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∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2016 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. 

Στο κείµενο ο δοκιµιογράφος αναλύει τα χαρακτηριστικά και τη σπουδαιότητα της 
φιλίας. Ο θεσµός αυτός, διαχρονικά, έχει µεγάλη αξία για τον άνθρωπο. Σύµφωνα µε 
τον Αριστοτέλη, φιλία είναι η ευνοϊκή διάθεση, η ύπαρξη αµοιβαίων αισθηµάτων 
µεταξύ έµψυχων όντων. Κατά τον ίδιο, φιλικές σχέσεις συνάπτονται µε βάση 
ωφελιµιστικά κριτήρια ή µε στόχο την ψυχική ικανοποίηση. Η γνήσια και άφθαρτη 
φιλία, όµως, είναι αυτή που δε στηρίζεται στην ιδιοτέλεια, αλλά στην ύπαρξη και 
αποδοχή κοινών ηθικών αρχών και αξιών. Ο συγγραφέας καταλήγει πως οι 
πραγµατικοί φίλοι συµπαρίστανται ο ένας στον άλλο στις δυσκολίες της ζωής, 
αποτελώντας αντικειµενικούς αλλά καλοπροαίρετους κριτές. 

 

Β1. 

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

Β2.α. 

Ο συγγραφέας  χρησιµοποιεί συνδυασµό µεθόδων. Αρχικά, χρησιµοποιεί τη µέθοδο 
της διαίρεσης, καθώς διαιρεί τη «φιλία» (διαιρετέα έννοια), σε τρείς κατηγορίες: «δια 
το χρήσιµον», «δι’ ηδονήν» και «διά το αγαθόν» (είδη ή µέλη ή  αποτελέσµατα της 
διαίρεσης). Επίσης, χρησιµοποιεί τη µέθοδος της αιτιολόγησης, καθώς αναφέρονται 
οι λόγοι της κάθε µορφής φιλίας («επειδή ο ένας µας είναι στον άλλο χρήσιµος», 
«επειδή µας προξενεί ευχαρίστηση», «επειδή κάτι άλλο περιµένουµε απ’ αυτόν και 
αυτός από εµάς»). Ενδεικτική είναι η χρήση/επανάληψη της διαρθρωτικής λέξης 
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«επειδή». Επίσης, χρησιµοποιούνται και παραδείγµατα για να επεξηγήσει ο 
συγγραφέας την κάθε µορφή φιλίας (π.χ. «για τις υποθέσεις, τις ανάγκες, τη 
σταδιοδροµία, τις πολιτικές φιλοδοξίες µας κτλ.»), (είναι διασκεδαστικός, έξυπνος 
συνοµιλητής, επιδέξιος συµπαίκτης κ.τ.λ.).  

 

Β2.β. 

Άλλωστε: προσθήκη 

∆ηλαδή: επεξήγηση 

Όταν: χρονική σχέση, προϋπόθεση 

λοιπόν : συµπέρασµα 

 

Β3.α. 

εγκωµίασαν: επαίνεσαν, επιδοκίµασαν,  (εξ)ύµνησαν, επιβράβευσαν 

ευχαρίστηση: απόλαυση, τέρψη, ηδονή, ικανοποίηση  

συναναστροφής: συγχρωτισµού, επαφής, παρέας, συντροφιάς 

ακατάλυτη: άφθαρτη, ακατανίκητη, αιώνια, διαχρονική 

φθείρεται: καταστρέφεται, καταλύεται, εξασθενεί 

 

Β3.β. 

οικεία: άγνωστα, ξένα, αλλότρια, εχθρικά 

επιδέξιος: αδέξιος, ανίκανος, άχρηστος  

ωφέλεια: ζηµία, βλάβη, κόστος 

αξία: απαξία, ασηµαντότητα  

αυστηρό: επιεική, χαλαρό, ελαστικό  
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Β4.α. 

«διά το χρήσιµον»: µεταφορά των λόγων του Αριστοτέλη/φράση της αρχαίας 
ελληνικής 

«αγαπά»: µεταφορική χρήση της γλώσσας, ειρωνεία 

(υλικό ή ηθικό): στην παρένθεση επεξηγείται και αναλύεται ο όρος «κέρδος» 

 

Β4.β. 

Με τη χρήση του β΄ ενικού ρηµατικού πρόσωπο ο συγγραφέας δηµιουργεί κλίµα 
τεχνητής επικοινωνίας, έναν συνοµιλητικό τόνο, επικοινωνεί µε τους αναγνώστες, 
τους καθιστά συµµέτοχους στον προβληµατισµό του, κάνει το µήνυµα πιο κατανοητό, 
προσδίδει στο κείµενο αµεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα, οικειότητα.  

Το α’ πληθυντικό πρόσωπο χαρίζει έναν οικείο, ζωντανό τόνο στο λόγο, τον κάνει πιο 
άµεσο, ενώ προσδίδει και καθολικότητα στο θέµα στο οποίο αναφέρεται ο 
συγγραφέας, καθώς θέτει και τον εαυτό του ως συµµέτοχο στον προβληµατισµό. 
Έτσι, ο λόγος του κερδίζει σε πειστικότητα.  

 

Γ1. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία σε εκδήλωση του σχολείου (προσφώνηση, 
αποφώνηση, αµεσότητα στο ύφος, στοιχεία προφορικότητας στην ανάλυση του 
θέµατος, χρήση α΄, β΄ , γ΄ προσώπου, ρητορικές ερωτήσεις κ.τ.λ) 

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι,  

Αγαπητές συµµαθήτριες και συµµαθητές 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: αφορµή, ιδιότητα οµιλητή, αναφορά στο θέµα και τα ζητούµενα 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

Α΄ ΕΡΩΤΗΜΑ 

1. Συναισθηµατική αµοιβαιότητα. 
2. Ειλικρίνεια, εµπιστοσύνη. 
3. Αφιλοκέρδεια, ανιδιοτέλεια. 
4. Ηθικότητα, αποδοχή κοινού κώδικα αξιών 
5. ∆ιαρκής προσπάθεια για βελτίωση της σχέσης. 
6. Σεβασµός, εκτίµηση  
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7. Συνεργασία, αλληλεγγύη, διάθεση προσφοράς 
8. Ανεκτικότητα, διαλλακτικότητα, υποχωρητικότητα 
9. Εντιµότητα, αξιοπρέπεια 

Β΄ ΕΡΩΤΗΜΑ 

1.  Το διαδίκτυο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε 
νέο µέσα από διάφορες εφαρµογές, όπως το facebook, να διευρύνει τις 
δυνατότητες άµεσης επικοινωνίας µε υπάρχοντες φίλους ή να συνάψει νέες 
φιλίες, να µοιραστεί απόψεις, προβληµατισµούς, να σχολιάσει γεγονότα. 
Η κοινωνική δικτύωση εκµηδένισε τις αποστάσεις και συνέβαλε στην επικοινωνία 
των νέων και µε άτοµα που προέρχονται από άλλους λαούς, ζουν σε παρόµοιες 
ή σε διαφορετικές συνθήκες, έχουν όµως κοινά ενδιαφέροντα, αγωνίες και 
προσδοκίες. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα να υπερβούν προκαταλήψεις και 
στερεότυπα και να αναπτύξουν πνεύµα  διεθνιστικής αλληλεγγύης. 

2.  Από την άλλη, το διαδίκτυο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωση, δηµιουργούν 
συχνά προβλήµατα. Οι νέοι αφιερώνουν τον περισσότερο  ελεύθερο χρόνο τους 
στην ενασχόλησή τους  µε αυτά και περιορίζουν τις σχέσεις τους µε τους άλλους 
ανθρώπους. Έτσι, οδηγούνται στην εξατοµίκευση, στην  περιχαράκωση, στην 
αδιαφορία για όσα συµβαίνουν στον  πραγµατικό κόσµο, στην  παθητικοποίηση 
και αποξένωση. ∆εν αναζητούν τη χαρά και τη δηµιουργία στη ζωή αλλά στην 
εικονική πραγµατικότητα, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο των κοινωνικών 
σχέσεων. Το αποτέλεσµα  είναι να έχουν την ψευδαίσθηση φιλικών σχέσεων, 
που, όµως, είναι πλασµατικές και άχρηστες  και τις οποίες επιδιώκουν µε εµµονή 
να αυξάνουν ως µέσο προβολής και αυτοεπιβεβαίωσης. 

     Παράλληλα, η αδυναµία ελέγχου της γνησιότητας των στοιχείων των 
διαδικτυακών φίλων εµπεριέχει τον κίνδυνο εξαπάτησης του δέκτη ή (στην 
περίπτωση νεαρότερων ατόµων) ελλοχεύουν κίνδυνοι για την προσωπική τους 
ασφάλεια. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η αξία της γνήσιας  φιλίας είναι ανεκτίµητη και η διατήρησή της  απαιτεί 
προϋποθέσεις. Το διαδίκτυο µπορεί να συντελέσει στη δηµιουργία και 
ενδυνάµωση των φιλικών σχέσεων, αν πληρούνται κάποιοι κανόνες που θα τις  
διασφαλίζουν και θα τις εξελίσσουν. 

                                                                                                            
Αποφώνηση  
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 
Επιµέλεια 

        Γεώργα Ζωή 
        Φιλόλογος 


