
 

 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ –ΣΖΝ 

ΔΚΦΡΑΖ  ΔΚΘΔΖ- 2016 
  
  
 Α. (ΠΔΡΗΛΖΨΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ) 
      Σν δνθίκην πξαγκαηεύεηαη ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο. Απηή ζεσξείηαη δηαρξνληθή θαη 

παλαλζξώπηλε αμία γεγνλόο πνπ πηζηνπνηείηαη από ηε ζέζε ηεο ζην ρώξν 

ηεο  δηαλόεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε σο θηιία 

ραξαθηεξίδνληαη ηα ακνηβαία αηζζήκαηα αγάπεο θαη ελδηαθέξνληνο κεηαμύ δύν 

αηόκσλ, γη απηό ,αθξηβώο, ζεσξείηαη απνθιεηζηηθή ηδηόηεηα ησλ έκςπρσλ όλησλ. 

Επηπιένλ, δηαθξίλεηαη ζε ηξία είδε. Η πξώηε , ε ρξεζηκνζεξηθή απνζθνπεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε δηαθόξσλ αλαγθώλ,ε δεύηεξε, απιά καο δηαζθεδάδεη∙ θαη ζηηο δύν 

επηδηώθεηαη ηδηνηειήο ζθνπόο. Η ηξίηε όκσο αθνξά ζηελ απόιπηε, αληδηνηειή θηιία 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξεηή θαη ηελ αλζξσπηά κεηαμύ αηόκσλ ίδηαο εζηθήο πνηόηεηαο 

θαη γη απηό είλαη αηώληα. Σέινο, θίινο ζεσξείηαη ν αληηθεηκεληθόο θξηηήο θαη ν 

θαινπξναίξεηνο ζύκβνπινο ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. 
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Β2.α 
Η  Σξίηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό κεζόδωλ : 
1. Με δηαίξεζε 
 -  δηαηξεηέα έλλνηα :θηιία 
 -   δηαηξεηηθή βάζε: ζθνπνί – επηδηώμεηο  θηιίαο 
 -   κέιε δηαίξεζεο: «δηά ην ρξήζηκνλ», «δη’ εδνλήλ », «δηά ην αγαζόλ» 
Διαρθρωηικές θράζεις ποσ καηαδεικνύοσν ηη διαίρεζη: Σηην πρώηη 

περίπηωζη,… Σηη δεύηερη,… 
  
2.Με αηηηνιόγεζε: 
- αηηηνινγεί ηνπο ιόγνπο ζύλαςεο θηιηθώλ ζρέζεσλ ζηηο δύν 

πξώηεο  πεξηπηώζεηο: ( επεηδή ν έλαο καο είλαη ζηνλ άιιν ρξήζηκνο,..επεηδή καο 

πξνμελεί επραξίζηεζε,…) 
  
εκείωζε: ηηο παξελζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

παξαδείγκαηα γηα λα επεμεγήζεη ν ζπγγξαθέαο ηελ θάζε κνξθή θηιίαο (π.ρ. «γηα ηηο 

ππνζέζεηο, ηηο αλάγθεο, ηε ζηαδηνδξνκία, ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο καο θηι.». 
  
  
Β2. 
 β.   Άιιωζηε (1

ε
 παξαγξ. ) Έκθαζε, πξνζζήθε λνήκαηνο 

       Γειαδή (2
ε
 παξαγξ.) Επεμήγεζε 

       Όηαλ (2
ε
 παξαγξ.) Υξνληθή ζρέζε – πξνϋπόζεζε 

       Λνηπόλ (4
ε
 παξαγξ.) πκπέξαζκα 

  
 Β3.α 



 

 

Δγθωκίαζαλ : επαίλεζαλ , ύκλεζαλ 
Δπραξίζηεζε: ηθαλνπνίεζε, εδνλή ,ραξά 
πλαλαζηξνθήο: επηθνηλσλίαο, ζπγρξσηηζκνύ 
Αθαηάιπηε: αδηάζπαζηε , αηώληα, δηαρξνληθή 
Φζείξεηαη: αιινηώλεηαη,θαηαζηξέθεηαη 
  
Β3.β 
Οηθεία: αλνίθεηα , μέλα, αιιόηξηα 
Δπηδέμηνο: αδέμηνο 
Ωθέιεηα: βιάβε , δεκία 
Αμία: απαμία 
Απζηεξό: επηεηθή 
  
  
  
Β 4. α 
«δηα ην ρξήζηκνλ»: απηνύζηα κεηαθνξά θξάζεο από ην αξραηνειιεληθό θείκελν ηνπ 

Αξηζηνηέιε. 
« αγάπα»: εηξσλεία, 
(πιηθό ή εζηθό): επεμήγεζε – δηεπθξίληζε ηνπ όξνπ «θέξδνο». 
  
β. 
 «λα αηζζάλεζαη, λα επηδεηείο, λα ηνλ αγαπάο,….»: 
ε ρξήζε ηνπ β εληθνύ πξνζώπνπ ζηε 2

ε
 παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ απνζθνπεί ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ακεζόηεηαο ηεο δσληάληαο θαη ηεο παξαζηαηηθόηεηαο, πξνζδίδνληαο 

θαη  έλαλ πξνηξεπηηθό θαη δηαινγηθό ηόλν . 
  
«κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε, ζπλδεόκαζηε, ν έλαο καο, δηαηεξνύκε, καο πξνμελεί, 

αγαπνύκε…»: 
ε ρξήζε ηνπ α πιεζπληηθνύ εμαζθαιίδεη ακεζόηεηα νηθεηόηεηα ηνλίδνληαο ην 

αίζζεκα ηεο ζπιινγηθόηεηαο- θαζνιηθόηεηαο εληάζζνληαο δει. ν δνθηκηνγξάθνο θαη 

ηνλ εαπηό ηνπ ζηνπο αλζξώπνπο πνπ δεκηνπξγνύλ ηέηνηνπ είδνπο θηιηθέο ζρέζεηο. 
  
  
  
Γ1.Παξαγωγή ιόγνπ 
  
Δπηθνηλωληαθό είδνο :νκηιία 
  
Πξνζθώλεζε: Αμηόηηκνη θύξηνη θαζεγεηέο, θίιεο θαη θίινη, 
  
Πξόινγνο: 
-απηνπαξνπζίαζε 
  
-αθόξκεζε: ( ε ίδηα ε εθδήισζε) 
  
-παξνπζίαζε ζέκαηνο θαη ελνηήησλ (ζέιεζα λα εθζέζσ ηηο απόςεηο κνπ γηα.... Καη 

πην ζπγθεθξηκέλα...) 
  
-ζθνπόο ( πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξώζσ αιιά θαη...) 



 

 

  
Κύξην κέξνο: 
Α΄ δεηνύκελν 
  
Χαρακηηριζηικά γνήζιας  θιλίας 
· Η γλήζηα θηιία δελ έρεη σθειηκηζηηθά, ηδηνηειή θίλεηξα. 
· ηε θηιία δελ πξνηάζζεηαη ην «εγώ», ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα, νη πξνζσπηθέο 

επηδηώμεηο. Ο αιεζηλόο θίινο είλαη έηνηκνο λα δώζεη, λα δηαζέζεη ρξόλν θαη θόπν, 

όπνηε ρξεηαζηεί. 
· Ο άιινο αμηνινγείηαη  σο αλζξώπηλε αμία θαη όρη κε βάζε ην θύξνο/αίγιε ηνπ θαη 

ηηο πιηθέο ηνπ απνιαβέο. 
·  Εθηηκάηαη ην ήζνο, ν ραξαθηήξαο θαη ην πλεύκα ηνπ . 
·  Η θηιία είλαη αξσγή, ζπκπαξάζηαζε, ελίζρπζε, αιιειεγγύε. 
· Η θηιία είλαη εηιηθξηλήο ζπκκεηνρή ζηηο ραξέο θαη ηηο ιύπεο ηνπ άιινπ. 
· Ο θίινο επαηλεί αιιά θαη ζπκβνπιεύεη ή απνηξέπεη από επηθίλδπλεο ή άζηνρεο 

ελέξγεηεο. Είλαη θαινπξναίξεηνο ζύκβνπινο θαη αληηθεηκεληθόο – απζηεξόο θξηηήο 
· Ο θίινο αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ άιινπ. Απνδέρεηαη ηνλ άιιν 

όπσο είλαη θαη δελ πξνζπαζεί λα ηνλ αιιάμεη. 
  
Β Εεηνύκελν 
Ρόινο ηωλ κέζωλ θνηλωληθήο δηθηύωζεο / δηαδηθηύνπ ζηε δεκηνπξγία ζρέζεωλ 

θηιίαο 
Θεηηθόο: 
·         Πξνζθέξεηαη  επθνιία επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ/ e-

mail θαη ησλ ηζηόηνπσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ( facebook, twitter …) 

δηεπθνιύλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξώπσλ όιεο ηεο γεο κε ηελ ζεακαηηθή 

θαηάξγεζε ησλ απνζηάζεσλ. Σόζν απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πόιε, όζν θαη 

όζνη θαηνηθνύλ ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαζεκεξηλά αληαιιάζζνπλ κελύκαηα 

πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ όληαο ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν →  δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

λα επηθνηλσλνύλ ελδπλακώλνληαο ηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζπγρξόλσο λα 

αλαπηύζζνπλ λέεο κε άηνκα από άιιεο πόιεηο θαη ρώξεο. 
·         Τπάξρεη κάιηζηα εθαξκνγή θνηλσληθνύ δηθηύνπ , όπνπ ηα άηνκα ελζαξξύλνληαη 

λα απνθηήζνπλ θίινπο δηα αιιεινγξαθίαο από άιιεο ρώξεο θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα βξνπλ άηνκα πνπ λα ηαηξηάδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 
·         Μέζα από ηελ ζπκκεηνρή ζε κηα δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα επηηπγράλεηαη ε 

επηθνηλσλία θαη ειαρηζηνπνηείηαη κηα ελδερόκελε απνκόλσζε. Θεηηθή επίδξαζε 

κπνξεί λα έρνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηα άηνκα θαη εηδηθά ζηνπο εθήβνπο , θαζώο 

ηνπο ελδπλακώλνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα, όπσο π.ρ. ζηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο θαη ζηε 

δηακόξθσζε θξηηηθήο ζθέςεο → αλάπηπμε πην νπζηαζηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ 

ζρέζεσλ 
  
Αξλεηηθόο: 
· Οη άλζξσπνη εγθισβίδνληαη ζε κηα εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα , εμαηηίαο ησλ 

απεξηόξηζησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην Δηαδίθηπν κε απνηέιεζκα λα δηεπξύλεηαη 

ε εμάξηεζή ηνπο από ην ηερλνινγηθό κέζν , λα γίλνληαη εζσζηξεθείο,  λα 

απνκνλώλνληαη ,λα κελ αλαπηύζζνπλ ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο θαη άξα λα κε 

δεκηνπξγνύλ λέεο ζρέζεηο. Η απηάξθεηα πνπ πξνζέθεξε , άιισζηε , ε ηερλνινγία 

ππνβάζκηζε ηελ αμία ηνπ πιεζίνλ θαη ηνπ θίινπ. 
· Η ππεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν πεξηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο γλήζηεο 

θηιηθέο ζρέζεηο, θαζώο ε επηθνηλσλία ηόζν ησλ λέσλ όζν θαη ησλ κεγαιύηεξσλ κέζσ 



 

 

ησλ ζπληνκόηαησλ, θσδηθνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ππνθαζηζηά ηελ νπζηαζηηθή επαθή 

θαζηζηώληαο ηεο ξερέο, επηδεξκηθέο θαη ηππηθέο 
·  Σα πνηθίια αηζζήκαηα (ραξά, επραξίζηεζε, αγάπε θιπ) δελ είλαη δπλαηό λα 

αλαπηπρζνύλ εμ απνζηάζεσο, γη΄ απηό θαη θαηαπηέδνληαη. Οη εηθνληθέο δηαδηθηπαθέο 

ζρέζεηο επηβάιινπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα ζηπγλή ζπδήηεζε κε 

άγλσζηνπο επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Οη ζπλνκηιεηέο αξθνύληαη ζηε ιήςε θαη 

απνζηνιή πξνζσπηθώλ θσηνγξαθηώλ ηνπο ή άιισλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ γλσξηκίεο κε ηνπο ΄΄λένπο θίινπο ηνπο΄΄. Επνκέλσο, ν 

απζνξκεηηζκόο, ε ακεζόηεηα θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αηόκσλ δελ αλαπηύζζνληαη 

ζηε δηεμαγσγή κηαο ηέηνηαο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. Αληηζέησο, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θελόηεηα ηνπ ζύγρξνλνπ αηόκνπ απεηιεηηθά απμάλεηαη 
· Η βίαηε θαη αξλεηηθή εηζβνιή ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηηο δσέο καο έρεη ςπρξάλεη 

ηηο θηιηθέο ζρέζεηο, θαζώο νη άλζξσπνη πξνηηκνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ απόδνζε 

κηαο ςεύηηθεο εηθόλαο παξά λα δήζνπλ ζηηγκέο ραξάο κε ηα νηθεία ηνπο πξόζσπα. 

Εζίδνληαη από ηελ καλία ηνπο λα αλαδεηθλύνπλ θαη λα επηδεηθλύνπλ κε έληνλν 

εγσθεληξηζκό ηνλ εαπηό ηνπο ζε ηξίηνπο ζε ραξνύκελεο ζηηγκέο κέζα από 

θσηνγξαθίεο θαη ζρόιηα. Μάιηζηα ν εζηζκόο έρεη ηέηνηα έληαζε ώζηε ν ρξήζηεο λα 

δεηά θαζεκεξηλά ηελ πξόζβαζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα αιιά θαη λα εκθαλίδεη 

ζπκπηώκαηα εμάξηεζεο (άγρνο, θαηάζιηςε, πόλν ζην ζηνκάρη) όηαλ δελ βξίζθεηαη 

ζπλδεδεκέλνο → ηέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλία θαη ζρέζεηο ζηξεβιώλνπλ ην πξαγκαηηθό 

λόεκα ηεο θηιίαο 
  
Δπίινγνο: 
Επηηνληζκόο ηεο αμίαο ηεο θηιίαο θαη έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε ηεο γόληκεο θαη νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζύλαςεο 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. 
  
Απνθώλεζε: 
αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο… 
  
  
  

Δπηκέιεηα ζεκάηωλ : Άλλα Παπαδνπνύινπ, Ρέλα Σζνιαθίδε 
 


