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Ε Ε  
Η φιλία  

Η φιλία, δώρο ακριβό και ευτύχημα σπάνιο, έχει πανάρχαιους τίτλους ευγένειας. Την 
εχάρηκαν άνθρωποι εκλεκτοί, σε όλα τα γεωγραφικά και τα ιστορικά πλάτη της οικουμένης, και 
την εγκωμίασαν ποιητές, σοφοί, πολιτικοί με τον τρόπο του ο καθένας, αλλά όλοι με την ίδια 
συγκίνηση. Άλλωστε, εκτός από την καταγωγή της λέξης (που είναι κατευθείαν παράγωγο του 
κύριου για την «αγάπη» ρήματος: φιλείν), και μόνο το γεγονός ότι, για να τονίσουμε την 
εκτίμηση και την εμπιστοσύνη μας προς τα πιο οικεία μας πρόσωπα, δηλώνουμε ότι τους 
θεωρούμε «φίλους», μαρτυρεί πόσο ψηλά η κοινή συνείδηση τοποθετεί τη φιλία. 

Τι είναι η φιλία; «Εύνοια», φυσικά, όπως λέγει ο Αριστοτέλης• να έχεις, δηλαδή, καλές 
διαθέσεις απέναντι σ’ έναν άνθρωπο, να αισθάνεσαι στοργή γι’ αυτόν, να επιζητείς την 
συντροφιά του και να θέλεις την ευτυχία του• να είσαι εύνους προς κάποιον και αυτός εύνους 
προς εσένα• να υπάρχει ανταπόκριση, αμοιβαιότητα στα αισθήματά σας, να τον αγαπάς και να 
τον τιμάς κι εκείνος, επίσης, να σε αγαπά και να σε τιμά. Γι’ αυτό, όσο τρυφερές κι αν είναι οι 
σχέσεις μας με τα άψυχα, δεν λέγονται φιλία. Όταν αγαπούμε ένα άψυχο πράγμα, αυτό που 
αισθανόμαστε δεν είναι φιλία. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη φιλικών σχέσεων, κατά τον Αριστοτέλη: «διά το 
χρήσιμον», «δι’ ηδονήν», «διά το αγαθόν». Στην πρώτη περίπτωση, συνδεόμαστε μ’ έναν 
άνθρωπο, επειδή ο ένας μας είναι στον άλλο χρήσιμος (για τις υποθέσεις, τις ανάγκες, τη 
σταδιοδρομία, τις πολιτικές φιλοδοξίες μας κ.τ.λ.). Στη δεύτερη, διατηρούμε στενές σχέσεις 
μαζί του, επειδή μας προξενεί ευχαρίστηση (είναι διασκεδαστικός, έξυπνος συνομιλητής, 
επιδέξιος συμπαίκτης κ.τ.λ.). Και στις δύο περιπτώσεις, «αγαπούμε» τον άλλο κι εκείνος μας 
«αγαπά» όχι για την ανθρώπινη ποιότητά μας, επειδή, δηλαδή, είμαι εγώ αυτός που είμαι και 
είναι εκείνος αυτός που είναι (κατά το σώμα και την ψυχή, το ήθος, το πνεύμα), αλλά επειδή 
κάτι άλλο περιμένουμε απ’ αυτόν και αυτός από εμάς, ένα κέρδος (υλικό ή ηθικό) ή μιαν 
απόλαυση (την τέρψη της ευχάριστης συναναστροφής). 

Του τρίτου είδους ο φιλικός δεσμός είναι η τέλεια, η ουσιαστική και ακατάλυτη φιλία. Τον 
κάνω συντροφιά, τον τιμώ, τον αγαπώ, με κάνει συντροφιά, με τιμά, με αγαπά, όχι επειδή 
περιμένω απ’ αυτόν ή εκείνος περιμένει από μένα ωφέλεια (με όλο που βέβαια και μπορώ και 
θα τον ωφελήσω, όπως και εκείνος επίσης, και μπορεί και θα με ωφελήσει), ούτε επειδή μου 
είναι ευχάριστος και του είμαι ευχάριστος (με όλο που πραγματικά αισθανόμαστε ευχαρίστηση 
ο ένας κοντά στον άλλο), αλλά επειδή, όντας ο καθένας μας αυτό που είναι, μοιάζουμε ο ένας 
στον άλλο –η ομοιότητά μας βρίσκεται στην ανθρώπινη αξία μας, στο υψηλό ποιόν της 
ανθρωπιάς μας. Η τέλεια, λοιπόν, φιλία είναι συνάντηση και δεσμός δύο προσώπων απάνω 
στον ίδιο ηθικό άξονα, στην ίδια αξιολογική κλίμακα. Θεμέλιο και εγγύηση της αγάπης τους 
είναι η «αρετή», και επειδή η αρετή είναι «κτήμα ες αεί» του ανθρώπου, ούτε αλλοτριώνεται, 
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ούτε φθείρεται• οι φιλίες που δημιουργούνται απάνω σ’ αυτή τη βάση είναι σταθερές και 
μόνιμες, αδιάλυτες. 

  Φίλος είναι ο παραστάτης και σύμμαχός μας στον τραχύ αγώνα να υπάρξουμε, να 
σηκώσουμε το βάρος της ανθρωποσύνης μας, χωρίς να συντριβούμε ή να ευτελιστούμε. Όταν 
σε μια βαρυσήμαντη καμπή του βίου μελετούμε ή επιχειρούμε κάτι πολύ σοβαρό και 
επικίνδυνο, έχουμε ανάγκη από ένα καλόγνωμο σύμβουλο και αυστηρό κριτή, για να 
συζητήσουμε μαζί του ελεύθερα και χωρίς περιστροφές το πρόβλημά μας. Ποιος μπορεί να 
είναι αυτός ο σύμβουλος και κριτής; Μπορεί το πρόσωπο τούτο να είναι άλλος εκτός από τον 
φίλο; 
  
Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σσ. 111-121, 
Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα, 2008 (Διασκευή). 
 
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 

(90-110 λέξεις).  
Μονάδες 25  

 
Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε ,  σύμφωνα με το κείμενο ,  τις παρακάτω 

διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό , αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη :  
α. Ακόμα και οι τρυφερές σχέσεις μας με τα άψυχα είναι φιλία. 
β. Η αμοιβαιότητα των αισθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση της 

φιλίας. 
γ. Η φιλία δεν αποκλείει την προσδοκία οποιασδήποτε υλικής ανταμοιβής 

και ευχαρίστησης. 
δ. Η τέλεια φιλία είναι εκείνη που στηρίζεται σε ηθικές αξίες. 
ε. Σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας μπορούμε να στηριχτούμε και σε 

άλλους συμπαραστάτες και συμβούλους εκτός από έναν φίλο. 

Μονάδες 10 
 
Β2. α) Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του 

κειμένου «Μπορούμε να διακρίνουμε … (την τέρψη της ευχάριστης 
συναναστροφής).» και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές 
στο κείμενο .  

Μονάδες 4  
 β) Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις;  
  Άλλωστε (1η παράγραφος)  
  δηλαδή (2η παράγραφος)  
  Όταν (2η παράγραφος)  
  λοιπόν (4η παράγραφος) .  

Μονάδες 4  
Β3. α)  Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου:  
  εγκωμίασαν,   ευχαρίστηση,   συναναστροφής,   ακατάλυτη,   φθείρεται. 

    Μονάδες 5 
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 β)  Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου:  
  οικεία,   επιδέξιος,   ωφέλεια,   αξία,   αυστηρό. 

Μονάδες 5  
 
Β4. α)  Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών και της παρένθεσης στις 

παρακάτω περιπτώσεις της τρίτης παραγράφου:  
«διά το χρήσιμον» 
«αγαπά» 
(υλικό ή ηθικό). 

Μονάδες 3 
 β)  Να αιτιολογήσετε τη λειτουργία του β΄ ενικού ρηματικού προσώπου στη 

δεύτερη παράγραφο και του α΄ πληθυντικού στην τρίτη παράγραφο.  
Μονάδες 4 

 
Γ1. Σε ομιλία 500-600 λέξεων που θα γράψετε για να εκφωνήσετε σε εκδήλωση 

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. 
Μονάδες 40 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας,  
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ 
ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) 
ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΜΑΪΟΤ 2016 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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. Δηεπθξηλίδεη, 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. 

Β1. 

α. ΛΑΘΟΣ 

β. ΣΩΣΤΟ 

γ. ΣΩΣΤΟ 

δ. ΣΩΣΤΟ 

ε. ΛΑΘΟΣ 

Β2. α)  

Δηαίξεζε:  

Δηαηξεηέα έλλνηα: θηιηθέο ζρέζεηο 

Δηαηξεηηθή βάζε: είδε θηιίαο / θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε 
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Μέξε Δηαίξεζεο: «δηά ην ρξήζηκνλ», «δη’ εδνλήλ», «δηά ην αγαζόλ»  

Αηηηνιόγεζε: Αηηηνινγείηαη ην θάζε είδνο θηιηθήο ζρέζεο. Ελδεηθηηθή ιέμε 
«επεηδή» - εηζαγσγή δεπηεξεπνπζώλ αηηηνινγηθώλ πξνηάζεσλ. 

εναλλακτικά 

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 

δειαδή: επεμήγεζε 

Όηαλ: πξνϋπόζεζε 

ινηπόλ: ζπκπέξαζκα 

 

Β3. α) εγθσκίαζαλ: επαίλεζαλ / ύκλεζαλ 

επραξίζηεζε: ηέξςε / απόιαπζε / 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 
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β) β΄ εληθό ξεκαηηθό πξόζσπν: ακεζόηεηα, δσληάληα, νηθεηόηεηα. 

α΄ πιεζπληηθό ξεκαηηθό πξόζσπν: θαζνιηθόηεηα - ζπιινγηθόηεηα, 
ελεξγνπνίεζε ηνπ δέθηε γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ πνκπνύ. 

 

Γ 

Κσρίες θαη Κύρηοη 

Πρόιογος 

      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.  

Σθέιος α’: Χαραθηερηζηηθά ηες γλήζηας θηιίας 

1. Εηιηθρίλεηα: 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. Αληδηοηέιεηα: Οη αληδηνηειείο θίινη δελ ζπλδένληαη κε βάζε κε ην 
ζπκθέξνλ, θαη ηνλ ηαπεηλό ππνινγηζκό.  

3. Κοηλά ελδηαθέροληα: 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 ζσλεργαζίας: 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.  

 

Σθέιος β’: Ο ρόιος ηωλ κέζωλ θοηλωληθής δηθηύωζες ζηε δεκηοσργία 
ζτέζεωλ 

1. Αλ θαη ε θηιία,γηα λα είλαη γλήζηα,είλαη αλαγθαίν λα ζηεξίδεηαη ζηελ 
ακεζόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ηα 
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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 ηατύηεηα θαη εσρύηεηα ηωλ ζειίδωλ ασηώλ 
επηηρέπεη ηε δεκηοσργία ζτέζεωλ κε αλζρώποσς από όιο ηολ θόζκο. 

2. Οη ζρέζεηο ζην δηαδίθηπν δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηα θοηλά 
ελδηαθέροληα εθήβωλ κε δηαθορεηηθή προέιεσζε, εξεζίζκαηα θαη 
θνηλσληθή δσή. 

3. Σε κηα επνρή ζηελ νπνία ε αζθάιεηα ησλ ζρέζεσλ  παίδεη ζεκαληηθό 
ξόιν εμαηηίαο ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ οη λέοη πιεθηροιογούλ 
θαη θαζορίδοσλ ηης ζτέζεης ηοσς 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. 
Σηης δηαδηθησαθές ζειίδες δίλεηαη περηζζόηερε έκθαζε ζηελ εηθόλα 
θαη ότη ζηελ οσζία.  
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.  

 
Επίιογος 
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.  
 
Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 
 




