελεί το άτομο, αυτή που το ευχαριστεί και εκείνη που 
θεωρείται αιώνια και άφθαρτη γιατί στηρίζεται στον ηθικό 
αξιακό κώδικα με κορωνίδα την αρετή. Καταληκτικά ο Ε. 
Παπανούτσος τονίζει την πολύτιμη αρωγή που προσφέρει ο 
φίλος, ιδιαίτερα σε αντίξοες συνθήκες, όταν ο άνθρωπος έχει 
ανάγκη από τη στήριξη ενός ανυστερόβουλου συμπαραστάτη 
και αντικειμενικού κριτή. 

 
Β1. α) Λάθος , β) Σωστό, γ) Σωστό, δ) Σωστό, ε) Λάθος. 
 
Β2. α) Η τρίτη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με 

διαίρεση και αιτιολόγηση. Συγκεκριμένα διαιρετέα έννοια : 
φιλικές σχέσεις, διαιρετική βάση : τα είδη κατά τον 
Αριστοτέλη και μέλη της διαίρεσης : «δια το χρήσιμον», «δι’ 
ηδονής» , «δια το αγαθόν». Ο δεύτερος τρόπος ανάπτυξης 
(με αιτιολόγηση) τεκμηριώνεται με την αιτιολόγηση του 
θέματος της θεματικής περιόδου (επειδή). 

 



 
β) Άλλωστε = προσθήκη 

δηλαδή = επεξήγηση 
όταν = υπόθεση – χρονική σχέση 
λοιπόν = συμπέρασμα 

 
 
Β3. α) εγκωμίασαν = επαίνεσαν 

ευχαρίστηση = ικανοποίηση, τέρψη 
συναναστροφής = συγχρωτισμού επαφής 
ακατάλυτη = αιώνια, αθάνατη 
φθείρεται = διαβρώνεται, καταστρέφεται 

 
β) οικεία  άγνωστα, ξένα 

επιδέξιος  αδέξιος 
ωφέλεια  ζημία 
αξία  απαξία 
αυστηρό   επιεική 

 
Β4. α) «δια το χρήσιμον» = τίτλος, αρχαίος – λόγιος τύπος  

«αγαπά» = ειρωνεία 
(υλικό ή ηθικό) = συμπλήρωση, αποσαφήνιση 

 
β) β’ ενικό ρηματικό πρόσωπο = ευαισθητοποιεί, 

προβληματίζει, κινητοποιεί το νου του δέκτη, δίνει διαλογικό 
– επικοινωνιακό τόνο στο κείμενο, αμεσότητα και ζωντάνια. 
α’ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο = ταύτιση των απόψεων 
του συγγραφέα με τον αναγνώστη, μετοχή του αναγνώστη 
και του γράφοντα σε όσα υποστηρίζονται στο κείμενο, 
αμεσότητα, καθολικότητα. 

 
 



 
Αγαπητοί συμμαθητές  
Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση με θέμα τις ανθρώπινες 
σχέσεις στη σύγχρονη εποχή ανέλαβα την πρωτοβουλία να 
εκθέσω στην εισήγησή μου τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας, 
όπως την αντιλαμβάνεται η γενιά μας. Παράλληλα θα διατυπώσω 
τις θέσεις μου σχετικά με το ρόλο των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στη δημιουργία φιλικών σχέσεων.  
Α Ζητούμενο (Χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας) 

- Ο φίλος είναι βοηθός, σύμβουλος, συνεργάτης, κριτής, 
αξιολογεί τα πλεονεκτήματά μας, αμφισβητεί τα μειονεκτήματά 
μας και επιδιώκει τη βελτίωση μας. 

- Πρόκειται για σχέση που θεμελιώνεται στην αγάπη, την 
ανιδιοτέλεια, την αλληλοκατανόηση και την 
αλληλοϋποστήριξη. 

- Η φιλία οδηγεί τους ανθρώπους στην ψυχική ισορροπία και 
πληρότητα, στην ηθική καλλιέργεια και στην αυτοβελτίωση και 
την αυτογνωσία. 

- Είναι πηγή δημιουργίας για τον άνθρωπο, τρόπος 
εξωτερίκευσης συναισθημάτων και ιδεών ενώ συχνά 
συνοδεύεται από στοργή, θαυμασμό, αφοσίωση και την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

- Η γνήσια φιλία απομακρύνει από εγωιστικές τάσεις, από τον 
ανταγωνισμό και τον ατομικισμό. 

- Στηρίζεται στα κοινά ενδιαφέροντα, στην αλληλοσυμπλήρωση 
και στον ηθικό αξιακό κώδικα. 
 

Β Ζητούμενο 
Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτύου στη 
δημιουργία σχέσεων φιλίας: 
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προωθούν νέα μοντέλα 
επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Οι άνθρωποι σήμερα 
επιζητούν «εικονικούς» και όχι «πραγματικούς» φίλους. 



 
- Αισθάνονται την ανάγκη προσωπικής επιβεβαίωσης μέσω της 

αύξησης του αριθμού των κοινωνικών τους επαφών και της 
κοινωνικής τους αποδοχής (like). 

- Αποπροσωποποίηση των σχέσεων, έλλειμμα αμεσότητας και 
προσωπικής επαφής, αφού ακόμα και τα συναισθήματα 
«απεικονίζονται». 

- Η επικινδυνότητα που ελλοχεύει στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (διαδικτυακή βία, χρήστες χαμηλής ηθικής 
στάθμης). 
Ωστόσο, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικότερα στην 
επικοινωνία δεν είναι δυνατόν να ανασταλούν. 

- Κατάργηση, εκμηδενισμός των αποστάσεων (δυνατότητα 
επαφής μεταξύ ατόμων ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής 
τους). 

- Διατήρηση, συντήρηση επαφών και σχέσεων μέσω του 
διαδικτύου με έναν ευρύτερο κύκλο «φίλων», που κάτω από 
άλλες συνθήκες θα ήταν ανέφικτη (αστικοποίηση, συνθήκες 
ζωής στις μεγαλουπόλεις, συρρίκνωση ελεύθερου χρόνου). 

- Μέσω των εικονικών κοινοτήτων ειδικού ενδιαφέροντος οι νέοι 
νιώθουν την ανάγκη να ανταλλάξουν ιδέες και συναισθήματα. 

- Άνθρωποι με προβλήματα συμπεριφοράς, αντικοινωνικοί, 
αγοραφοβικοί ή δειλοί, έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε 
διάφορες ομάδες και αισθάνονται πιο αποδεκτοί. Άτομα χωρίς 
κοινωνικές δεξιότητες γίνονται ορατοί ή κατά  κάποιο τρόπο 
κοινωνικοποιούνται. 

Επίλογος : Η φιλία για να διατηρηθεί έχει ανάγκη από την 
αμεσότητα και την προσωπική επαφή. Η εικονική πραγματικότητα 
όμως μπορεί να αποτελέσει συμπλήρωμα και όχι υποκατάσταση 
της φυσικής πραγματικότητας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 
διαχειριστούμε το «ψηφιακό θαύμα» προς την κατεύθυνση της 
«ψηφιακής αλληλεγγύης». 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


