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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Α1.  
Στο συγκεκριμένο δοκίμιο ο συγγραφέας πραγματεύεται την έννοια της φιλίας. 
Αρχικά, εντοπίζει την έννοια της διαχρονικά, δίνοντας έμφαση στην ετυμολογική 
προέλευσή της από την «αγάπη» και στην απαραίτητη ευνοϊκή και στοργική διάθεση 
ανάμεσα στους φίλους. Χρησιμοποιώντας την Αριστοτελική διάκριση της φιλίας ο 
συγγραφέας αναλύει την έννοια με κριτήρια τη χρησιμότητά της, τη χαρά που 
προσφέρει, συνδέοντας, όμως, αυτές τις διακρίσεις με την έννοια του οφέλους. Η 
τρίτη διάκριση, σύμφωνα με το συγγραφέα, είναι η ιδανική φιλία η οποία στηρίζεται 
στην ποιότητα των προσώπων, στην αξία τους και στην «αρετή» και όχι στο 
συμφέρον γι’ αυτό και δε φθείρεται. Τέλος, καταλήγει στην ανάγκη του φίλου ως 
συνοδοιπόρου στις δύσκολες καμπές του βίου.  
 
Β1.  
α. Λάθος 
β. Σωστό 
γ. Σωστό 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 
 
Β2.  
α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με τους εξής τρόπους:  
 

- Διαίρεση: Διαιρετέα έννοια είναι οι φιλικές σχέσεις, οι οποίες διακρίνονται κατά 
τον Αριστοτέλη (διαιρετική βάση) ο στόχος που εξυπηρετεί (είδη διαίρεσης): διά 
το χρήσιμον, δι’ ηδονήν και διά το αγαθόν. 

 
- Αιτιολόγηση καθώς αιτιολογείται η ανάγκη σύνδεσής μας με έναν άνθρωπο. 

Χαρακτηριστική είναι η χρήση της διαρθρωτικής λέξης «επειδή». 
 
- Παραδείγματα: δευτερευόντως χρησιμοποιεί επιμέρους παραδείγματα 

προκειμένου να δικαιολογήσει, να αιτιολογήσει την εκάστοτε περίπτωση (για τις 
υποθέσεις, τις ανάγκες … φιλοδοξίες κτλ.) και χρήση της διαρθρωτικής λέξης 
«δηλαδή». 

 
β) άλλωστε: προσθήκη, συμπλήρωση στοιχείων 

δηλαδή: επεξήγηση 
όταν: χρονικο-υποθετική σχέση 
λοιπόν: συμπέρασμα 

 
Β3.  
α) εγκωμίασαν = δόξασαν, επαίνεσαν, ύμνησαν 

ευχαρίστηση = τέρψη, απόλαυση, ικανοποίηση 
συναναστροφής = συγχρωτισμού, επικοινωνίας, παρέας 
ακατάλυτη = αδιάκοπη, αιώνια, ανθεκτική, ακατάργητη, παντοτινή,σταθερή,μόνιμη 
φθείρεται = υποβαθμίζεται, ευτελίζεται, αλλοιώνεται, διαβρώνεται 

        
β) οικεία: ανοίκεια, ξένα, άγνωστα 

επιδέξιος: αδέξιος, ανίκανος  
ωφέλεια: βλάβη, ζημία 
αξία: απαξία 
αυστηρό: επιεικές, χαλαρό, διαλλακτικό 



Β4.   
α) δια το χρήσιμον: αριστοτελικός όρος / μεταφορά φράσης από αρχαία ελληνική 

γλώσσα 
αγαπά: ειρωνεία, αμφισβήτηση 
(υλικό ή ηθικό): επιπρόσθετο συμπληρωματικό σχόλιο του συντάκτη 

 
β) β΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο: αμεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα, 

επικοινωνιακότητα 
α΄ πληθυντικό πρόσωπο: αμεσότητα, οικείο ζωντανό ύφος, δίνει το αίσθημα 
συμμετοχής του συντάκτη, τονίζει την καθολικότητα του προβλήματος 

 
                
Γ1. 
 
Αγαπητοί συμμαθητές, γονείς και διδάσκοντες 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Αναφορά στην αφορμή και το θέμα της εκδήλωσης 
 

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 
 
Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
 
Διανοητικός τομέας 
 
 Διάθεση κατανόησης 
 Πρόθεση επίλυσης των διαφορών με διάλογο, επικοινωνία 
 Διαλλακτικότητα, ανεκτικότητα 

 
Ηθικός τομέας 

 
 Ειλικρίνεια, εντιμότητα 
 Σεβασμός (αυτο- και αλληλο-) 
 Αξιοπρέπεια, εγκράτεια 
 Συνέπεια λόγων – έργων 
 Διάθεση προσφοράς (απαλλαγή από ιδιοτέλεια) και συμπαράστασης 
 Αφοσίωση 
 
 
Ψυχοσωματικός Τομέας 
 
 Ευγένεια, ευαισθησία 
 Ενσυναίσθηση 
 Άδολη αγάπη 
 Αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης 
 Υπομονή και επιμονή για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες  
 Αμοιβαιότητα  
 



Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ  
 
1. ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 
 Προώθηση πλασματικής επικοινωνίας που υποκαθιστά την εξ επαφής 
 Εσφαλμένη ταύτιση της περισσότερης επικοινωνίας με την ποιοτική / ουσιαστική 

επικοινωνία 
 Αλλοίωση των πραγματικών προθέσεων και δυνατότητα χρήσης «προσωπείου» 
 Κίνδυνοι που απορρέουν από το «ανεξέλεγκτο» του διαδικτύου (εξαπάτηση, 

παραπλάνηση) 
 Προβολή αρνητικών προτύπων, απομόνωση, αποξένωση, προσκόλληση στα 

ηλεκτρονικά μέσα 
 
2. ΘΕΤΙΚΑ 
 
 Δυνατότητα συχνότερης / τακτικότερης επικοινωνίας 
 Εκμηδένιση αποστάσεων 
 Ταχύτητα επικοινωνίας 
 Δυνατότητα γνωριμίας με περισσότερα άτομα ( άτομα που δε θα γνώριζε κανείς 

σε άλλη περίπτωση) 
 Δυνατότητα οργάνωσης ομαδικών συναντήσεων  
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Εξαίρουμε την αξία της φιλίας και προτρέπουμε για την επιδίωξη της άδολης 
εκδήλωσής της  
 
                                                                                                      ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ 
 
 

 
 

                                   
 
 


