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Κείμενο 1 

 

 

Το δύζκολο άθλημα ηης θιλίας 

Τν παξαθάησ δηαζθεπαζκέλν θείκελν δεκνζηεύζεθε ζην www.tovima.gr ζηηο 18 Ινπιίνπ 2020. 

Υπνγξάθεηαη από ηνλ Αιέμε Σηακάηε θαη αλαθέξεηαη ζηε θηιία ηελ επνρή ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 

 

Ο Μαξζέι Πξνπζη
1
 έιεγε πσο δελ ππάξρεη ηίπνηα πην ηξπθεξό από ηελ αιιεινγξαθία 

θίισλ πνπ δελ επηδηώθνπλ λα ζπλαληεζνύλ. Αλ δνύζε θπζηθά ζηελ επνρή ησλ ζόζηαι κίληηα
2
, ίζσο λα 

ηζρπξηδόηαλ ην αθξηβώο αληίζεην. 

Η θηιία ηελ επνρή ηνπ Δηαδηθηύνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηό πνπ ελλννύζακε παιηά. Ο 

ελζώκαηνο εαπηόο αληηθαζίζηαηαη από ηνλ ςεθηαθό, ν νπνίνο είλαη κηα θαηαζθεπή, κηα 

ζθελνζεηεκέλε επηινγή ηνπ ηη ζέινπκε θάζε θνξά λα πξνβάιινπκε. Τη θηιίεο κπνξεί λα ζπλάςεη 

απηόο ν ςεθηαθόο εαπηόο; Κη αθόκε ζε πεξηόδνπο «ζνζηαικηληηαθήο» θξίζεο, καθξνρξόληεο θηιίεο 

(ειεθηξνληθέο ή κε) κπνξεί λα δηαηαξαρηνύλ γηα έλα αηκνβόξν post
3
 ή έλα «ιάζνο» like

4
. Απηά 

αθνύγνληαη θσκηθνηξαγηθά, αιιά είλαη ε ζιηβεξή πξαγκαηηθόηεηα πνπ αλέηξεςε ηελ έλλνηα ηεο 

θηιίαο. 

Η αμία ηεο θηιίαο ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό δήηεκα ηα αξραία ρξόληα. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνύζε 

όηη ππάξρνπλ ηξία είδε θηιίαο: Τν πξώην, ε σθειηκηζηηθή θηιία, πνπ απνξξέεη από ην ζπκθέξνλ, είλαη 

ζπκπησκαηηθή, δελ πεγάδεη από εηιηθξηλά ζπλαηζζήκαηα, είλαη ξεπζηή θαη παξνδηθή θαη αθνξά 

κεγαιύηεξα ζε ειηθία άηνκα. Τν δεύηεξν, ε απνιαπζηηθή θηιία, ραξαθηεξίδεη ηα ληάηα. Αλαπηύζζεηαη 

αλάκεζα ζε εθήβνπο, ζε ζπκθνηηεηέο θαη ζπκκαζεηέο, είλαη ζπκπησκαηηθή θη απηή. Πεγάδεη από 

απζόξκεηα ζπλαηζζήκαηα, δηαθνξνπνηείηαη θαη ε απόιαπζή ηεο θζίλεη, θαζώο δηαθνξνπνηνύληαη ηα 

θνηλά ελδηαθέξνληα. Θζρπξόηεξν, δίρσο ακθηζβήηεζε, είλαη ην ηξίην είδνο θηιίαο πνπ ζεκειηώλεηαη 

θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ζηνλ αιιεινζεβαζκό θαη ηελ αιιεινεθηίκεζε ησλ αξεηώλ, ησλ αμηώλ θαη ησλ 

ηδαληθώλ δύν πξνζσπηθνηήησλ, νη νπνίεο αλνίγνληαη ακθίδξνκα δίρσο αλαζηνιέο. Ο ςπρηθόο απηόο 

δεζκόο εμππαθνύεηαη όηη πξνϋπνζέηεη θαη απαηηεί ρξόλν, έρεη ραξαθηήξα άθζαξην, ζηεξίδεηαη ζηελ 

θαινζύλε, ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηε ζηέξεα αγάπε θαη ελζπλαίζζεζε. Είλαη καθξνρξόληνο θαη 

δνθηκάδεηαη ζηε ραξά θαη ζηε ζιίςε. 

Δελ είλαη ηπραίν όηη όζν κεγαιώλνπκε κέλνπκε κε δπν-ηξία άηνκα πνπ ζεσξνύκε 

νπζηαζηηθά θίινπο καο. Σπλήζσο είλαη κε άηνκα πνπ έρνπκε γλσξίζεη ζηελ εθεβηθή ή κεηεθεβηθή 

ειηθία θαη γηα θάπνηνλ ιόγν, ν νπνίνο ίζσο λα είλαη ε αλάκλεζε ηεο θαζαξόηεηαο ηνπ αηζζήκαηνο, 

έρνπλ παξακείλεη ζηε δσή καο. 

Ζνύκε ινηπόλ ζηελ επνρή ηεο αληαλαθιαζηηθήο θηιίαο, όπνπ ε έλλνηα παξαπνηείηαη. Σρεδόλ 

γλσζηνί, αθόινπζνη, πξνζζήθεο «θίισλ» θαη «θίινη» «θίισλ» πξνζκεηξώληαη ζηνπο «θίινπο» πνπ 

δελ είλαη θίινη, αθνύ νύηε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο εηθόλα έρνπκε. Σαλ παηρλίδη πξνθίι πνπ ζε θαιεί λα 

καληέςεηο πνηνο είλαη ν εθάζηνηε «θίινο» θαη βέβαηα είλαη απηόο πνπ λνκίδεηο όηη ζέιεη λα είλαη. 

Ζνύκε ζηελ επνρή ησλ γλσξηκηώλ. Τεο ακνηβαηόηεηαο, ηεο αληαιιαγήο. Τεο θηιίαο ηνπ Δηαδηθηύνπ. 

Επηζηξέθνληαο ζην πόζν δύζθνιν θαη απαηηεηηθό είλαη ην αίζζεκα ηεο θηιίαο είλαη γεγνλόο 

όηη νη αιεζηλέο θηιίεο ραξαθηεξίδνληαη από κηα ζηαζεξή δνθηκαζία. Η ζρέζε, γηα λα είλαη 

λνεκαηνδνηεκέλε, ζα δνθηκαζηεί. Θα δνθηκαζηεί ζηε ζησπή, ζα αθνληζηεί ζηε δηαθσλία, ζα 

ζθπξειαηεζεί ζηε δηεθδίθεζε. Θα βησζεί ζηε βησκέλε πλεπκαηηθόηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε, ζην άλνηγκα ηεο ςπρήο. Η επηθξάηεζή ηεο έλαληη όισλ ησλ δνθηκαζηώλ ζα είλαη θαη ε 

ηειηθή ζθξαγίδα ηεο. 

 

 

1Μαξζέι Πξνπζη : Γάιινο ζπγγξαθέαο, δνθηκηνγξάθνο θαη θξηηηθόο 

2κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

3αλάξηεζε 

4ζεηηθό ζρόιην 

http://www.tovima.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82


 

 

Κείμενο 2 

 

Σηη θίλη μοσ 

Τν πνίεκα αλήθεη ζηε Μαξία Πνιπδνύξε από ηε ζπιινγή «Αλέθδνηα Πνηήκαηα», 1918 - 1920. 

 

 

Όια ηα άλζε η' αγαπώ 

κεζώ ζην άξσκά ησλ 

 

ην βιέκκα λα βπζίδεηαη πνζώ 

ζηα ρξώκαηά ησλ. 

 

Υπάξρεη όκσο ελ ιεπηόλ 

πνιύ επώδεο άλζνο 

 

πνπ δελ καξαίλεηαη πνηέ θαη η' 

αγαπώ κε πάζνο. 

 

Απηό δελ ζάιιεη
5
 ζηνπο αγξνύο 

ζηνπο θήπνπο δελ ππάξρεη 

θαη ηα αβξά
6
 ηνπ πέηαια ν 

ήιηνο δελ ζάιπεη
7
. 

 

Έδαθνο έρεη δη' απηό ε ηξπθεξή θαξδία 

κε ζέξκελ απαξάκηιινλ
8
 θαη ιέγεηαη Φηιία! 

 

 

5 αλζίδεη 

6 απαιά, ηξπθεξά 

7 δεζηαίλεη 

8 αζύγθξηηε, αζπλαγώληζηε 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1
ο
 σποερώηημα (μονάδες 10) 

Να απαληήζεηο κε ηελ έλδεημε Σσζηό (Σ) ή Λάζνο (Λ) ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέζεηο 

ηνπ ζπληάθηε ηνπ θεηκέλνπ: 

α. Ο Αξηζηνηέιεο πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηε θηιία πνπ απνβιέπεη ζην ζπκθέξνλ. 

β. Ο αξηζκόο ησλ ζεηηθώλ ζρνιίσλ ζην δηαδίθηπν πξνζδηνξίδεη ηε ζύγρξνλε θηιία. 

γ. Ο Μαξζέι Πξνπζη ππνζηήξημε ηε δηα δώζεο θηιία. 

δ. Η θηιία δνθηκάδεηαη κεηαμύ άιισλ θαη από ηνλ αληαγσληζκό. 

ε. Ο αξζξνγξάθνο ζεσξεί εκπόδηα γηα ηε ζύλαςε θηιίαο ηελ θαινζύλε θαη ηνλ απζνξκεηηζκό. 

Μονάδες 10 

 

2
ο
 σποερώηημα (μονάδες 10) 

Σηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ Κεηκέλνπ 1 ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ επηρεηξεί, γηα λα νξγαλώζεη ηνλ ιόγν ηνπ, 

ηε δηαίξεζε ηεο θηιίαο. Πνηα είλαη ηα είδε ηεο θαη κε πνην θξηηήξην γίλεηαη ε δηαίξεζε; 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 



 

 

3
ο
 σποερώηημα (μονάδες 15) 

Ζνύκε ινηπόλ ζηελ επνρή ηεο αληαλαθιαζηηθήο θηιίαο, όπνπ ε έλλνηα παξαπνηείηαη. Σρεδόλ γλσζηνί, 

αθόινπζνη, πξνζζήθεο «θίισλ» θαη «θίινη» «θίισλ» πξνζκεηξώληαη ζηνπο «θίινπο» πνπ δελ είλαη θίινη, 

αθνύ νύηε ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπο έρνπκε. Σαλ παηρλίδη πξνθίι πνπ ζε θαιεί λα καληέςεηο πνηνο είλαη ν 

εθάζηνηε «θίινο» θαη βέβαηα είλαη απηόο πνπ λνκίδεηο όηη ζέιεη λα είλαη. 

 

Σην παξαπάλσ ρσξίν ηνπ θεηκέλνπ παξαηεξείηαη κηα επαλάιεςε ηεο ιέμεο «θίινο». Να ζε απαζρνιήζεη 

ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε ζε εηζαγσγηθά, ελώ ζε κηα πεξίπησζε ρσξίο 

εηζαγσγηθά (κνλάδεο 9). Να γξάςεηο από κηα ζπλώλπκε γηα θάζε ππνγξακκηζκέλν ξήκα, ώζηε λα κελ 

αιιάμεη ην λόεκα ησλ πξνηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ην θαζέλα εληάζζεηαη (κνλάδεο 6). 

 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 30) 

Σηέιλεηε κηα επηζηνιή ζηελ θαιύηεξή ζαο θίιε κε ζθνπό λα ηεο εμνκνινγεζείηε ηε ζεκαζία/αμία πνπ έρεη 

ε θηιία ηεο ζηε δσή ζαο. Σηε ζπλέρεηα, εθθξάδεηε ηελ απνγνήηεπζή ζαο γηα ην γεγνλόο όηη νη ζύγρξνλεο 

θηιίεο δελ έρνπλ ηα γλσξίζκαηα/ραξαθηεξηζηηθά κηαο γλήζηαο θηιίαο (350-400 ιέμεηο). 

Μονάδες 30 

 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 20) 

Να βξείηε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο (ιέμεηο/θξάζεηο, ξεκαηηθά πξόζσπα, ζρήκαηα 

ιόγνπ) κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ν εμνκνινγεηηθόο ηόλνο/ύθνο ζην πνίεκα θαη λα δώζεηε έλα 

παξάδεηγκα γηα ηνλ θάζε έλα από απηνύο. 

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Σην Κείκελν 2, αμηνπνηώληαο ζρεηηθέο θεηκεληθέο ελδείμεηο, λα δώζεηο ηε δηθή ζνπ εξκελεία γηα ηε ζηάζε 

ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ αλαθνξηθά κε ηε θηιία. Σπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηελ άπνςή ηεο; Να 

αλαπηύμεηο ηελ απάληεζή ζνπ ζε 100 – 150 ιέμεηο. 

Μονάδες 15 
 

 

Καλή ηύτη! 

 

 


