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ΘΔΗΚΔΛΝ 
Ζ θηιία 
Ζ θηιία, δώξν αθξηβό θαη επηύρεκα ζπάλην, έρεη παλάξραηνπο ηίηινπο επγέλεηαο. Ρελ εράξεθαλ άλζξσπνη εθιεθηνί, ζε όια 
ηα γεσγξαθηθά θαη ηα ηζηνξηθά πιάηε ηεο νηθνπκέλεο, θαη ηελ εγθσκίαζαλ πνηεηέο, ζνθνί, πνιηηηθνί κε ηνλ ηξόπν ηνπ ν 
θαζέλαο, αιιά όινη κε ηελ ίδηα ζπγθίλεζε. Άιισζηε, εθηόο από ηελ θαηαγσγή ηεο ιέμεο (πνπ είλαη θαηεπζείαλ παξάγσγν 
ηνπ θύξηνπ γηα ηελ «αγάπε» ξήκαηνο: θηιείλ), θαη κόλν ην γεγνλόο όηη, γηα λα ηνλίζνπκε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 
εκπηζηνζύλε καο πξνο ηα πην νηθεία καο πξόζσπα, δειώλνπκε όηη ηνπο ζεσξνύκε «θίινπο», καξηπξεί πόζν ςειά ε θνηλή 

ζπλείδεζε ηνπνζεηεί ηε θηιία. 
Ρη είλαη ε θηιία; «Δύλνηα», θπζηθά, όπσο ιέγεη ν Αξηζηνηέιεο" λα έρεηο, δειαδή, θαιέο δηαζέζεηο απέλαληη ζ' έλαλ 
άλζξσπν, λα αηζζάλεζαη ζηνξγή γη' απηόλ, λα επηδεηείο ηελ ζπληξνθηά ηνπ θαη λα ζέιεηο ηελ επηπρία ηνπ" λα είζαη εύλνπο 
πξνο θάπνηνλ θαη απηόο εύλνπο πξνο εζέλα" λα ππάξρεη αληαπόθξηζε, ακνηβαηόηεηα ζηα αηζζήκαηά ζαο, λα ηνλ αγαπάο θαη 
λα ηνλ ηηκάο θη εθείλνο, επίζεο, λα ζε αγαπά θαη λα ζε ηηκά. Γη' απηό, όζν ηξπθεξέο θη αλ είλαη νη ζρέζεηο καο κε ηα άςπρα, 
δελ ιέγνληαη θηιία. Όηαλ αγαπνύκε έλα άςπρν πξάγκα, απηό πνπ αηζζαλόκαζηε δελ είλαη θηιία. 
Κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηξία είδε θηιηθώλ ζρέζεσλ, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε: «δηά ην ρξήζηκνλ», «δη' εδνλήλ», «δηά ην 
αγαζόλ». Πηελ πξώηε πεξίπησζε, ζπλδεόκαζηε κ' έλαλ άλζξσπν, επεηδή ν έλαο καο είλαη ζηνλ άιιν ρξήζηκνο (γηα ηηο 
ππνζέζεηο, ηηο αλάγθεο, ηε ζηαδηνδξνκία, ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο καο θ.η.ι.). Πηε δεύηεξε, δηαηεξνύκε ζηελέο ζρέζεηο καδί 
ηνπ, επεηδή καο πξνμελεί επραξίζηεζε (είλαη δηαζθεδαζηηθόο, έμππλνο ζπλνκηιεηήο, επηδέμηνο ζπκπαίθηεο θ.η.ι.). Θαη ζηηο 
δύν πεξηπηώζεηο, «αγαπνύκε» ηνλ άιιν θη εθείλνο καο «αγαπά» όρη γηα ηελ αλζξώπηλε πνηόηεηά καο, επεηδή, δειαδή, είκαη 
εγώ απηόο πνπ είκαη θαη είλαη εθείλνο απηόο πνπ είλαη (θαηά ην ζώκα θαη ηελ ςπρή, ην ήζνο, ην πλεύκα), αιιά επεηδή θάηη 

άιιν πεξηκέλνπκε απ' απηόλ θαη απηόο από εκάο, έλα θέξδνο (πιηθό ή εζηθό) ή κηαλ απόιαπζε (ηελ ηέξςε ηεο επράξηζηεο 
ζπλαλαζηξνθήο). 
Ρνπ ηξίηνπ είδνπο ν θηιηθόο δεζκόο είλαη ε ηέιεηα, ε νπζηαζηηθή θαη αθαηάιπηε θηιία. Ρνλ θάλσ ζπληξνθηά, ηνλ ηηκώ, ηνλ 
αγαπώ, κε θάλεη ζπληξνθηά, κε ηηκά, κε αγαπά, όρη επεηδή πεξηκέλσ απ' απηόλ ή εθείλνο πεξηκέλεη από κέλα σθέιεηα (κε 
όιν πνπ βέβαηα θαη κπνξώ θαη ζα ηνλ σθειήζσ, όπσο θαη εθείλνο επίζεο, θαη κπνξεί θαη ζα κε σθειήζεη), νύηε επεηδή κνπ 
είλαη επράξηζηνο θαη ηνπ είκαη επράξηζηνο (κε όιν πνπ πξαγκαηηθά αηζζαλόκαζηε επραξίζηεζε ν έλαο θνληά ζηνλ άιιν), 
αιιά επεηδή, όληαο ν θαζέλαο καο απηό πνπ είλαη, κνηάδνπκε ν έλαο ζηνλ άιιν -ε νκνηόηεηά καο βξίζθεηαη ζηελ 
αλζξώπηλε αμία καο, ζην πςειό πνηόλ ηεο αλζξσπηάο καο. Ζ ηέιεηα, ινηπόλ, θηιία είλαη ζπλάληεζε θαη δεζκόο δύν 
πξνζώπσλ απάλσ ζηνλ ίδην εζηθό άμνλα, ζηελ ίδηα αμηνινγηθή θιίκαθα. Θεκέιην θαη εγγύεζε ηεο αγάπεο ηνπο είλαη ε 
«αξεηή», θαη επεηδή ε αξεηή είλαη «θηήκα εο αεί» ηνπ αλζξώπνπ, νύηε αιινηξηώλεηαη, 
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νύηε θζείξεηαη" νη θηιίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη απάλσ ζ' απηή ηε βάζε είλαη ζηαζεξέο θαη κόληκεο, αδηάιπηεο. 
Φίινο είλαη ν παξαζηάηεο θαη ζύκκαρόο καο ζηνλ ηξαρύ αγώλα λα ππάξμνπκε, λα ζεθώζνπκε ην βάξνο ηεο αλζξσπνζύλεο 
καο, ρσξίο λα ζπληξηβνύκε ή λα επηειηζηνύκε. Όηαλ ζε κηα βαξπζήκαληε θακπή ηνπ βίνπ κειεηνύκε ή επηρεηξνύκε θάηη 

πνιύ ζνβαξό θαη επηθίλδπλν, έρνπκε αλάγθε από έλα θαιόγλσκν ζύκβνπιν θαη απζηεξό θξηηή, γηα λα ζπδεηήζνπκε καδί 
ηνπ ειεύζεξα θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο ην πξόβιεκά καο. Ξνηνο κπνξεί λα είλαη απηόο ν ζύκβνπινο θαη θξηηήο; Κπνξεί ην 
πξόζσπν ηνύην λα είλαη άιινο εθηόο από ηνλ θίιν; 

Δ.Ξ. Ξαπαλνύηζνο, Ξξαθηηθή Φηινζνθία, ζζ. 111-121, Δθδόζεηο Λόεζε, Αζήλα, 2008 (Γηαζθεπή). 

A1. Λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε (90-11 0 ιέμεηο). 
Κνλάδεο 25 

Β1. Λα επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ δηαπηζηώζεηο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, 
δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Πσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Ιάζνο, αλ ε 
πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε: α. Αθόκα θαη νη ηξπθεξέο ζρέζεηο καο κε ηα άςπρα είλαη θηιία. β. Ζ ακνηβαηόηεηα ησλ 
αηζζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηεο θηιίαο. 
γ. Ζ θηιία δελ απνθιείεη ηελ πξνζδνθία νπνηαζδήπνηε πιηθήο αληακνηβήο 
θαη επραξίζηεζεο. δ. Ζ ηέιεηα θηιία είλαη εθείλε πνπ ζηεξίδεηαη ζε εζηθέο αμίεο. ε. Πε κηα δύζθνιε ζηηγκή ηεο δσήο καο 

κπνξνύκε λα ζηεξηρηνύκε θαη ζε 
άιινπο ζπκπαξαζηάηεο θαη ζπκβνύινπο εθηόο από έλαλ θίιν. 
Κνλάδεο 10 

Β2. α) Λα βξείηε δύν ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ «Κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ... (ηελ ηέξςε 

ηεο επράξηζηεο ζπλαλαζηξνθήο).» θαη λα ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν. 
Κνλάδεο 4 
β) Ξνηα λνεκαηηθή ζρέζε εθθξάδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο; Άιισζηε (1ε παξάγξαθνο) δειαδή (2ε 
παξάγξαθνο) Όηαλ (2ε παξάγξαθνο) ινηπόλ (4ε παξάγξαθνο). 
Κνλάδεο 4 
Β3. α) Λα γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 
εγθσκίαζαλ, επραξίζηεζε, ζπλαλαζηξνθήο, αθαηάιπηε, θζείξεηαη. 
Κνλάδεο 5 
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β) Λα γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 
νηθεία, επηδέμηνο, σθέιεηα, αμία, απζηεξό. 
Κνλάδεο 5 

Β4. α) Λα αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ θαη ηεο παξέλζεζεο ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο ηεο ηξίηεο 
παξαγξάθνπ: 
«δηά ην ρξήζηκνλ» «αγαπά» (πιηθό ή εζηθό). 
Κνλάδεο 3 
β) Λα αηηηνινγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ β' εληθνύ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ ζηε δεύηεξε παξάγξαθν θαη ηνπ α' πιεζπληηθνύ 
ζηελ ηξίηε παξάγξαθν. 
Κνλάδεο 4 

Γ1. Πε νκηιία 500-600 ιέμεσλ πνπ ζα γξάςεηε γηα λα εθθσλήζεηε ζε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ ζαο, κε ζέκα ηηο αλζξώπηλεο 
ζρέζεηο ζηε ζύγρξνλε επνρή, λα εθζέζεηε: 
α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλήζηαο θηιίαο, όπσο εζείο ηελ αληηιακβάλεζηε θαη 
β) ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο/δηαδηθηύνπ ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θηιίαο. 
Κνλάδεο 40 

ΝΓΖΓΗΔΠ (γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο) 
1. Πην εμώθπιιν λα γξάςεηε ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Πην εζώθπιιν πάλσ-πάλσ λα ζπκπιεξώζεηε ηα αηνκηθά ζαο 
ζηνηρεία. Πηελ αξρή ησλ απαληήζεώλ ζαο λα γξάςεηε πάλσ-πάλσ ηελ εκεξνκελία θαη ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Λα κελ 

αληηγξάςεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην θαη λα κε γξάςεηε πνπζελά ζηηο απαληήζεηο ζαο ην όλνκά ζαο. 
2. Λα γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ, ακέζσο κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Ρπρόλ 
ζεκεηώζεηο ζαο πάλσ ζηα ζέκαηα δελ ζα βαζκνινγεζνύλ ζε θακία πεξίπησζε. Θαηά ηελ απνρώξεζή ζαο, λα παξαδώζεηε 
καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα. 
3. Λα απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέκαηα κόλν κε κπιε ή κόλν κε καύξν ζηπιό κε κειάλη πνπ δελ ζβήλεη. 
4. Θάζε απάληεζε ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 
5. Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 
6. Σξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: ΐ0.00 π.κ. 
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ΡΔΙΝΠ ΚΖΛΚΑΡΝΠ 


