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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

               Η αξία της Φιλίας 
Ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μας είναι οι φίλοι. Παντελώς άγνωστοι 

άνθρωποι μεταξύ τους, χωρίς παρελθόν, χωρίς συγγένεια συναντιούνται και αποκτούν ισχυρούς 
δεσμούς φιλίας. Αλήθεια, τί είναι η φιλία; Θαρρώ πως ο κάθε ένας μας αποδίδει διαφορετικά 
νοήματα στην έννοια, γεγονός που δείχνει την πολυδιάστατη και σύνθετη όψη που έχει και κατ’ 
επέκταση την τρομερή αξία της. Λέω τρομερή διότι αν το σκεφτεί κανείς είναι όντως τρομερό δύο 
άγνωστοι να συναντηθούν και να παλεύουν να μάθουν ο ένας τον άλλον αλληλεπιδρώντας σε 
διάφορους τομείς. Θέλει κότσια και μαγκιά να δημιουργήσεις μια αληθινή φιλία. Θέλει θάρρος και 
θράσος για να φτάσεις να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και μέσα από αυτόν να αντικρίσεις όψεις του 
εαυτού σου. Λέω τρομερή διότι ακόμη και όταν βρείς έναν άνθρωπο και συνάψεις φιλική σχέση 
μαζί του είναι δύσκολο να διατηρήσεις αυτή την σχέση αναλλοίωτη· ως γνωστόν ο χρόνος φθείρει 
τα συναισθήματα. 

Οι ρίζες της έννοιας της φιλίας είναι αρκετά βαθιές καθώς έχει γίνει λόγος για αυτήν από 
σημαντικούς φιλόσοφους, λογοτέχνες, ιστορικούς, καλλιτέχνες στο παρελθόν και είναι ευδιάκριτη η 
εξέλιξη της από τότε έως σήμερα. Με έναν ευρύτερο ορισμό φιλία είναι ένας δεσμός κατά τον οποίο 
δύο άνθρωποι αγαπιούνται και επιθυμούν και επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό για τον φίλο, 
προσπαθώντας μάλιστα να σταθούν αρωγοί στην απόκτηση και κατάκτηση αυτού, χωρίς φθόνο και 
κακία. Η φιλία είναι αρετή διότι έχει σημαντικά χαρακτηριστικά της, όπως η μοναδικότητα, η 
εμπιστοσύνη, η ευθύνη και η αφοσίωση. 

Θαρρώ πως στις μέρες μας είναι σπάνια η αυθεντική φιλία. Όχι πως είναι δύσκολο να 
πλάσεις μια υγιή σχέση με ισχυρά θεμέλια. Αντιθέτως είναι δύσκολο να βρείς έναν άνθρωπο 
πρόθυμο να κάνει πίσω τον εγωισμό του, να ακούσει τι έχεις να πεις, να καταλάβει, να ρισκάρει για 
σένα, να σου δείξει με έργα τι νιώθει, να σου σταθεί στα δύσκολα, να νιώθει πλήρης παρά την 
ασυμφωνία χαρακτήρων σας, να κατανοεί τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και να σέβεται το είναι 
σου κτλ. Μπορώ να γράφω σελίδες για το τι είναι δύσκολο να κάνει ένας άνθρωπος, αλλά δε θα το 
κάνω γιατί είναι λίγο τρομακτικό έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι όσο τρομακτικό κι αν είναι, όταν βρεις 
τον κατάλληλο άνθρωπο όλα γίνονται απλά και εύκολα. Αρκεί να είσαι πρόθυμος να γνωρίσεις το 
καινούριο και το διαφορετικό χωρίς να κριτικάρεις ή να σνομπάρεις. Για να είσαι πρόθυμος λοιπόν 
να κάνεις μια γνωριμία οφείλεις πρώτα να είσαι φίλος με τον εαυτό σου. Μόνον έτσι οι πιθανότητες 
δημιουργίας μια ισχυρής φιλίας θα αυξηθούν δραματικά. Επομένως, για να είναι μια φιλία αληθινή 
και να αντέξει στο χρόνο χρειάζεται γερές βάσεις και ανιδιοτελή κίνητρα. Η διαδικασία αυτή έχει 
μεγάλη χρονική διάρκεια  μέχρι να φτάσει κανείς στο επιθυμητό αποτέλεσμα, γι’ αυτό πρέπει να 
διέπεται από υπομονή, μεθοδικότητα και αργά-σταθερά βήματα. 
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Όλοι οι άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν την ανάγκη να μοιραστούν την χαρά ή την λύπη, την 
σιωπή ή τα λόγια τους. Έχουν ανάγκη ένα στήριγμα, έναν ώμο να κλάψουν ή ένα χέρι να κρατηθούν 
όταν δε θα θέλουν να συνεχίσουν. Η ανάγκη αυτή είναι ανθρώπινη και η ικανοποίησή της 
απαραίτητη για την ευδαιμονία της ψυχής. Όντως στις μέρες μας σπανίζει η αυθεντική φιλία και δεν 
περισσεύει. Αυτό όμως είναι που την καθιστά ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά στη ζωή αφού δεν 
χτίζεται με ψέμα, συμφέρον και κακία αλλά με αγάπη, ειλικρίνεια και σεβασμό, γεγονός που την 
κάνει να εξελίσσεται σε κάτι βαθύ και ουσιαστικό. Γι’ αυτό η φιλία διακρίνει ανεπτυγμένα και ώριμα 
άτομα που είναι πρόθυμα να κάνουν προσωπικές θυσίες στο όνομα της φιλίας και της αναζήτησης 
του εαυτού μέσα από την φιλία. 

Η φιλία είναι ένας ισχυρός ψυχικός αγαπητικός δεσμός. Αν την βρείτε, μην την χάσετε! 
                                                                                      Ναθαναηλίδου Φανή 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

Α) Οι φιλικές σχέσεις δεν μπορούν να μεταβληθούν σε καμία περίπτωση.  
Β) Οι άνθρωποι είναι εγωιστές, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αποκτήσουν αληθινούς 
φίλους.  
Γ) Στις μέρες μας, η αληθινή φιλία μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα.  
Δ) Η φιλία είναι ‘’αναγκαία’’ μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους.  

10 Μονάδες  
 
2. Να βρείτε ένα ουσιαστικό που να έχει την ίδια ή παραπλήσια σημασία με τις λέξεις του 
κειμένου που είναι τυπωμένες με έντονα γράμματα.  

10 Μονάδες 
 
3. Στις πιο κάτω προτάσεις να τοποθετήσετε τα επίθετα των παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο.  
α) .…………………………………………. (μεγάλος, υπερθ., μονολ.) μέρα του χρόνου είναι τον Ιούνιο. 
β) ..……………………………………………. (κακός, υπερθ., μονολ.) που μπορείς να κάνεις είναι να τον 
διώξεις. 
γ) Ήταν …………………….……………….. (καλός, απόλ. υπερθ. μονολ.) μαθητής γι’ αυτό βραβεύτηκε. 
δ) Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα ……………………………………… (τέλειος, απόλ. υπερθ. μονολ.) 
μηχανισμό. 

10 Μονάδες  

 

4. Να γράψετε στην οριστική του αορίστου τα ρήματα στο αντίστοιχο  
πρόσωπο που σας δίνονται. 
α)ξέρω:  
β)βλέπουμε: 
γ)πίνουν:  
δ)ερχόμαστε 
ε)εμπνέω 

 10 Μονάδες  
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5) Να εντοπίσετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου (<<Οι 
ρίζες της έννοιας της φιλίας…. η ευθύνη και η αφοσίωση.>>) 

 20 Μονάδες 
 
 
 
 
6. Σε ένα άρθρο 200 - 250 λέξεων που θα γράψετε για την εφημερίδα 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. 

                                                                                                                                 40 Μονάδες 
 
                                                 ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)  
 
1 .  Στο τετράδιο  να γράψετε  μόνο τα προκαταρκτ ικά (ημερομηνία,  κατεύθυνση,  εξεταζόμενο 

μάθημα).  Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο.  

2 .  Να γράψετε το  ονοματεπώνυμό σας στο  πάνω μέρος των  φωτοαντ ιγράφων,  αμέσως μόλ ις σας 

παραδοθούν.  Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται  να γράψετε.  Κατά την αποχώρησή σας 

να παραδώσετε μαζί  με το τετράδιο και  τα φωτοαντ ίγραφα.  

3 .  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα  τα θέματα.  

4 .  Να γράψετε τ ι ς  απαντήσεις σας μόνο  με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι  μόνο γ ια σχέδια,  δ ιαγράμματα και  πίνακες.  

5 .  Κάθε απάντηση επιστημον ικά τεκμηριωμένη ε ίνα ι  αποδεκτή.  

6 .  Διάρκεια  εξέτασης:  Δυο  (2)  ώρες μετά τη δ ιανομή των φωτοαντ ιγράφων.  

7 .  Χρόνος δυνατής  αποχώρησης:  μ ια (1 )  ώρα και  δεκαπέντε (15)  λεπτά μετά τη δ ιανομή των 

θεμάτων.  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


