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ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η φιλία 

  Η φιλία, δώρο ακριβό και ευτύχημα σπάνιο, έχει πανάρχαιους τίτλους ευγένειας. Την εχάρηκαν άνθρωποι εκλεκτοί, σε 
όλα τα γεωγραφικά και τα ιστορικά πλάτη της οικουμένης, και την εγκωμίασαν ποιητές, σοφοί, πολιτικοί με τον τρόπο του ο 
καθένας, αλλά όλοι με την ίδια συγκίνηση. Άλλωστε, εκτός από την καταγωγή της λέξης (που είναι κατευθείαν παράγωγο του 
κύριου για την «αγάπη» ρήματος: φιλείν), και μόνο το γεγονός ότι, για να τονίσουμε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη μας προς 
τα πιο οικεία μας πρόσωπα, δηλώνουμε ότι τους θεωρούμε «φίλους», μαρτυρεί πόσο ψηλά η κοινή συνείδηση τοποθετεί τη φιλία.  

Τι είναι η φιλία; «Εύνοια», φυσικά, όπως λέγει ο Αριστοτέλης να έχεις, δηλαδή, καλές διαθέσεις απέναντι σ’ έναν 
άνθρωπο, να αισθάνεσαι στοργή γι’ αυτόν, να επιζητείς την συντροφιά του και να θέλεις την ευτυχία του· να είσαι εύνους προς 
κάποιον και αυτός εύνους προς εσένα· να υπάρχει ανταπόκριση, αμοιβαιότητα στα αισθήματά σας, να τον αγαπάς και να τον 
τιμάς κι εκείνος, επίσης, να σε αγαπά και να σε τιμά. Γι’ αυτό, όσο τρυφερές κι αν είναι οι σχέσεις μας με τα άψυχα, δεν λέγονται 
φιλία. Όταν αγαπούμε ένα άψυχο πράγμα, αυτό που αισθανόμαστε δεν είναι φιλία. 

 Μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη φιλικών σχέσεων, κατά τον Αριστοτέλη: «διά το χρήσιμον», «δι’ ηδονήν», «διά το 
αγαθόν». Στην πρώτη περίπτωση, συνδεόμαστε μ’ έναν άνθρωπο, επειδή ο ένας μας είναι στον άλλο χρήσιμος (για τις υποθέσεις, 
τις ανάγκες, τη σταδιοδρομία, τις πολιτικές φιλοδοξίες μας κ.τ.λ.). Στη δεύτερη, διατηρούμε στενές σχέσεις μαζί του, επειδή μας 
προξενεί ευχαρίστηση (είναι διασκεδαστικός, έξυπνος συνομιλητής, επιδέξιος συμπαίκτης κ.τ.λ.). Και στις δύο περιπτώσεις, 
«αγαπούμε» τον άλλο κι εκείνος μας «αγαπά» όχι για την ανθρώπινη ποιότητά μας, επειδή, δηλαδή, είμαι εγώ αυτός που είμαι και 
είναι εκείνος αυτός που είναι (κατά το σώμα και την ψυχή, το ήθος, το πνεύμα), αλλά επειδή κάτι άλλο περιμένουμε απ’ αυτόν 
και αυτός από εμάς, ένα κέρδος (υλικό ή ηθικό) ή μιαν απόλαυση (την τέρψη της ευχάριστης συναναστροφής).  

Του τρίτου είδους ο φιλικός δεσμός είναι η τέλεια, η ουσιαστική και ακατάλυτη φιλία. Τον κάνω συντροφιά, τον τιμώ, 
τον αγαπώ, με κάνει συντροφιά, με τιμά, με αγαπά, όχι επειδή περιμένω απ’ αυτόν ή εκείνος περιμένει από μένα ωφέλεια (με όλο 
που βέβαια και μπορώ και θα τον ωφελήσω, όπως και εκείνος επίσης, και μπορεί και θα με ωφελήσει), ούτε επειδή μου είναι 
ευχάριστος και του είμαι ευχάριστος (με όλο που πραγματικά αισθανόμαστε ευχαρίστηση ο ένας κοντά στον άλλο), αλλά επειδή, 
όντας ο καθένας μας αυτό που είναι, μοιάζουμε ο ένας στον άλλο –η ομοιότητά μας βρίσκεται στην ανθρώπινη αξία μας, στο 
υψηλό ποιόν της ανθρωπιάς μας. Η τέλεια, λοιπόν, φιλία είναι συνάντηση και δεσμός δύο προσώπων απάνω στον ίδιο ηθικό 
άξονα, στην ίδια αξιολογική κλίμακα. Θεμέλιο και εγγύηση της αγάπης τους είναι η «αρετή», και επειδή η αρετή είναι «κτήμα ες 
αεί» του ανθρώπου, ούτε αλλοτριώνεται,  ούτε φθείρεται· οι φιλίες που δημιουργούνται απάνω σ’ αυτή τη βάση είναι σταθερές 
και μόνιμες, αδιάλυτες.  

Φίλος είναι ο παραστάτης και σύμμαχός μας στον τραχύ αγώνα να υπάρξουμε, να σηκώσουμε το βάρος της 
ανθρωποσύνης μας, χωρίς να συντριβούμε ή να ευτελιστούμε. Όταν σε μια βαρυσήμαντη καμπή του βίου μελετούμε ή 
επιχειρούμε κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο, έχουμε ανάγκη από ένα καλόγνωμο σύμβουλο και αυστηρό κριτή, για να 
συζητήσουμε μαζί του ελεύθερα και χωρίς περιστροφές το πρόβλημά μας. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο σύμβουλος και κριτής; 
Μπορεί το πρόσωπο τούτο να είναι άλλος εκτός από τον φίλο;  
Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σσ. 111-121,  
Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα, 2008 (Διασκευή).  
 
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (90-110 λέξεις).  Μονάδες 25 
 
Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η 
πρόταση είναι λανθασμένη:  
α. Ακόμα και οι τρυφερές σχέσεις μας με τα άψυχα είναι φιλία.  
β. Η αμοιβαιότητα των αισθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση της φιλίας.  
γ. Η φιλία δεν αποκλείει την προσδοκία οποιασδήποτε υλικής ανταμοιβής και ευχαρίστησης. 
δ. Η τέλεια φιλία είναι εκείνη που στηρίζεται σε ηθικές αξίες. 
ε. Σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας μπορούμε να στηριχτούμε και σε άλλους συμπαραστάτες και συμβούλους εκτός 

από έναν φίλο.  Μονάδες 10  
 

Β2. α) Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του κειμένου «Μπορούμε να διακρίνουμε … (την τέρψη 
της ευχάριστης συναναστροφής).» και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.  Μονάδες 4 

 β) Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις;  
  Άλλωστε (1η παράγραφος)  
  δηλαδή  (2η παράγραφος)  
  Όταν (2η παράγραφος)  
  λοιπόν (4η παράγραφος).  Μονάδες 4 
 
Β3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: εγκωμίασαν, ευχαρίστηση, 

συναναστροφής, ακατάλυτη, φθείρεται.  Μονάδες 5  
 β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
  οικεία, επιδέξιος, ωφέλεια, αξία, αυστηρό. Μονάδες 5  
 

Β4. α) Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών και της παρένθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις της τρίτης παραγράφου: 
«διά το χρήσιμον» 

   «αγαπά» 
   (υλικό ή ηθικό).  Μονάδες 3  



 

 

 β) Να αιτιολογήσετε τη λειτουργία του β΄ ενικού ρηματικού προσώπου στη δεύτερη παράγραφο και του α΄ πληθυντικού 
στην τρίτη παράγραφο. Μονάδες 4  

 
Γ1. Σε ομιλία 500-600 λέξεων που θα γράψετε για να εκφωνήσετε σε εκδήλωση του σχολείου σας, με θέμα τις ανθρώπινες 

σχέσεις στη σύγχρονη εποχή, να εκθέσετε: 
 α) τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας, όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε και 
 β) την άποψή σας σχετικά με τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτύου στη δημιουργία σχέσεων φιλίας.   
   Μονάδες 40  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α1.  Ο Ε.Π. Παπανούτσος επισημαίνει την αξία της φιλίας και τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη και τη διατήρησή της. Αρχικά, 

αναφέρει ότι η φιλία έχει εγκωμιαστεί / επαινεθεί  παγκόσμια από ανθρώπους των γραμμάτων και αναλύει την ετυμολογία / 
προέλευση της λέξης «φιλία». Επιπρόσθετα, ορίζει την έννοια της (φιλίας) και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της. 
Παράλληλα, βασιζόμενος στην άποψη του Αριστοτέλη, διακρίνει τις φιλικές σχέσεις / δεσμούς σε τρεις κατηγορίες, σε 
αυτές, δηλαδή, που στηρίζονται στην ωφέλεια, την απόλαυση και το υλικό και ηθικό όφελος / κέρδος. Επιπλέον, 
χαρακτηρίζει την τρίτη κατηγορία ως τη σπουδαιότερη, διότι ο πραγματικός φιλικός δεσμός ενισχύεται από τις κοινές ηθικές 
αρχές. Τέλος, θεωρεί την αρετή ως σημαντικό έρεισμα στη φιλία και συμπεραίνει ότι ο αληθινός φίλος αποτελεί έναν 
αμερόληπτο κριτή κι έναν ηθικό συμπαραστάτη στις δυσκολίες της ζωής.  

 
Β1. α ► Λ   β. ► Σ   γ. ► Σ   δ. ► Σ *  ε. ► Λ 
  *στο Β1δ η απάντηση δεν στηρίζεται στο κείμενο αλλά στην κοινή λογική καθώς το κείμενο αναφέρει ότι: «Η τέλεια, 

λοιπόν, φιλία είναι συνάντηση και δεσμός δύο προσώπων απάνω στον ίδιο ηθικό άξονα, στην ίδια αξιολογική κλίμακα.»  
  
Β2. α) Δύο τρόποι ανάπτυξης στην τρίτη παράγραφο του κειμένου είναι οι εξής:  

 i. διαίρεση με διαιρετέα έννοια τα είδη των φιλικών σχέσεων και μέλη διαίρεσης «διά το χρήσιμον», «δι’ ηδονήν», «διά 
το αγαθόν». Στα σχόλια αναλύει τα δύο πρώτα είδη φιλίας: («Στην πρώτη περίπτωση ……Στη δεύτερη,……. 
συναναστροφής»). 

  
 ii Αιτιολόγηση καθώς αιτιολογείται το κάθε μέλος της διαίρεσης και στο τέλος και τα δυο μαζί: «επειδή ο ένας μας…. 

χρήσιμος», «επειδή μας προξενεί ευχαρίστηση», «επειδή, δηλαδή …. είναι», και «Επειδή … συναναστροφής).» 
Συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται  και παραδείγματα: («για τις υποθέσεις … φιλοδοξίες μας κτλ») με σκοπό να 
ενισχύσει τη θέση ότι συνδεόμαστε με έναν άνθρωπο επειδή ο ένας μας είναι στον άλλο χρήσιμος και  («είναι 
διασκεδαστικός, ….κτλ»), για να ενισχύσει τη θέση ότι διατηρούμε στενές σχέσεις μαζί του, επειδή μας προξενεί 
ευχαρίστηση. 

 
 β) Άλλωστε :  δηλώνει εμφατική προσθήκη 
  δηλαδή :  δηλώνει επεξήγηση 
  όταν :  δηλώνει χρονική σχέση και όρο ή προϋπόθεση 
  λοιπόν :  δηλώνει συμπέρασμα 

  
Β3. α) εγκωμίασαν  =  επαίνεσαν, εξύμνησαν 
  ευχαρίστηση  =  ικανοποίηση, χαρά, απόλαυση, ηδονή 
  συναναστροφής  =  παρέας, σχέσης, συντροφιάς 
  ακατάλυτη  =  αθάνατη, αιώνια, παντοτινή, άφθαρτη 
  φθείρεται  =  καταστρέφεται, βλάπτεται, διαβρώνεται, αλλοιώνεται 
 
 β) οικεία     ανοίκεια, άγνωστα, ξένα 
  επιδέξιος     αδέξιος 
  ωφέλεια    ζημία, βλαπτικότητα 
  αξία    απαξία 
  αυστηρό    επιεική, μειλίχιο 
       
Β4. α) «διά το χρήσιμον»: παράθεση ορολογίας (από τον Αριστοτέλη) 
  «αγαπά»: δηλώνεται η τυπική χρήση ενός όρου χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στο αρχικό του νόημα – αμφισβήτηση. 
  (υλικό ή ηθικό): επεξήγηση, διευκρίνιση. 
  
 β) Στη δεύτερη παράγραφο με τη χρήση του β΄ ρηματικού προσώπου διαφαίνεται η τάση του συγγραφέα να επηρεάσει τον 

δέκτη / αναγνώστη. Επίσης,  προσδίδεται στο κείμενο αμεσότητα, ζωντάνια και παραστατικότητα. Παράλληλα, το ύφος 
αποκτά φιλοσοφική χροιά, και  διδακτικό τόνο. Στην τρίτη παράγραφο η χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου εκφράζει 
πνεύμα συλλογικότητας – καθολικότητας, ζωντάνιας, οικειότητας και αμεσότητας. Επιτυγχάνεται έτσι με τη χρήση και 
των δυο αυτών προσώπων η άμεση επικοινωνία πομπού και δέκτη / κοινού καθώς και η υφολογική ποικιλία. 

 
Γ1. Κυρίες και κύριοι, φίλοι συμμαθητές,  
 Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης που διοργάνωσε το σχολείο μας με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς αυτές 

διαμορφώνονται στη σύγχρονη εποχή η παρούσα ομιλία αποσκοπεί στο να αναδείξει την αξία της φιλίας σε μια εποχή που 
υπονομεύει την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμο να προσεγγίσουμε το ρόλο των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση σχέσεων φιλίας κυρίως ανάμεσα στους νέους. 



 

 

 Καθώς ως γνήσια φιλία εννοείται ο ψυχικός δεσμός ανάμεσα στους ανθρώπους που βασίζεται σε ένα αίσθημα αμοιβαίας 
αγάπης και αφοσίωσης εύκολα μπορούμε να εικάσουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. 
 Η φιλία προϋποθέτει το «εσύ» (δηλαδή το άλλο πρόσωπο) σαν σημείο αναφοράς του «εγώ». Ως απόρροια από τη γνήσια 

φιλία απουσιάζει παντελώς ο εγωισμός. 
 Χαρακτηριστικό της πραγματικής φιλίας είναι η ανιδιοτέλεια, η έλλειψη ατομικών επιδιώξεων. Κατά τη ρήση του 

Αριστοτέλη δεν κάνουμε φίλο κάποιον για το «ηδύ» και το «χρήσιμο» αλλά για αυτό που πραγματικά είναι. 
 Δεν πρέπει να παραλείψουμε την αφοσίωση ως στοιχείο της τέλειας φιλίας, μια αφοσίωση που φτάνει μέχρι την 

αυτοθυσία και γενικότερα τη συμπαράσταση στα δεινά και τις συμφορές της ζωής του φίλου. 
 Ο πραγματικός φίλος συμβουλεύει, προειδοποιεί, συγκρατεί, παρηγορεί, ενθαρρύνει, αφοσιώνεται στον φίλο του 

εκδηλώνοντας έμπρακτα την αγάπη του. 
 Από μια γνήσια φιλία απουσιάζουν τα πάθη και η υποκρισία, ως εκ τούτου οι ψυχές είναι καθαρές. Η ανεκτικότητα και η 

διαλλακτικότητα χαρακτηρίζουν το ήθος των φίλων και τους εξευγενίζουν ηθικά και ψυχικά. 
 Θεμέλιο και εγγύηση της ουσιαστικής φιλίας είναι η ανθρωπιά, η πίστη στην αξία του ανθρώπου, ο σεβασμός και η 

αναγνώρισή του ως «ίσο» και «όμοιο». 
Στην εποχή που διάγουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο γνωστά και διαδεδομένα, καλούνται να λειτουργήσουν ως 
γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που συχνά λόγω των σύγχρονων συνθηκών ζωής απομακρύνονται από τον συνάνθρωπο. 
Συγκεκριμένα ο ρόλος τους είναι ο εξής: 
 Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους φίλους του, όπου και αν 

βρίσκεται και έτσι συντελεί ώστε να μην αποξενωθούν οι φίλοι μεταξύ τους. 
 Ειδικότερα το διαδίκτυο συντηρεί τις φιλίες από απόσταση καθώς όλο και συχνότερα στις μέρες μας εξαιτίας της 

παγκοσμιοποίησης ο άνθρωπος αναγκάζεται να ζήσει και να εργαστεί σε ξένους τόπους. 
 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν τη δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν νέες δυνατές σχέσεις με 

ανθρώπους από όλο τον κόσμο με τους οποίους μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και κοινή στάση ζωής, σχέσεις οι 
οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε αληθινές φιλίες. 

 Το διαδίκτυο βοηθά στην οργάνωση ομαδικών συναντήσεων πολύ πιο εύκολα από τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας και 
γίνεται αρωγός στην αλληλογνωριμία και το κοινό βίωμα των ανθρώπων. 

 Ωστόσο αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται αλόγιστα και άμετρα μπορεί να οδηγήσουν στην αλλοτρίωση 
της πραγματικής φιλίας. 
 Το “internet” υποκαθιστά την «πρόσωπο με πρόσωπο» επικοινωνία και δημιουργεί εικονικές σχέσεις που συχνά 

συγχέονται στο μυαλό του νέου κυρίως ανθρώπου με τη φιλία. 
 Η προσκόλληση στο διαδίκτυο απομονώνει το άτομο από την πραγματική ζωή και το απομακρύνει από τους 

πραγματικούς του φίλους καθώς του στερεί την κοινή εμπειρία και δράση. 
 Ένας σημαντικός λόγος που δεν πρέπει να στηρίζουμε την πραγματική φιλία στο διαδίκτυο είναι ότι ελλοχεύει ο 

κίνδυνος εξαπάτησης παραπλάνησης και αποπλάνησης του νεαρού χρήστη και ιδίως του ανηλίκου από επιτήδειους 
χρήστες με ψεύτικα προφίλ (κυκλώματα παιδοφιλίας).  

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί φίλοι,  ότι η φιλία είναι υπαρξιακή ανάγκη για τον άνθρωπο, 
καθώς μέσω αυτής αναπτύσσει αληθινά συναισθήματα, βιώνει συγκινήσεις, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται ηθικά και 
συναισθηματικά. Σήμερα ιδίως μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι 
έχουν τη δυνατότητα να χτίζουν φιλίες. Μην ξεχνάτε, όμως,  ότι απαιτείται προσοχή και μέτρο ώστε να μην αντικατασταθεί η 
παραδοσιακή φιλική σχέση από μια εικονική συναναστροφή.  

 
Σας ευχαριστώ για την αμέριστη προσοχή σας.  

 
Επιμέλεια:   

Κόρκακα Σάνδη  Βερνάδου Μαριλένα  Μακρυγιαννάκη Κατερίνα  Μανδαλάκη Στέλλα 
  Πιτταροκοίλη Μαρία   Τζάνου Χρύσα  Χρονάκη Κατερίνα 


