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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A1. Στο δοκίμιο ο Παπανούτσος πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά της φιλίας. Η φιλία θεωρείται
μία έννοια υψηλή που προσεγγίστηκε από τους διανοητές διαχρονικά και οικουμενικά. Σύμφωνα με
τον Αριστοτέλη γνωρίσματα της γνήσιας φιλίας των έμβιων όντων αποτελούν η αμοιβαία θετική
στάση, τρυφερότητα, επιθυμία της ευτυχίας του άλλου. Μάλιστα, η φιλία - κατά τον Αριστοτέλη βασίζεται είτε στην προσφορά κάθε είδους πρακτικής ωφέλειας από το φίλο είτε στην ψυχική
ευχαρίστηση που προκαλεί η ύπαρξή του. Όμως, η τελειότερη μορφή φιλίας είναι εκείνη που
στηρίζεται στην αβίαστη ταύτιση δύο προσώπων με κοινό ηθικό κώδικα, στοιχείο που την καθιστά
σταθερή. Τέλος, ως χαρακτηριστικό της φιλίας τονίζεται η συμπαράσταση και καθοδήγηση από το
φίλο σε κάθε δύσκολη στιγμή.
B1. α. Λάθος
β. Σωστό
γ. Σωστό
δ. Σωστό
ε. Λάθος
B2. α)
Η τρίτη παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων: Διαίρεση και Αιτιολόγηση.
Συγκεκριμένα για τη διαίρεση:
Διαιρετέα έννοια: Φιλικές σχέσεις.
Διαιρετική βάση: Κριτήριο οικοδόμησης φιλίας.
Μέλη της διαίρεσης: "διά το χρήσιμον'”, "δί ηδονήν”, "διά το αγαθόν”.
Λέξεις κλειδιά: "διακρίνουμε τρία είδη”. "Στην πρώτη περίπτωση". "Στη δεύτερη”, “Και στις δύο
περιπτώσεις.
Συγκεκριμένα για την αιτιολόγηση:
Για το κάθε είδος φιλικών σχέσεων ο δοκιμιογράφος αιτιολογεί την άποψή του. Πιο συγκεκριμένα,
στην πρώτη περίπτωση αναφέρεται στη αναγκαιότητα της ύπαρξης του συνανθρώπου, στη
δεύτερη αναφέρεται στη συναισθηματική πληρότητα που εξασφαλίζει ο άνθρωπος από τη φιλία.
Στο τέλος της παραγράφου, αναζητώντας κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο προηγούμενες
περιπτώσεις, επισημαίνει την προσμονή μιας οποιοσδήποτε μορφής ωφέλειας.
Λέξεις κλειδιά: “επειδή”.
β)
Άλλωστε: Προσθήκη / Επιβεβαίωση
δηλαδή: Επεξήγηση
Όταν: Όρος, προϋπόθεση
λοιπόν: Συμπέρασμα
B3. α)
εγκωμίασαν = επαίνεσαν
ευχαρίστηση = ευαρέσκεια, χαρά, ικανοποίηση
συναναστροφής = επαφής, επικοινωνίας
ακατάλυτη = αυθεντική, γνήσια, άφθαρτη, στέρεη
φθείρεται = αλλοιώνεται, καταστρέφεται
β)
οικεία ≠ άγνωστα, ξένα
επιδέξιος ≠ αδέξιος
ωφέλεια ≠ βλάβη, ζημία
αξία ≠ απαξία
αυστηρό ≠ επιεική
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B4. α)
“διά το χρήσιμον” : μεταφορά αυτούσιων λόγων άλλου,
“αγαπά”: αμφισβήτηση.
(υλικό ή ηθικό): επεξήγηση.
β)
β' ενικό:
 Προσδίδεται δραματικότητα.
 Προσδίδει αμεσότητα και οικειότητα, πειστικότητα.
 Αίσθηση διαλόγου.
α' πληθυντικό:
 Προσδίδεται καθολικότητα. συλλογικότητα. αμεσότητα, οικειότητα.
Γ. Το επικοινωνιακό που καλείται να υιοθετηθεί είναι: ΟΜΙΛΙΑ
Προσφώνηση: Σεβαστοί καθηγητές, γονείς,
αγαπητοί συμμαθητές.
Πρόλογος:
Αφόρμηση: Σχολική εκδήλωση
Ιδιότητα: Εκπρόσωπος τάξης
Είδος προλόγου: Σύντομη αναφορά στο θέμα
Ομαλή μετάβαση: Αναφορά στο ζητούμενο – ζητούμενα
Κύριο μέρος:
Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
 Αμοιβαία συμπάθεια και αγάπη, κατανόηση, εκτίμηση και σεβασμό στην ανθρώπινη
προσωπικότητα και γενικά αρετή. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι θεωρούμε κάποιον
πραγματικό φίλο, όταν νιώθουμε αγάπη για αυτόν, επιζητούμε τη συντροφιά του και θέλουμε
την ευτυχία του.
 Βασικό γνώρισμα της φιλίας είναι η απουσία κάθε μορφής ιδιοτέλειας.
 Η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και η πνευματική επικοινωνία αποτελούν επίσης
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φιλίας.
 Ο πραγματικός φίλος αφοσιώνεται στον φίλο του, είναι αρωγός στις δύσκολες στιγμές και
εκδηλώνει έμπρακτα τα συναισθήματά του.
 Η φιλία υφίσταται διαρκή δοκιμασία και απαιτούνται μικρές ή μεγάλες θυσίες για να
διατηρηθεί.
 Στη γνήσια φιλία εμπλουτίζεται ο ψυχικός κόσμος, καλλιεργείται η αυτογνωσία.
 Εκμηδενίζονται τα εμπόδια και οι δυσκολίες της ζωής.
 Η γνήσια φιλία χαρακτηρίζεται από τη βίωση ευτυχισμένων και χαρούμενων στιγμών.
 Η γνήσια φιλία χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και ουσιαστική επικοινωνία και όχι από
ατομικισμό και στείρο ατομικισμό.
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑΣ
Θετικός ρόλος
 Ενίσχυση και διατήρηση φιλικών σχέσεων μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε χιλιομετρική
απόσταση.
 Διευκόλυνση της κοινωνικοποίησης και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων σε άτομα μοναχικά που
χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια και δυσκολεύονται να συνάψουν σχέσεις.
 Δυνατότητα επαφής με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, καθώς η πρόσβαση στο
διαδίκτυο είναι πλέον εφικτή από άτομα κάθε ηλικίας, φύλου, κοινωνικής τάξης, μορφωτικού
επιπέδου.
 Διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας χάρη στη ταχύτητα με την οποία
πραγματοποιείται η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.
Αρνητικός ρόλος
 Ανάπτυξη φιλικών σχέσεων χωρίς φυσική παρουσία, καθώς η επαφή επιτυγχάνεται μέσω της
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό οι φιλικές σχέσεις εξαντλούνται σε μια
επιφανειακή επικοινωνία και τελικά καθίστανται άτυπες.
 Δυνατότητα ανώνυμης επικοινωνίας χωρίς το στοιχείο της ειλικρίνειας, αφού είναι εφικτή η
χρήση και προβολή αναληθών στοιχείων ταυτότητας, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους για τη σύναψη υγιών φιλικών σχέσεων.
 Αγκίστρωση στην ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας με αποτέλεσμα την κοινωνική
αποξένωση και την αδυναμία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
Επίλογος: Ανακεφαλαίωση
Αποφώνηση: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
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