
Φροντιστήρια ¨ΣΥΝΟΛΟ¨,            Πειραιάς 

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας - Απαντήσεις - 1 -

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Α1. Το κείμενο πραγματεύεται την αξία της φιλίας για τους ανθρώπους η οποία είναι 

υψηλή, κοινωνικά διαχρονική και αλληλένδετη με την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη. 

Η φιλία σχετίζεται με την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, αγάπης, σεβασμού, 

στοργής, αμοιβαιότητας και καλοπροαίρετης διάθεσης, μόνο μεταξύ ανθρώπων και 

όχι άψυχων στοιχείων. Οι φιλίες διακρίνονται σε τρία είδη. Υπάρχουν φιλικοί δεσμοί 

συμφέροντος και ευχαρίστησης, οι οποίοι δεν βασίζονται στα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά αλλά έχουν υλικό ή ηθικό αντίκρισμα, αλλά και φιλίες ουσιαστικές 

και ακλόνητες που στηρίζονται σε άρρηκτους εσωτερικούς δεσμούς και σε υψηλές 

ηθικές αξίες. Ο γνήσιος φίλος, τέλος, αποτελεί ένα χρήσιμο σύμβουλο, κριτή και 

συμπαραστάτη σε αντίξοες περιόδους της ζωής του ανθρώπου.  

 

Β1.  α. Λάθος 

 β. Σωστό 

 γ. Σωστό 

 δ. Σωστό 

 ε. Λάθος 

 

Β2. α) Οι μέθοδοι ανάπτυξης που αξιοποιούνται στη συγκεκριμένη παράγραφο είναι:  

1. Διαίρεση 

Διαιρετέα έννοια: φιλικές σχέσεις 

Διαιρετική βάση: ο σκοπός σύναψης φιλικών σχέσεων  

Διαιρετικά μέλη: «διά το χρήσιμον», «δι’ ηδονήν», «διά το αγαθόν». 

2. Αιτιολόγηση 

Στην πρώτη συνδεόμαστε επειδή... 

Στη δεύτερη, διατηρούμε στενές σχέσεις μαζί του επειδή... 

Και στις δύο... επειδή, δηλαδή 

3. Παραδείγματα 

(για τις υποθέσεις, τις ανάγκες, τη σταδιοδρομία, τις πολιτικές φιλοδοξίες μας κ.τ.λ.) 

Είναι διασκεδαστικός... συμπαίκτης κ.τ.λ. 

β) Άλλωστε: προσθήκη 

δηλαδή: επεξήγηση 

Όταν:  χρονική σχέση 

λοιπόν: συμπέρασμα 

 

Β3. α)  εγκωμίασαν: επαίνεσαν, εκθείασαν, επιβράβευσαν, επιδοκίμασαν  

 ευχαρίστηση: χαρά, τέρψη, ικανοποίηση 

 συναναστροφής: αλληλεπίδρασης, επαφής, σχέσης 

 ακατάλυτη:  σταθερή, ακλόνητη, αρραγής 

 φθείρεται:  καταστρέφεται, αλλοιώνεται, διαβρώνεται 
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      β) οικεία:  ξένα, ανοίκεια, αλλότρια  

 επιδέξιος:  αδέξιος 

 ωφέλεια:  ζημία, βλάβη 

 αξία:   απαξία 

 αυστηρό:  επιεικές  

 

Β4. α) «δια το χρήσιμον»:  Μεταφέρεται αυτούσια η ρήση του Αριστοτέλη 

«αγαπά»: εσωκλείεται λέξη με ειρωνική χροιά  

(υλικό ή ηθικό): η παρένθεση αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, συμπληρώνει και αναλύει 

τη λέξη κέρδος που προηγείται. Ο ρόλος της είναι επεξηγηματικός και βοηθά στην 

αποφυγή της σύγχυσης.  

β) Στη δεύτερη παράγραφο στην οποία θίγεται το περιεχόμενο της φιλίας 

αξιοποιείται από το συγγραφέα το β’  ενικό ρηματικό πρόσωπο (¨να έχεις¨, 

¨επιζητείς¨,...).  

Με τη χρήση του επιδιώκει να προσεγγίσει συναισθηματικά το δέκτη, να τον 

προβληματίσει και να διεγείρει την προσοχή του. Προσδίδει στο λόγο αμεσότητα, 

οικειότητα, παραστατικότητα. Στην Τρίτη παράγραφο στην οποία ο συγγραφέας 

πραγματεύεται τα είδη της φιλίας επιστρατεύει το α΄ πληθυντικό πρόσωπο 

(¨διακρίνουμε¨, ¨συνδεόμαστε¨ κλπ). Η πρόθεσή του είναι να καταδείξει την 

καθολικότητα της έννοιας και τη συλλογικότητα σ’ αυτήν.  

Ο συντάκτης δεν αποστασιοποιείται από το προς διαπραγμάτευση θέμα, αλλά 

αποβαίνει μέτοχος αυτού. Έτσι, η θέση του καθίσταται πειστική και αποδεκτή. 

Πρόκειται για την κοινή οπτική γωνία του αναγνώστη και του συγγραφέα με την 

οποία προσδίδεται οικειότητα και αμεσότητα στο λόγο.  

 

Γ1.  Επικοινωνιακό πλαίσιο: πρόκειται για ομιλία, προσχεδιασμένο προφορικό λόγο. 

Χρήση προσφώνησης και αποφώνησης, χρήση α’ και β’ προσώπου, εκφράσεων 

δηλωτικών της ομιλίας.  

Προσφώνηση 

Αγαπητοί συμμαθητές, 

 

Πρόλογος: πρέπει να διαφανούν το θέμα και ο σκοπός της ομιλίας.  

 

Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ 

 Σε συναισθηματικό επίπεδο 

Η φιλία βιώνεται από ανθρώπους που κατά βάση συναισθάνονται, 

ευαισθητοποιούνται. Ο άνθρωπος που πρώτα απ’ όλα και περισσότερο από όλους 

συναισθάνεται τον εαυτό και βιώνει τα συναισθήματά του μπορεί να αγαπήσει και να 

γίνει φίλος. Αντίθετα όταν τα καταπιέζει ή τα απαξιώνει δεν μπορεί να συναισθανθεί 

τον άλλον. Οι φίλοι αγαπούν, συντρέχουν, συμπαραστέκονται, συμπάσχουν, 

επιβεβαιώνονται ως άνθρωποι. Εκδηλώνοντας αγάπη και δείχνοντας εμπιστοσύνη 

νοηματοδοτούν την ύπαρξή τους.  

 Σε ηθικό επίπεδο 
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Ο φίλος δεν γίνεται για το ηδύ ή το χρήσιμο, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, αλλά γι αυτό 

που είναι πραγματικά. Η ηθική, η ακεραιότητα του χαρακτήρα, ηθική αρτίωση, η 

ειλικρίνεια των συναισθημάτων, οι άδολες προθέσεις, ο αυτοσεβασμός και ο 

σεβασμός απαιτούνται, προκειμένου να είμαστε καλοί φίλοι. Η φιλία απαιτεί και 

ευθύνη τόσο απέναντι στον εαυτό μας και την εξέλιξή του, όσο και στη σχέση μας με 

τον άλλον, αρετή που προϋποθέτει συνείδηση και ελεύθερη βούληση.  

 Σε ιδεολογικό πνευματικό επίπεδο 

Ο φίλος διακρίνεται για το φιλελεύθερο πνεύμα του, το απαλλαγμένο από 

στερεότυπα, προκαταλήψεις και πνευματικές αγκυλώσεις. Η φιλία είναι συνάντηση 

πνευματική ανθρώπων που συνήθως ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες 

κατευθύνσεις, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή αλήθεια. Αυτή η διαδρομή απαιτεί 

και ανάλογες αναζητήσεις, διανοητικές ικανότητες, γνώσεις και βιώματα, 

προκειμένου να διανυθεί. Ο άνθρωπος όταν μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς 

αναθεωρεί, αναπροσαρμόζεται σε άλλες παραμέτρους  τις πεποιθήσεις του, αξιολογεί 

και την ορθότητα της δικής του αλήθειας. Διευρύνει τον πνευματικό του κόσμο, ενώ 

τη γνώση και η συναίσθηση όσο το δυνατόν περισσότερων επιλογών αυξάνει και την 

προσωπική ελευθερία, τις αυτόβουλες επιλογές.  

 Σε κοινωνικό επίπεδο 

Σε μια φιλική σχέση, σε ένα πλαίσιο σιγουριάς και ασφάλειας, ο φίλος μοιράζεται με 

το φίλο σκέψεις, συναισθήματα, ανησυχίες. Μακριά από τις συμβατικότητες των 

κοινωνικών συνευρέσεων, απέχοντας από παραμέτρους ανταγωνισμού και 

συμφέροντος που προσιδιάζουν σε επαγγελματικές σχέσεις, δεν υποκρίνεται, δε 

συμβιβάζεται, δεν επιτίθεται ούτε καλείται να αμυνθεί. Είναι ο εαυτός του. Και έτσι, 

μπορεί να μοιραστεί τη λύπη και να τη μετριάσει, αλλά και τη χαρά και να τη 

διπλασιάσει. Λειτουργεί με γνώμονα το ¨εμείς¨ υπερβαίνοντας την ατομική του 

συνείδηση (περιστολή ατομικισμού).  

 

Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ / 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΙΛΙΑΣ 

Οι αναπαραστάσεις της φιλίας στην καθημερινή μας πραγματικότητας διαφέρουν 

ουσιωδώς από τις αναπαραστάσεις της «φιλίας» στα κοινωνικά δίκτυα (όπως το 

Facebook). Οι σχέσεις που αναπτύσσονται στο Facebook απουσιάζουν τα βασικά 

στοιχεία που ορίζουν τις φιλικές σχέσεις στην εκτός δικτύου πραγματικότητας. 

Ειδικότερα:  

 Απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας, καθώς οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη οικειότητας, εμπιστοσύνης, συναισθήματος, ψυχολογικής υποστήριξης και 

αμοιβαιότητας, στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για τις φιλικές σχέσεις εκτός 

δικτύου.  

 Αποτελεί ένα πρόσωπο περιβάλλον, όπου η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων 

καθίσταται αδύνατη, καθώς οτιδήποτε διατυπώνεται βρίσκεται δημόσια εκτεθειμένο. 

Υπάρχει αμφιβολία για την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, δεν αφήνει 

περιθώρια, για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά και να μπορέσουν να αναπτύξουν 

μια ουσιαστική, φιλική σχέση.  
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Απουσιάζει η φυσική εγγύτητα, η οποία κατά γενική ομολογία είναι απαραίτητο 

στοιχείο για τη διατήρηση μιας φιλικής σχέσης. Ακόμα και αν μια φιλία είναι δυνατό 

να διατηρηθεί εξ αποστάσεως, αυτό προϋποθέτει ότι η φυσική συνάντηση των 

ατόμων έχει προϋπάρξει της απομάκρυνσης και υπάρχει πάντα η προσδοκία της 

επιστροφής. Το Facebook, όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή κοινότητα, σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. 

Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει ως μέσο επικοινωνίας τη φυσική 

απουσία του άλλου και αυτό είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του, 

ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι γρήγοροι ρυθμοί του σύγχρονου τρόπου ζωής.  

 Το διαδίκτυο δεν είναι ένα περιβάλλον που προσφέρεται για την ανάπτυξη 

φιλικών σχέσεων, με την έννοια που έως τώρα τους αποδίδαμε στην εκτός διαδικτύου 

ζωή. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μέσω της κοινωνικής ανταλλαγής μπορεί απλώς 

να αναπληρώσει την αίσθηση της κοινότητας, του «συνανήκειν», την αίσθηση που 

τείνει να εξαφανιστεί μέσα στην ανωνυμία των σύγχρονων μεγαλουπόλεων.  

 

Ωστόσο, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να λειτουργήσει 

ευεργετικά στη σύναψη και διατήρηση υγιών κοινωνικών σχέσεων. 

 Μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

διατηρούνται ζωντανές οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων που ζουν σε μακρινές περιοχές 

και τους χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις. Έτσι, συντηρούνται και δε χάνονται οι ήδη 

υπάρχουσες φιλίες καθώς τα μέσα εξασφαλίζουν άμεση επικοινωνία μέσα από το 

συνδυασμό εικόνας και ήχου.  

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο γενικότερα ευνοούν τη δημιουργία 

επαφών και σχέσεων μεταξύ ατόμων από διαφορετικά κράτη, οι οποίες αν 

συντρέξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορούν να εξελιχθούν σε ισχυρές φιλίες.  

 Αναπτύσσονται διαπολιτισμικές επαφές και οι νέοι επικοινωνούν με εκπροσώπους 

άλλων πολιτισμών. Έτσι αποβάλλουν προκαταλήψεις και στερεότυπα που 

αμαύρωναν τις μεταξύ τους σχέσεις και μαθαίνουν να δείχνουν ανοχή στη 

διαφορετικότητα, στοιχείο που μπορεί να οικοδομήσει άρρηκτους φιλικούς δεσμούς.  

 

Αποφώνηση 

Σας ευχαριστώ 

 

 

Επιμέλεια 

Καβρουλάκη Ε. – Καρασαβόγλου Ε. – Καστάνη Β.  


