ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ
Α1. Ο ζπγγξαθέαο πξαγκαηεύεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηιίαο. Αξρηθά,
επηζεκαίλεη ηε δηαρξνληθή ζεκαζία ηεο γηα ηνπο αλζξώπνπο. Σηε ζπλέρεηα,
πξνζδηνξίδεη ηε θηιία σο ακνηβαία εύλνηα, αγάπε θαη εθηίκεζε αλάκεζα ζε
αλζξώπνπο, ελώ απνθιείεη ηε ζύλαςε θηιίαο κε θάηη άςπρν. Αθόκα, αθνινπζώληαο
ηελ άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε, δηαθξίλεη ηε θηιία ζε απηήλ πνπ απνζθνπεί ζηελ
σθέιεηα, ζε απηή πνπ απνβιέπεη ζηελ επραξίζηεζε, θαη ζ' απηή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
εζηθή αξεηή. Γηεπθξηλίδεη, όκσο, όηη ε ηέιεηα θηιία είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζηελ
νκνηόηεηα ησλ δύν αλζξώπσλ σο πξνο ηελ εζηθή ηνπο. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα
όηη νη πξαγκαηηθνί θίινη είλαη νη κνλαδηθνί ζύκβνπινη θαη θξηηέο θάζε αηόκνπ ζηηο
δύζθνιεο ζηηγκέο.
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ε. ΛΑΘΟΣ
Β2.α)
Γηαίξεζε:
Γηαηξεηέα έλλνηα: θηιηθέο ζρέζεηο
Γηαηξεηηθή βάζε: είδε θηιίαο / θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε
Μέξε Γηαίξεζεο: «δηά ην ρξήζηκνλ», «δη' εδνλήλ», «δηά ην αγαζόλ»
Αηηηνιόγεζε: Αηηηνινγείηαη ην θάζε είδνο θηιηθήο ζρέζεο. Δλδεηθηηθή ιέμε «επεηδή»
- εηζαγσγή δεπηεξεπνπζώλ αηηηνινγηθώλ πξνηάζεσλ.
ελαιιαθηηθά
Παξαδείγκαηα: Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ην πόηε είλαη ρξήζηκνο ν
θίινο (γηα ηηο ππνζέζεηο ... θηινδνμίεο καο θηι.) θαη γηα ηελ επραξίζηεζε πνπ
πξνθαιεί ε θηιία (είλαη δηαζθεδαζηηθόο ... ζπκπαίθηεο θηι.)
Β2. β) Άιισζηε: εκθαηηθή πξόζζεζε επηρεηξήκαηνο Λ δειαδή: επεμήγεζε Όηαλ:
πξνϋπόζεζε ινηπόλ: ζπκπέξαζκα
Β3. α) εγθσκίαζαλ: επαίλεζαλ / ύκλεζαλ ■ ευχαρίςτηςη: τέρψη / απόλαυςη /
ηθαλνπνίεζε ζπλαλαζηξνθήο: επαθήο / επηθνηλσλίαο / ζπγρξσηηζκνύ αθαηάιπηε:
απόξζεηε / αλίθεηε θζείξεηαη: δηαβξώλεηαη / θαηαζηξέθεηαη
β) νηθεία: μέλα / αλνίθεηα επηδέμηνο: αδέμηνο / αλίθαλνο σθέιεηα: δεκία / βιάβε αμία:
απαμία απζηεξό: επηεηθή / ραιαξό
Β4.α) «δηά ην ρξήζηκνλ»: όξνο - παξαπνκπή δηαθεηκεληθόηεηαο «αγαπά»:
ακθηζβήηεζε / εκθαηηθή εηξσλεία (πιηθό ή εζηθό): επεμήγεζε / δηεπθξίληζε

β) β' εληθό ξεκαηηθό πξόζσπν: ακεζόηεηα, δσληάληα, νηθεηόηεηα. α' πιεζπληηθό
ξεκαηηθό πξόζσπν: θαζνιηθόηεηα - ζπιινγηθόηεηα, ελεξγνπνίεζε ηνπ δέθηε γηα ηνλ
πξνβιεκαηηζκό ηνπ πνκπνύ.
Γ
Κπξίεο θαη Κύξηνη Πξόινγνο
Ο άλζξσπνο έρεη έκθπηε ηελ επηζπκία λα ζπλππάξρεη κε άιινπο αλζξώπνπο, λα
ζπλδέεηαη καδί ηνπο θαη λα αλαπηύζζεη θηιηθνύο δεζκνύο θαη ζην πιαίζηό ηνπο λα
ζπκβηώζεη.
Σθέινο α': Χαξαθηεξηζηηθά ηεο γλήζηαο θηιίαο
1. Δηιηθξίλεηα: Οη εηιηθξηλείο θίινη δελ θξύβνπλ από ηνπο θίινπο ηνπο ηελ αιήζεηα.
Κξίλνπλ απζηεξά ηηο θαθέο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ θίισλ ηνπο. Έηζη εκπνδίδνπλ
ηε δηαηώληζε ησλ ειαηησκάησλ ησλ θίισλ ηνπο, θαη ζηεξεώλνπλ πεξηζζόηεξν ηηο
γλήζηεο θηιηθέο ζρέζεηο.
2. Αληδηνηέιεηα: Οη αληδηνηειείο θίινη δελ ζπλδένληαη κε βάζε κε ην ζπκθέξνλ, θαη
ηνλ ηαπεηλό ππνινγηζκό.
3. Κνηλά ελδηαθέξνληα: Ο άλζξσπνο εθηόο από έιινγν νλ είλαη θαη νλ κε
ζπλαηζζήκαηα. Η αλάγθε ηνπ λα κνηξάδεηαη ηνπο πόζνπο, ηνπο θαεκνύο, ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο θηιίαο. Όηαλ ππάξρνπλ θνηλά
ελδηαθέξνληα αλάκεζα ζε δπν αλζξώπνπο, είλαη δπλαηό λα δηακνξθσζνύλ θηιηθέο
ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο.
4. Ιδαληθά: Οη άλζξσπνη πνπ πηζηεύνπλ ζε αλώηεξα ηδαληθά κπνξνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ζηελέο θηιηθέο ζρέζεηο. Γηαηί ηα ηδαληθά εκπλένπλ πςεινύο ζθνπνύο
θαη αλώηεξεο επηδηώμεηο.
5. Άκηιια: Η επγελήο άκηιια θαη ν θαιόο ζπλαγσληζκόο ζπλδένπλ ηνπο θίινπο. Γηαηί
ε άκηιια μππλάεη ηηο θξπκκέλεο ηθαλόηεηεο ησλ θίισλ. Η επηηπρία ηνπ ελόο θίινπ δελ
αθήλεη ηνλ άιιν λα θνηκεζεί. Ο επηηπρεκέλνο θίινο γίλεηαη πξόηππν γηα κίκεζε ζηνλ
άιιν θίιν.
6. Πλεύκα ζπλεξγαζίαο: Η εηιηθξηλήο ζπλεξγαζία δεκηνπξγεί πξνϋπνζέζεηο γηα
θηιηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. Οη ζσζηέο θηιηθέο ζρέζεηο
δεκηνπξγνύληαη θαη αλαπηύζζνληαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ επγεληθή άκηιια.
Σθέινο β': Ο ξόινο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ
1. Αλ θαη ε θηιία,γηα λα είλαη γλήζηα,είλαη αλαγθαίν λα ζηεξίδεηαη ζηελ ακεζόηεηα
ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ
είζνδν ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρνπλ παξαηεξεζεί ζρέζεηο, νη νπνίεο
δηακνξθώλνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. Σπρλά, βέβαηα, απηέο
ακθηζβεηνύληαη εμαηηίαο ηεο απνπξνζαλαηνιηζκέλεο θαη επηθαλεηαθήο κνξθήο ηνπο.
Παξόια απηά νη ζύγρξνλνη έθεβνη επηιέγνπλ ην δηαδίθηπν ιόγσ ηεο ακεζόηεηάο ηνπ.
Η ηαρύηεηα θαη επξύηεηα ησλ ζειίδσλ απηώλ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε
αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν.
2. Οη ζρέζεηο ζην δηαδίθηπν δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηα θνηλά ελδηαθέξνληα
εθήβσλ κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε, εξεζίζκαηα θαη θνηλσληθή δσή.
3. Σε κηα επνρή ζηελ νπνία ε αζθάιεηα ησλ ζρέζεσλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν εμαηηίαο
ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ νη λένη πιεθηξνινγνύλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο
ηνπο από απόζηαζε. Έηζη αηζζάλνληαη όηη κπνξνύλ λα πξνζηαηεπηνύλ θαη λα κελ
πιεγσζνύλ.

4. Σ' έλα δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ ε «πξόζσπν κε πξόζσπν» επαθή εμαθαλίδεηαη. Η
ραξά ηεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο αληηθαζίζηαηαη από ην πιεθηξνιόγην θαη ηελ νζόλε
ηνπ ππνινγηζηή. Η πιεηνδνζία ζε «θίινπο» ζεσξείηαη θαηόξζσκα. Αγλννύκε όκσο
όηη πξόθεηηαη γηα κηα πιαζκαηηθή θαηάζηαζε, δηόηη ειάρηζηνη από απηνύο ζα είλαη
θνληά καο ζε δύζθνιεο ζηηγκέο.
5. Η θηιία ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρεη ηνπο δηθνύο ηεο όξνπο. Σηηο
δηαδηθηπαθέο ζειίδεο δίλεηαη πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηελ εηθόλα θαη όρη ζηελ νπζία.
Όζν θη αλ έρνπλ αιιάμεη νη ζρέζεηο, ε θηιία σο ζεκειηώδεο θνηλσληθόο δεζκόο είλαη
αλάγθε λα πξνζηαηεπηεί από ηελ αιινηξίσζε θαη ηε ζύγρπζε ζηελ νπνία
ππνβάιιεηαη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο εμαηηίαο ηεο παξέκβαζεο ησλ απξόζσπσλ θαη
ςπρξώλ κεραληθώλ κέζσλ. Ο άλζξσπνο από ηε θύζε ηνπ είλαη πξννξηζκέλνο λα δεη
κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ αξκνληθά θαη ηζνξξνπεκέλα κε θηιία θαη αγάπε.
Δπίινγνο
Οη θηιίεο δνθηκάδνληαη κέζα από ηελ θαηά πξόζσπν επηθνηλσλία, ηελ εηιηθξηλή
αληαιιαγή απόςεσλ θαη αληαπόδνζε ζπλαηζζεκάησλ. Τν δηαδίθηπν είλαη εξγαιείν,
είλαη ην κέζν, όρη ν ζθνπόο. Αλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηα παξαπάλσ, ηόηε ζα βξνύκε
ηνλ πξαγκαηηθό δξόκν ηεο θηιίαο πνπ πεξλάεη κέζα από ηνλ άιινλ θαη όρη κέζα από
ηνπο ειεθηξνληθνύο ιαβπξίλζνπο.

