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Α1.
Ο δνθηκηνγξάθνο αλαιύεη ηελ αμία ηεο θηιίαο. Αξρηθά,
ππνζηεξίδεη όηη απηή επαηλέζεθε από ηα παλάξραηα ρξόληα, γεγνλόο
πνπ καξηπξεί ηελ πςειή ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ζηε ζπλείδεζε
ησλ αλζξώπσλ. Καηόπηλ, αλαθέξεη πσο ν Αξηζηνηέιεο νξίδεη ηε
ζπγθεθξηκέλε έλλνηα σο εύλνηα, αληηδηαζηέιινληαο ηηο ζρέζεηο πνπ
αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηα έκςπρα θαη ηα άςπρα. ηε ζπλέρεηα,
παξαζέηεη ηα ηξία είδε θηιίαο, ηε ρξεζηκνζεξηθή, ηελ σθειηκηζηηθή
θαη ηελ νπζηαζηηθή θαηά ηνλ παξαπάλσ θηιόζνθν. Πξνηάζζεη,
όκσο ηελ ηειεπηαία, θαζώο ζεσξεί πσο ε άξηζηε θηιία αλάκεζα ζε
δύν αλζξώπνπο ζεκειηώλεηαη ζηελ ίδηα εζηθή βάζε. Οινθιεξώλεη
ην ζπιινγηζκό ηνπ κε ηε δηαπίζησζε όηη ν θίινο ζπκπαξίζηαηαη ζην
δύζθνιν αγώλα ηεο επηβίσζεο, ελώ παξάιιεια ζηηο αληημνόηεηεο
ηεο δσήο απνηειεί ζύκβνπιν θαη θξηηή.
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Β2.
α) Ζ παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ:
Αξρηθά , ππάξρεη δηαίξεζε:
Γηαηξεηέα έλλνηα: θηιία
Γηαηξεηηθή βάζε: είδε θαηά ηνπ Αξηζηνηέιε
Μέιε ηεο δηαίξεζεο: «δηα ην ρξήζηκνλ», «δη΄εδνλήλ», «δηά ην αγαζόλ»
Δπίζεο, ππάξρεη αηηηνιόγεζε κε ηε ρξήζε ηεο δηαξζξσηηθήο ιέμεο
«επεηδή». πγθεθξηκέλα, αηηηνινγείηαη γηαηί ζπλδεόκαζηε κε έλαλ άλζξσπν
θαη γηαηί δηαηεξνύκε ζηελέο ζρέζεηο καδί ηνπ.
(επηπιένλ, ππάξρεη σο ηξόπνο
(δηαζθεδαζηηθόο...ζπκπαίθηεο))

αλάπηπμεο

ηα

παξαδείγκαηα

β) •Άιισζηε: αληίζεζε/ελαληίσζε
•Γειαδή: επεμήγεζε
•Όηαλ: ρξνληθή ζρέζε (πξνϋπόζεζε)
•Λνηπόλ: ζπκπέξαζκα

Β3.
α)• Δγθσκίαζαλ = επαίλεζαλ
•Δπραξίζηεζε = ηέξςε / ηθαλνπνίεζε / ραξά / εδνλή
•πλαλαζηξνθήο = ζπληξνθηάο / ζρέζεο / επαθήο
•Αθαηάιπηε = αδηάζπαζηε / αδηάθνπε / δηαρξνληθή / άθζαξηε
•Φζείξεηαη = θαηαζηξέθεηαη, δεκηώλεηαη

β) •Οηθεία ≠ άγλσζηα / μέλα
•Δπηδέμηνο ≠ αδέμηνο
•Ωθέιεηα ≠ βιάβε, εθκεηάιιεπζε
•Αμία ≠ απαμία, αζεκαληόηεηα
•Απζηεξό ≠ επηεηθή / ζπγθαηαβαηηθό / ειαζηηθό

Β4.
α) • «δηα ην ρξήζηκνλ»: ιόγηα ηξίησλ πνπ αλαθέξνληαη όπσο εηπώζεθαλ
• «αγαπά»: κεηαθνξά, δίλεη άιιε ζεκαζία ζηε ιέμε, (εηξσλεία)
• «πιηθό ή εζηθό»: δηεπθξίληζε θαη ζπκπιήξσζε λνήκαηνο / επεμήγεζε
ηνπ όξνπ «θέξδνο»

β) •β΄εληθό πξόζσπν: δειώλεη νηθεηόηεηα, ακεζόηεηα, δσληάληα. Ο
ζπγγξαθέαο απεπζύλεηαη άκεζα ζηνλ αλαγλώζηε - δηάζεζε
ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δέθηε.
•α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν: δειώλεη θαζνιηθόηεηα, δσληάληα, ακεζόηεηα.
πκκεηέρεη θαη ν ίδηνο ζην πξόβιεκα, απνθεύγεη λα θαλεί δνγκαηηθόο.
Σαύηηζε ζπγγξαθέα κε αλαγλώζηε.

Γ.
Εεηείηαη επηθνηλσληαθό πιαίζην: νκηιία
Πξνζθώλεζε: Κπξίεο θαη θύξηνη,
Απνθώλεζε: Δπραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο

ηνηρεία Πξνιόγνπ:
πγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ κε αθνξκή ηελ εθδήισζε ηνπ
ζρνιείνπ καο γηα λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ ζηε
ζύγρξνλε επνρή. Ωο εθπξόζσπνο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ, πξόθεηηαη
λα εθζέζσ ηηο απόςεηο καο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλήζηαο
θηιίαο θαζώο θαη ην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θηιίαο.
Κπξίσο Θέκα:
•Α΄ Εεηούμενο: Σα ταρακηεριζηικά ηες γνήζιας θιλίας:

-Δηιηθξίλεηα, εθιείπνπλ ηα πξνζσπεία,
-Δληηκόηεηα, αμηνπξέπεηα,
-Αληδηνηέιεηα, έιιεηςε ζθνπηκνηήησλ θαη εμππεξέηεζεο πξνζσπηθώλ
ζπκθεξόλησλ,
-εβαζκόο ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θίινπ/άιινπ, εθηίκεζε,
-Απνπζία ππνθξηζίαο,
-Απηνζπζία, αιηξνπηζκόο,
-πκπάζεηα, αγάπε, αθνζίσζε,
-Αιιειεγγύε θαη ζπλεξγαζία,
-Δπίηεπμε θνηλώλ (αηνκηθώλ θαη ζπιινγηθώλ) ζηόρσλ,
-Γηαιιαθηηθόηεηα θαη αλεθηηθόηεηα,
-Απνπζία πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηύπσλ.

•
Β΄
δεηούμενο:
Ο
ρόλος
ηων
μέζων
δικηύωζες/διαδικηύοσ ζηε δεμιοσργία ζτέζεων θιλίας

κοινωνικής

Θεηηθή ζπκβνιή
-Γηεπθόιπλζε ζηελ επηθνηλσλία,
-Γλσξηκία κε άηνκα πνπ έρνπλ ηα ίδηα ελδηαθέξνληα,
-Δπθαηξία γηα γλσξηκία κε αλζξώπνπο από άιια κέξε ή ρώξεο ηνπ
θόζκνπ, θαηάξγεζε ζπλόξσλ,
-Δπαλέλσζε κε θηιηθά πξόζσπα από ην παξειζόλ,
-Γπλαηόηεηα γηα αληαιιαγή απόςεσλ.

Αξλεηηθή επηξξνή
-Δπηθαλεηαθέο ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζπρλά ζηελ επηδεημηκαλία,
-Δμάξηεζε από ηελ εύξεζε θίισλ, ηελ επηζπκία λα θαίλεηαη θαλείο
ζπλαξπαζηηθόο ζηνπο εηθνληθνύο «θίινπο» ηνπ,
-Αλάξηεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη πξόζβαζε ζε απηά,
-Απνκάθξπλζε από ηελ πξαγκαηηθή δσή, θαζώο ε αιεζηλή θηιία
βαζίδεηαη ζηε βησκαηηθή εκπεηξία,
-Αληηθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο θαη θαηά πξόζσπν επηθνηλσλίαο θαη επαθήο
κε ηνπο θίινπο ηνπ, κε απηή ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, πηζσ από ηελ
νζόλε ηνπ ππνινγηζηή,
-πρλά ην άηνκν νδεγείηαη ζηελ απνμέλσζε θαη ηελ απνκόλσζε.

ηνηρεία επηιόγνπ:
πκπεξαζκαηηθά, ε θηιία απνηειεί έλαλ ηζρπξό ζπλδεηηθό δεζκό
πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. Άιισζηε, από ηελ
αξραηόηεηα είλα γλσζηό όηη ν άλζξσπνο δελ είλαη δπλαηόλ λα δήζεη
κόλνο ηνπ. ύκθσλα, κάιηζηα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ν άλζξσπνο έηλαη
«θύζεη δώνλ πνιηηηθόλ» θαη ζπλεπώο δελ δύλαηαη λα επηβηώζεη έμσ απν
ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία. Κξίλεηαη, επνκέλσο αλαγθαία ε αδηάθνπε
πξνζπάζεηα ηνπ αηόκνπ γηα ηε ζύλαςε αιεζηλώλ δηαπξνζσπηθώλ
ζρέζεσλ.
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ΧΟΛΗΑΜΟ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΚΘΔΖ

Σν δνθίκην ηνπ Παπαλνύηζνπ ζην νπνίν εμεηάζηεθαλ νη καζεηέο
ήηαλ επζύλνπην, βαηό θαη θαηαλνεηό. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε
πεξίιεςε θαη νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ λα είλαη
εύθνια δηαρεηξίζηκεο από ηνπο καζεηέο. Οη αζθήζεηο ζεσξίαο θαη νη
ιεμηινγηθέο αζθήζεηο δελ ζα δπζθόιεπαλ έλαλ θαιά
πξνεηνηκαζκέλν καζεηή. Σέινο, ην ζέκα ηεο έθζεζεο, ίζσο,
αηθληδίαζε ηνπο καζεηέο θπξίσο, ζην α' δεηνύκελν πνπ άγγηδε κηα
ζεκαηηθή ηεο α' ιπθείνπ, σζηόζν ην β' δεηνύκελν ήηαλ βαηό γηα ηνπο
ππνςεθίνπο.

