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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΤ 2016  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Α1. Σο κείμενο αναφέρεται στη φιλία. Αρχικά, ο συγγραφέας επισημαίνει 

την αξία της που εκτιμήθηκε διαχρονικά. τη συνέχεια, παραθέτει τις 

απόψεις του Αριστοτέλη σχετικά με τα χαρακτηριστικά της –εύνοια, 

αμοιβαιότητα, εκτίμηση, όχι όμως για τα άψυχα – και τις μορφές της: 

υγκεκριμένα, υπάρχει η φιλία για χρησιμοθηρικούς λόγους, η φιλία που 

οφείλεται στην ευχαρίστηση που προκαλεί η επαφή με κάποιον και, τέλος, η 

ανιδιοτελής φιλία, που αποτελεί ύψιστη αξία και στηρίζεται στην αρετή, γι’ 

αυτό είναι άφθαρτη. Σέλος, υποστηρίζει ότι ο αληθινός φίλος και μόνο αυτός 

αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο και αρωγό στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών της ζωής. 

Μονάδες 25 

 

Β1.  α. Λάθος 

 β. ωστό 

 γ. ωστό 

 δ. ωστό 

 ε. Λάθος 

Μονάδες 10 

 

 

Β2.α)  Διαίρεση   Δ. έννοια: φιλικές σχέσεις 

 Παράδειγμα  Δ. βάση: ως προς τα κίνητρα σύναψής τους 

    Αποτελέσματα διαίρεσης 

    α) δια το χρήσιμον 

    β) δι’ ηδονήν 

όσα αναφέρονται  γ) διά το αγαθόν 

στις παρενθέσεις    

 

Αιτιολόγηση  επειδή 

Μονάδες 4 
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Β2.β)  άλλωστε = προσθήκη 

 δηλαδή = επεξήγηση 

 όταν = χρονική σχέση/ προϋπόθεση  

 λοιπόν = συμπέρασμα 

Μονάδες 4 

 

Β3.α)  εγκωμίασαν = επαίνεσαν  

 ευχαρίστηση = τέρψη  

 συναναστροφής = επαφής – επικοινωνίας  

 ακατάλυτη = αδιάσπαστη – αρραγής  

 φθείρεται = καταστρέφεται 

Μονάδες 5 

 

Β3.β) οικεία ≠ αλλότρια, ανοίκεια 

επιδέξιος ≠ αδέξιος 

ωφέλεια ≠ βλάβη - ζημία 

αξία ≠ απαξία 

αυστηρό ≠ επιεική 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

Β4.α) «δια το χρήσιμον» : μεταφορά άποψης – ιδέας τρίτου (Αριστοτέλη) 

 

«αγαπά» : μεταφορά (ειρωνεία-αμφισβήτηση) για να προσδώσει στην έννοια 

του ρήματος την υστεροβουλία. 

 

(υλικό ή ηθικό): επεξηγεί την έννοια του κέρδους.  

Μονάδες 3 

 

Β4.β) β’ ενικό: δηλώνει αμεσότητα, οικειότητα, παραστατικότητα, 

εκλαΐκευση, ζωντάνια. Σο «εσύ» περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, τον 

οποιονδήποτε. 

 

α’ πληθυντικό: καθολικότητα, αμεσότητα, παραστατικότητα, σοβαρότητα 

ύφους. Ο συγγραφέας αναφέρεται και στον εαυτό του. 

 

 

Μονάδες 4 
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Γ1.  

 

Χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας 

 

Α’ Ερώτημα 

 

 η ανιδιοτέλεια, η αγνότητα των αισθημάτων και των προθέσεων 

 η ανυστερόβουλη διάθεση, η απουσία σκοπιμοτήτων και των 

μικροϋπολογισμών του προσωπικού συμφέροντος 

 η ανοχή, η ανεκτικότητα προς τη διαφορετικότητα 

 η ανυπόκριτη εμπιστοσύνη και η απουσία της καχυποψίας 

 η γενναιοδωρία, η μεγαλοψυχία και η καλοσύνη 

 η απουσία της κτητικής διάθεσης και ο σεβασμός στην αυτονομία της 

προσωπικότητας του άλλου 

 η ανυπαρξία έπαρσης, εγωκεντρισμού και αλαζονείας, η ψυχική συμμετοχή 

στη χαρά και στη λύπη του συνανθρώπου, που εκδηλώνεται ως 

συμπαράσταση. 

 η διάθεση της συγνώμης, η απουσία μνησικακίας, η ανεξικακία η διάθεση 

προσφοράς που φτάνει ως την αυτοθυσία και δεν αναζητεί δικαίωση. 

 
 

Β’ Ερώτημα 

α) Θετικός ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

-  δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων από μακρινές αποστάσεις 

(κατάργηση των αποστάσεων). 

- δυνατότητα επαφής ατόμων με ειδικές ανάγκες και δημιουργίας φιλικών 

σχέσεων. 

- δυνατότητα δημιουργίας φιλικών σχέσεων μεταξύ ατόμων που δε 

γνωρίζονται (έναρξη φιλίας). 

- ευκολία ανταλλαγής απόψεων, συναισθημάτων για οποιοδήποτε θέμα. 

- ομαδική διαδικτυακή ψυχαγωγία (ηλεκτρονικά παιχνίδια). 
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Αρνητικός ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

- οι αρχές της φιλίας και οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν απουσιάζουν. 

- απουσία αμεσότητας στην επαφή με τους άλλους (ανθρώπινη παρουσία, 

άκουσμα φωνής, χειρονομίες, βλεμματική επαφή). 

- κίνδυνοι παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού στην περίπτωση που η 

σχέση δημιουργείται μέσα από το διαδίκτυο. 

- απομόνωση του ανθρώπου, περιορισμός σε τρόπους επαφής μόνο «από το 

σπίτι». 

- Η ανθρώπινη παρουσία και επαφή «αντικειμενικοποιείται» δηλαδή, 

καταλήγει να υπάρχει μόνο μέσα από έναν υπολογιστή. 

 

 

Μονάδες 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια:  Μυλωνά Μαρία, Ωρολογαδέλη Ροδούλα 


