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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
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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;

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
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Μονάδες 4

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
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β) Ποια νοηµατική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις;
Άλλωστε (1η παράγραφος)
δηλαδή (2η παράγραφος)
Όταν (2η παράγραφος)
λοιπόν (4η παράγραφος).
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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
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β) Να αιτιολογήσετε τη λειτουργία του β΄ ενικού ρηµατικού προσώπου στη δεύτερη
παράγραφο και του α΄ πληθυντικού στην τρίτη παράγραφο.
Μονάδες 4
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
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