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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β’ 

(Κοινά για Νέο και Παλαιό Σύστηµα Εξετάσεων) 

16 ΜΑΪΟΥ 2016 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές 

 
Α. Ο Ε.Π. Παπανούτσος εξετάζει τον ρόλο και τις εκφάνσεις της φιλίας. Αρχικά, τη 

σηµατοδοτεί ως διαχρονική και παγκόσµια αξία, που καταδεικνύει τη θετική 
προσέγγιση κοντινών µας προσώπων. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η φιλία 
εκφράζεται µέσω υγιών, θετικών και αµοιβαίων συναισθηµάτων µεταξύ έµψυχων 
όντων, και ταξινοµείται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη σχετίζεται µε τα οφέλη που 
εισπράττει κανείς από αυτή, ενώ η δεύτερη αφορά την ικανοποίηση που αποκοµίζει 
από τη συναναστροφή του µε φίλους, όµως και στις δύο περιπτώσεις κρύβονται 
ιδιοτελή κίνητρα, Αντίθετα, η τρίτη κατηγορία θεωρείται πλήρης, καθώς εδράζεται 
στα υψηλά ιδανικά της ηθικής και αρετής, και παραµένει αλώβητη. Τέλος, ο Ε.Π. 
Παπανούτσος κρίνει πως η πραγµατική φιλία αναδεικνύεται στις κρίσιµες στιγµές της 
ύπαρξής µας, όταν αναζητούµε έναν αντικειµενικό και ανυστερόβουλο 
συµπαραστάτη.  

 
 
Β.1 α. Λ 

β. Σ 
γ. Σ 
δ. Σ 
ε. Λ 

 
Β2. α) Τρόποι ανάπτυξης: 

 
i. Με διαίρεση: 

∆ιαιρετέα έννοια: η φιλία 
∆ιαιρετική βάση: ο στόχος που εξυπηρετεί 
Αποτέλεσµα της διαίρεσης: «δια το χρήσιµον», «δι’ ηδονήν», «διά το 
αγαθόν», που αναπτύσσεται στην επόµενη παράγραφο 

 
ii. Με αιτιολόγηση: 

Πολλαπλή χρήση του αιτιολογικού συνδέσµου «επειδή»:  
«… επειδή ο ένας µας…» 
«… επειδή µας προξενεί…» 
«… επειδή, δηλαδή, είµαι εγώ…» 
«… επειδή κάτι άλλο περιµένουµε…» 

 
β) άλλωστε: προσθήκη, συµπλήρωση στοιχείων 

δηλαδή: επεξήγηση 
όταν: χρονικο-υποθετική σχέση 
λοιπόν: συµπέρασµα 
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Β3. α)  

εγκωµίασαν: επαίνεσαν, εκθείασαν 
ευχαρίστηση: ικανοποίηση, ηδονή 
συναναστροφής: επαφής, συνεύρεσης 
ακατάλυτη: σταθερή, µόνιµη 
φθείρεται: καταστρέφεται, αλλοιώνεται 

β)  
οικεία ≠  ξένα, άγνωστα 
επιδέξιος ≠ αδέξιος 
ωφέλεια ≠  βλάβη, ζηµία 
αξία ≠ απαξία 
αυστηρό ≠ επιεική  

 
Β4.  α)       «διά το χρήσιµον»: αυτούσια µεταφορά της φράσης του Αριστοτέλη. 
             «αγαπά»: δηλώνεται διακριτική ειρωνεία, καθώς στην επόµενη παράγραφο 

οριοθετείται η πραγµατική, ουσιαστική, τέλεια έννοια της φιλίας. 
 (υλικό ή ηθικό): επεξηγείται και διευκρινίζεται η έννοια του κέρδους 
 
 β)      β΄ ενικό πρόσωπο: δηλώνεται αµεσότητα, οικειότητα. 
           α΄ πληθυντικό: δηλώνεται η καθολικότητα, εντάσσεται ο ποµπός στο σύνολο. 
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Γ.  
Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία σε εκδήλωση του σχολείου 
Ύφος: οικείο 
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικό, β΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό. 
Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική, χωρίς να λείπει η επίκληση στο Συναίσθηµα 
 
Προσφώνηση: Αγαπητοί συµµαθητές και συµµαθήτριες,  
 
Πρόλογος:  
 
Παρατηρώντας µας κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων διαπιστώνω την προσήλωση 
στην οθόνη ενός έξυπνου κινητού. Γνωρίζουµε, βέβαια, όλοι µας ότι οι 
διαπροσωπικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από τυπικότητα, αδιαλλαξία, ανυποµονησία. 
Πολλοί από εµάς, εγκλωβισµένοι σε χώρους και χρόνους αφιλόξενους, προτιµούµε 
την τεχνολογία, τον καταναλωτισµό και την αποµόνωση. ∆εν µπορούµε, ωστόσο, να 
αµφισβητήσουµε ότι οφείλουµε συνεχώς να αναζητούµε τρόπους  
επαναπροσδιορισµού των σχέσεων, να αναδείξουµε, δηλαδή, τη φιλία ως κορυφαία 
αξία της. 
 
Α΄ ερώτηµα: τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας 
• Σεβασµός στις ιδιαιτερότητες και στην προσωπικότητα του άλλου. Η γνήσια 

φιλία είναι εκδήλωση της δηµιουργικότητας και συνεπάγεται φροντίδα, 
αξιοπρέπεια, ευθύνη και γνώση. 

• Ειλικρίνεια και εντιµότητα. Η φιλία διδάσκει τον εποικοδοµητικό διάλογο, καθώς 
αποτελεί φαινόµενο συζήτησης και αναζήτησης. 

• Αντέχει στις δοκιµασίες και στο χρόνο. 
• Είναι ανιδιοτελής και γι’ αυτό κοινωφελής, µε την έννοια όχι ότι δεν πρέπει να 

έχουµε ανάγκες, αλλά να µην καθορίζεται η συµπεριφορά µας από ανάγκες και 
επιθυµίες, προσδοκίες και όνειρα. 

• ∆ιαλλακτικότητα, έλλειψη εγωισµού και εγωπάθειας. Η πραγµατική φιλία είναι 
το αποτέλεσµα της ελεύθερης εκλογής και όχι της αδυναµίας να δράσουµε 
διαφορετικά. 

• Η φιλία στηρίζεται στην εµπιστοσύνη, στην πίστη και στην αποδοχή. Σηµαντική 
είναι, επίσης, η απουσία ανταγωνιστικού πνεύµατος και φθόνου. 

• Κατανόηση και αλληλοϋποστήριξη. Οι φίλοι συµπαρίστανται στις δύσκολες 
στιγµές, στηρίζουν και ενθαρρύνουν, συµµετέχουν στην επίλυση προβληµάτων 

 
Β΄ ερώτηµα: ο ρόλος των µέσων κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτύου στη 
δηµιουργία σχέσεων φιλίας. 
 
Το διαδίκτυο και ιδιαίτερα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχούν στη ζωή µας, 
επηρεάζοντας κάθε πτυχή της καθηµερινότητάς µας. Οι φιλικές σχέσεις δε θα 
µπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. 
 
Οι ανθρώπινες σχέσεις µπορούν να ευεργετηθούν: 
 
• Οι άνθρωποι εξασφαλίζουν, χάρη στην ταχύτητα, την ευκολία και την ποικιλία 

που τους παρέχουν οι εφαρµογές του ∆ιαδικτύου, και ειδικά τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τη δυνατότητα να προσεγγίζουν τους άλλους και να συνάπτουν 
φιλικές σχέσεις. (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Viber, Skype)  τίθενται 



Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 4

στην υπηρεσία ανθρώπων που επιθυµούν να διευρύνουν τις επαφές και τις 
σχέσεις τους µε άλλους χρήστες, και µάλιστα χωρίς επιπλέον κόστος, πέρα από τη 
συνδροµή τους στο ∆ιαδίκτυο. Ιδιαίτερα αυτή η δυνατότητα κεντρίζει εµάς τους 
νέους χρήστες, που επιθυµούµε να διευρύνουµε τον κύκλο των επαφών µας. 

• Χάρη στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες µπορούµε να καταργούµε 
χιλιοµετρικές αποστάσεις και να επικοινωνούµε µε ανθρώπους διαφορετικής 
εθνικότητας ανά τον κόσµο, µε τους οποίους µοιραζόµαστε κοινά ενδιαφέροντα, 
και έχουµε κοινές πεποιθήσεις και απόψεις, γεγονός που δεν είναι εφικτό στις δια 
ζώσης επαφές. Έτσι, δηµιουργούµε οµάδες επικοινωνίας, συνάπτοντας δεσµούς 
µε ανθρώπους που θεωρούµε ενδιαφέροντες. Το γεγονός αυτό ευνοεί την άρση 
στερεοτυπικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, και είναι δυνατό να οδηγήσει στη 
σύναψη υγιών, φιλικών, διαπροσωπικών σχέσεων. 

• Αρκετοί σηµερινοί άνθρωποι δε διαθέτουν σε µεγάλο βαθµό ανεπτυγµένες 
κοινωνικές δεξιότητες, µε αποτέλεσµα να τους είναι ευκολότερο να προσεγγίσουν 
τους άλλους µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, και να συνάπτουν σχέσεις 
µαζί τους, εφόσον αυτού του είδους η προσέγγιση προϋποθέτει µικρότερη 
προσωπική έκθεση. 

 
Οι ανθρώπινες σχέσεις µπορεί να κλονιστούν: 
 

Ωστόσο, επειδή συχνά απουσιάζει το µέτρο στη χρήση του διαδικτύου και οι 
άνθρωποι βρίσκονται διαρκώς πίσω από µία οθόνη είτε του κινητού τους τηλεφώνου 
είτε του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, επηρεάζονται αρνητικά οι ανθρώπινες 
σχέσεις, και ειδικά οι φιλικές. 
• Οι χρήστες ζουν σε µία εικονική πραγµατικότητα, επενδύουν περισσότερο στο 

διαδικτυακό τους πρόσωπο και επικεντρώνονται να γίνουν δηµοφιλείς, για να 
προσελκύσουν αιτήµατα φιλίας και «likes», άρα στόχος τους δεν είναι να 
συνάψουν βαθιές, γνήσιες και ουσιαστικές φιλικές σχέσεις, αλλά επιδερµικές. 

• Αρκετές φορές – ειδικά εµείς οι νέοι χρήστες – αγνοούµε τους κινδύνους που 
εγκυµονεί η ανώνυµη περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο, και ερχόµαστε σε επαφή µε 
ανθρώπους που κρύβουν την πραγµατική τους ταυτότητα, προσπαθώντας να 
συνάψουν σχέσεις φιλίας, οι οποίες µπορεί να αποδειχτούν εξαιρετικά 
επικίνδυνες. 

 
Επίλογος: Ανακεφαλαιώνοντας, θα υποστηρίζαµε ότι η ψυχική ανωτερότητα και η 
πνευµατική ωριµότητα είναι βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση των ουσιαστικών και 
φιλικών σχέσεων και ευρύτερα της κοινωνικής συνοχής και ευηµερίας. Σε αυτήν την 
προσπάθεια, µαζί µε την αρωγή της οικογένειας και του σχολείου, η δυναµική των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης είναι αναντίρρητη, και κατά συνέπεια επιβεβληµένη. 
 
Αποφώνηση: σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 


