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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Θέμα Α.  

 Α1.  

  Ο συντάκτης του κειμένου Ι πραγματεύεται την αξία της 

πραγματικής φιλίας, και αναφέρει χαρακτηριστικά της σημερινής, 

διαστρεβλωμένης από την τεχνολογία μορφής της. Αρχικά, περιγράφει 

τους σύγχρονους ανθρώπους και τους εικονικούς εαυτούς που 

προβάλλουν, οι οποίοι καθίστανται ανίκανοι να συνάψουν αληθινές 

φιλικές σχέσεις. Αυτό οφείλεται στην προώθηση ενός ιδανικού για εκείνους 

χαρακτήρα, ο οποίος αποκλίνει από την πραγματικότητα και στοχεύει 

στην διαδικτυακή τους αναβάθμιση και δημοφιλία. Μάλιστα, οι 

περισσότερες ενέργειες τους είναι προσποιητές και δείχνουν να 

αδιαφορούν για πνευματικές και ψυχικές,  ουσιαστικές φιλικές σχέσεις. 

Καταλήγοντας, ο κειμενογράφος, αναγνωρίζει πως βασικά θεμέλια για 

μια ουσιώδη φιλία είναι τόσο οι διαφωνίες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε 

ισχυρή παγίωση της σχέσης, όσο και η υπομονή, η ανεκτικότητα και η 

ψυχική θέληση για αγάπη.   

 

 Θέμα Β  

Β1. i)  

α) Σωστό “ Ο ψυχικός αυτός…και ενσυναίσθηση. ”  

 παράγραφος τρίτη  

β) Σωστό “ Δεν είναι τυχαίο…στην ζωή μας. ”  

 παράγραφος πέμπτη  

γ) Σωστό “ Επιστρέφοντας…σταθερή δοκιμασία. ”  

 παράγραφος όγδοη  

δ) Σωστό “ Η συμπίεση…των αισθημάτων. ”   

 παράγραφος ένατη  

ε) Σωστό “ Για να δημιουργείς…ψυχικά ευρύχωρους. ”  

 παράγραφος δέκατη  

 

B1. ii)  

  Είναι γεγονός πως στην σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία έχει 

επηρεάσει τόσο τις ζωές μας, μέχρι και τον τρόπο που επιλέγουμε και 
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συνάπτουμε φιλικές σχέσεις. Οι ουσιώδεις φίλοι προσμετρώνται ως 

αριθμοί στα σόσιαλ μίντια και η δημοφιλία είναι βασικό γνώρισμα για την 

προσέγγιση τους, καθώς επιλέγουμε βάσει του εικονικού προφίλ που 

παρουσιάζει ο απέναντι. Αδυνατούμε να κρίνουμε ορθά εφόσον σπάνια 

γνωρίζουμε, με φυσική επαφή, τον άλλον, αληθινά, ο οποίος κρύβεται 

πίσω από την κατασκευασμένη και ιδεατή, από τον ίδιο, εικόνα του. 

Μάλιστα, συχνά αδιαφορούμε κιόλας, πεπεισμένοι πως οι εικονικοί μας 

φίλοι είναι ακριβώς αυτό που αναζητούμε. Εν κατακλείδι, μυημένοι στον 

βωμό της τεχνολογίας,  

καταλήγουμε να αποποιούμαστε την αληθινή φιλία και να αρκούμαστε 

στην φιλία του Διαδικτύου.  

 

 . i)  

α) Η τρίτη παράγραφος του κειμένου Ι αναπτύσσεται με την 

μέθοδο της διαίρεσης. Τα δομικά μέρη της διαίρεσης είναι τα 

εξής:  

Διαιρετέα έννοια: Η φιλία.  

Διαιρετική βάση: Τα συναισθήματα των δύο φίλων μεταξύ τους, οι 

καταστάσεις   κάτω από τις οποίες δημιουργείται αυτή η φιλία. Μέλη της 

διαίρεσης: Η ωφελιμιστική φιλία, η απολαυστική φιλία και η φιλία η  οποία 

βασίζεται πάνω στον αλληλοσεβασμό και την  αλληλοεκτίμηση.  

 

 Β2. ii)  

 Ο συντάκτης του κειμένου Ι στην δεύτερη παράγραφο, 

επιδιώκοντας να προβληματίσει, να ευαισθητοποιήσει, να διεγείρει 

συναισθηματικά τον δέκτη σχετικα με την διαστρεβλωμένη μορφή της 

φιλίας στην σύγχρονη εποχή,  όπου ανάγεται στον διαδικτυακό, ψηφιακό 

κόσμο, προβάλλοντας εικονικά,  πλασματικά πρόσωπα, τα οποία 

προσχεδιάζουν τον χαρακτήρα τους και παρουσιάζουν μια 

προσωπικότητα που θεωρούν ιδανική, κάνει χρήση μέσων πειθούς 

επιλέγοντας ως κύριο τρόπο πειθούς την επίκληση στο συναίσθημα του 

δέκτη. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν υποστηρικτικά τα μέσα 

πειθούς όπως ρητορικά ερωτήματα, “ Τι φιλίες μπορεί να συνάψει αυτός 

ο ψηφιακός εαυτός; “ και ποιητική λειτουργία της γλώσσας με σχήματα 

λόγου,  “…υβριδικό ον που αφήνει ίχνη μέσα από τα οποία η ανασύσταση 

της προσωπικότητας είναι ιδιαίτερα επίπονη εργασία. “, που ενισχύουν 

την άποψη του συγγραφέα πως πλέον, λόγω της εικονικής 

πραγματικότητας, θεωρείται αδύνατο να αναπτυχθεί μια ουσιαστική 

φιλική σχέση, με αυτά τα μέσα και τις προσεγγίσεις.  
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Β3. i)  

σημαντικό: σπουδαίο  

ωφελιμιστική: χρησιμοθηρική  

απορρέει: προκύπτει  

πηγάζει: προέρχεται  

παροδική: προσωρινή  

θεμελιώνεται: βασίζεται  

αμφίδρομα: αμοιβαία  

δίχως: χωρίς  

εξυπακούεται: εννοείται  

αναστολές: ενδοιασμούς 

 

 Β3. ii)  

 Ο σύγχρονος άνθρωπος αποτελεί μια απεικόνιση της αρνητικής 

επίδρασης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα μας. Είναι γεγονός 

πως, όντας προσηλωμένος σε κάθε είδους ωφελιμιστική ασχολία, έχει 

απομακρύνει από γύρω του οτιδήποτε ουσιαστικό, είτε απορρέει από μια 

ψυχική ή πνευματική διεργασία ή ενασχόληση,  είτε πηγάζει από μια 

βόλτα με έναν φίλο του. Μάλιστα, κάθε ανθρώπινη του σχέση φαντάζει 

παροδική, δίχως να καταφέρνει να θεμελιώσει βασικά ανθρώπινα 

αισθήματα, όπως το ουσιώδες ενδιαφέρον και την αληθινή αγάπη. 

Καταλήγοντας,  ο άνθρωπος της εποχής του διαδικτύου, μαθαίνει να δρα 

γύρω από την σφαίρα του << εγώ >> του, αποφεύγοντας να βιώσει τον 

αμφίδρομο έρωτα δίχως αναστολές,  καθώς για αυτόν εξυπακούεται πως 

η κατάκτηση των υλικών αγαθών ισούται με την επιτυχία.  

 

 Θέμα Γ  

  Το θεματικό κέντρο του κειμένου ΙΙΙ αφορά την πραγματική φιλία 

και τους τρόπους με τους οποίους ένας φίλος μπορεί με ανιδιοτέλεια και 

σεβασμό να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που τον ενδιαφέρουν 

ουσιαστικά. Όσον αφορά το συγκείμενο, ο συγγραφέας έχει ένα μοτίβο 

κατά το οποίο, παρόλο που ένας  φίλος δεν μπορεί να προτρέψει και να 

διορθώσει κάθε κακοτυχία στην ζωή μας,  μπορεί να μας 

συμπαραστέκεται και να μας δίνει δύναμη με άλλους τρόπους,  εξίσου 

σημαντικούς. Με την χρήση του α’ ενικού ρηματικού προσώπου, ο 

συγγραφέας επιδιώκει να προσδώσει οικειότητα στον λόγο του, αφού 

εμπεριέχεται το στοιχείο της προσωπικής μαρτυρίας και προσδίδεται 

προσωπικός,  εξομολογητικός τόνος. Μάλιστα, με την χρήση ποιητικής 

λειτουργίας της γλώσσας με σχήματα λόγου, όπως “…όταν κάποιες 

θλίψεις σου σκίζουν την καρδιά,…”,  χρωματίζει συναισθηματικά το 

κείμενο του, ενώ με την χρήση της τελείας ως σημείο στίξης, σηματοδοτεί 
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το ολοκληρωμένο νόημα κάθε περιόδου, θέλοντας να είναι λακωνικός και 

εύστοχος.  

  Η φιλία στην σύγχρονη εποχή έχει κλονιστεί από την 

πολυπληροφοριακή πραγματικότητα και την τεχνολογία, και το 

θεματικό κέντρο του κειμένου δεν ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτήν. Οι 

άνθρωποι σήμερα αποφεύγουν και αδιαφορούν να ασχοληθούν με την 

σύναψη πραγματικών, ουσιαστικών, φιλικών σχέσεων, καθώς είναι πολύ 

απασχολημένοι με την κατάκτηση υλικών αγαθών και την ενασχόληση 

μόνο με οτιδήποτε γύρω από την σφαίρα του << εγώ >> τους. Η 

τεχνολογία έχει διαστρεβλώσει την έννοια της φιλίας, καθώς όλοι 

προστατεύονται πίσω από την οθόνη, κρύβοντας τα ελαττώματα τους 

και προβάλλοντας έναν ιδανικό για εκείνους χαρακτήρα. Τα 

πλασματικά, όμως, αυτά πρόσωπα αδυνατούν να δημιουργήσουν 

θεμέλια για ουσιαστικές σχέσεις και επαναπαύονται στους ψηφιακούς 

τους φίλους, τους οποίους θεωρούν αληθινούς.  

  

 Θέμα Δ.  

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,  

Φίλες και φίλοι συμμαθητές, 

 όπως όλοι γνωρίζουμε, ακόμα και σήμερα, την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, των εκπληκτικών επιστημονικών και τεχνολογικών 

επιτευγμάτων και της συνεχούς αναδόμησης των κοινωνιών, οι άνθρωποι 

αντί να έρχονται πιο κοντά με την βοήθεια της τεχνολογίας, καταφέρνουν 

να αποξενώνονται όλο και περισσότερο.  Στην σημερινή συγκέντρωση, 

παρ΄όλα αυτά, ως εκπρόσωπος της μαθητικής μου κοινότητας, καλούμε 

να εκφράσω βασικές σκέψεις για αυτήν την απομάκρυνση καθώς και για 

την γενικότερη διαστρέβλωση των ανθρώπινων φιλικών 

σχέσεων.  Εύλογα ζητούμενα, λοιπόν, αποτελούν τόσο η ανάδειξη της 

θέσης πως σήμερα εκλείπουν τα βασικά γνωρίσματα της γνήσιας φιλίας, 

όσο και η παρουσίαση του καταλυτικού ρόλου του διαδικτύου σε αυτό. 

Ευελπιστώ, σαφώς, να εγείρω τον προβληματισμό και την 

ευαισθητοποίηση όλων μας, ώστε δράσουμε ορθά.    

Η γνήσια, ουσιώδης φιλία χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια, 

αμοιβαία αγάπη,  ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, αφοσίωση, κατανόηση και 

προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια στο άτομο. Είναι γεγονός πως τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά απουσιάζουν από την σύγχρονη εποχή, 

καθώς αποτελούν πνευματικές αξίες τις οποίες ο άνθρωπος, πλέον, δεν 

ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει. Όλοι μας θα συμφωνήσουμε πως, η 

χρησιμοθηρία και η κατάκτηση του υλικού, αγαθού κόσμου είναι η 

προτεραιότητα του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος εναποθέτοντας όλη 

του την ενέργεια γύρω από την σφαίρα του << εγώ >> του, καταλήγει να 

μην συνάπτει ουσιώδεις σχέσεις με κανέναν.  
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   Ωστόσο, η ατονία του δεσμού της φιλίας είναι πασιφανής και 

αισθητή στην σημερινή καθημερινότητα, με τις συνέπειες της να 

καθίστανται επιζήμιες. Το άτομο, θέλοντας να ξεφύγει από την ζόρικη 

πραγματικότητα καταφεύγει στο διαδίκτυο, το οποίο έχει καταλήξει να 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην δημιουργία 

και σύναψη σχέσεων φιλίας.  

   Ο ερχομός των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έφερε αλλαγές στην 

ζωή των περισσότερων   και θέσπισε νέους κανόνες που διέπουν τις 

κοινωνικές σχέσεις. Πλέον, άνθρωποι που μοιράζονται τις ίδιες ασχολίες, 

απόψεις,  ενδιαφέροντα, αντιλήψεις, βρίσκουν μια ευκαιρία να έρθουν 

κοντά και να δημιουργήσουν ένα υπόβαθρο για γόνιμες  σχέσεις, οι οποίες 

όμως δεν χτίζονται από κάποια οθόνη. Η φιλία πλέον μπορεί να αποκτήσει 

μια υποδομή και μέσα σε έναν διαδικτυακό κόσμο, χωρίς να αντικαθιστά 

την ανθρώπινη επαφή. Οι ανθρώπινες σχέσεις, όλοι το γνωρίζουμε, 

δημιουργούνται ευκολότερα μέσω του διαδικτύου, καθώς ο καθένας 

ωραιοποιεί την ζωή του και τον χαρακτήρα του, και παρουσιάζεται ως 

απόλυτα ευτυχισμένος, προσελκύοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο 

κόσμο που έχει την ίδια τακτική.   

 Συνοψίζοντας, φίλοι μου, κατανοούμε πως η εισχώρηση του 

διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έως και τα βαθύτερα 

κομμάτια της ζωής μας,  λαμβάνει ανησυχητική και ολέθρια διάσταση. 

Όλοι μας θα συμφωνήσουμε, πως απαιτείται, πλέον, εγρήγορση και 

αδιάλειπτη προσπάθεια συγκερασμού θεωρίας και συνείδησης της 

πραγματικότητας ώστε να γίνει πράξη το βαρυσήμαντο χρέος όλων μας ως 

προς την αντιμετώπιση της. Με αυτή την προοπτική, θα αναδειχθεί η 

ανθρώπινη επαφή ως ο μόνος τρόπος σύναψης ουσιαστικών σχέσεων.    

Σας ευχαριστώ αμέριστα για την προσοχή σας. 

Σάς ευχαριστώ αμέριστα για την προσοχή σας 
 

 

 

 


