
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
            
 Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ:  Η ΦΙΛΙΑ 
 
                1η Απ’όλα τα αγαθά που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου ευτυχισμένη τίποτε δεν είναι μεγαλύτερο, 
            τίποτε γονιμότερο, τίποτε πιο ευχάριστο από την πραγματική φιλία. 
      2η   Τι είναι όμως η πραγματική φιλία;  Είναι ο στενός και θερμός δεσμός δύο ή περισσότερων  
             προσώπων, που στηρίζεται στην αμοιβαία ανιδιοτελή αγάπη και εκτίμηση· είναι ο πολύτιμος και  
             σταθερός δεσμός που ενώνει ενάρετους ανθρώπους, στην καταγωγή ξένους ή συγγενείς. Οι      
             εκλεκτότεροι πνευματικοί άνθρωποι όλου του κόσμου έχουν αναγνωρίσει και έχουν εξυμνήσει την  
             πραγματική φιλία και πολλοί, από τα αρχαιότατα χρόνια ως σήμερα, έχουν γράψει γι’αυτήν ότι είναι 
             ένα από τα απαραίτητα  και τα πιο βασικά στηρίγματα του ανθρώπου για την επίλυση των  
             προβλημάτων του, για την προκοπή του και για την ευτυχία του. 
                 3η Αναλυτικότερα, όπως λέει ο Όμηρος, «Συν τε δύ’ ερχομένω»· «όταν πηγαίνουν δυο μαζί»  
             μπορούν να τα βγάλουν πέρα καλύτερα και πιο άνετα. Γιατί ο πραγματικός φίλος θα σε βοηθήσει 
             στην αντιμετώπιση των ζητημάτων σου ή των κινδύνων που διατρέχεις και στην επιτυχία των  
             σκοπών σου· θα ακούσει τα μυστικά σου· στη δυστυχία σου θα λυπηθεί μαζί σου και με πίστη θα σου  
             συμπαρασταθεί, στη ευτυχία σου δε θα σε φθονήσει, αλλά θα χαρεί κι εκείνος ειλικρινά, θα επαινέσει 
             την καλή σου απόδοση και θα σου ευχηθεί το καλύτερο·  δε θα θελήσει ποτέ να σε εκμεταλλευτεί · 
             όταν βρίσκεσαι σε ανάγκη , θα σε βοηθήσει· θα κάνει θυσίες για σένα ,θα σε σκέφτεται και όταν  
             βρίσκεται μακριά σου · θα σου πει την αλήθεια και ,όταν πρέπει, θα σε κρίνει με αυστηρότητα, θα  
             είναι  ειλικρινής μαζί σου και δε θα σε κολακεύει · θα χαίρεται από την παρουσία σου και θα είναι ο 
             συμπαραστάτης σου· θα σε ενθαρρύνει και θα σε στηρίζει για την κατάκτηση της αρετής και θα σε 
             αποτρέπει από το κακό· θα κάνει υποχωρήσεις και δε θα κάνει οτιδήποτε το πονηρό, που θα 
             μπορούσε να προκαλέσει μείωση ,πόνο ή λύπη σε σένα. Τα ίδια φυσικά θα προσφέρεις και συ  
             σ’αυτόν, για να έχει στερεά  θεμέλια η φιλία σας. 
       4η Η πραγματική φιλία, λοιπόν,ανυψώνει τους ανθρώπους ηθικά και πνευματικά, γιατί σ’αυτήν  
             ο δόλος δεν έχει θέση και η προσφορά είναι αυθόρμητη, εκούσια και ανιδιοτελής και η αμοιβαία 
             συμπαράσταση στους πνευματικούς στόχους αποτελεσματική. Η αληθινή φιλία έχει διάρκεια και δεν  
             τραυματίζεται από τις συκοφαντίες. Μόνο όμως εκείνοι που είναι πραγματικά καλλιεργημένοι και  
             ενάρετοι αξιώνονται να την προσφέρουν και να την απολαύσουν. 
                                                                                                     Περιοδικό «Φιλόλογος», τεύχ. 20 
                                                                                                       ( απόσπασμα –διασκευή) 
                                           
                                      
             Β΄  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

1) Τι είναι η πραγματική φιλία ,σύμφωνα με το κείμενο, και σε τι μπορούν οι πραγματικοί φίλοι 
       να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο;     ( 2.5 μον ) 
 
2) α) Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της 2ης  παραγράφου ; ( 1 μον ) 
 
      β) Να εντοπίσετε τις συνδετικές λέξεις που ενώνουν τις παραγράφους και να βρείτε τη σημασία              

                        τους. ( 1.5 μον)  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3) α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες  λέξεις του κειμένου : 
            σου ,την  αλήθεια , συ , με αυστηρότητα . ( 1 μον )    
 
  
        β) « Η πραγματική φιλία ανυψώνει τους ανθρώπους »  . Να μεταφέρετε το ρήμα της πρότασης 
             στους παρελθοντικούς χρόνους .  (0.75 μον )   
       
 
       γ)  Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  ( 0.75 μον) 
 
                    άνετα      :  συγκριτικός βαθμός ,μονολεκτικά      
                 
                    πολλοί     :  συγκριτικός βαθμός ,μονολεκτικά  
                     
                    θερμός: υπερθετικός βαθμός ,μονολεκτικά 
 
4) α)  Να  βρείτε δύο παράγωγα ή σύνθετα  για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις .(1 μον)    
 
                    φιλία   
                    άνθρωπος 
 
        β)  Να γράψετε τα αχώριστα μόρια των παρακάτω λέξεων και να βρείτε τη σημασία των μορίων . 
                    δυστυχία ,    υποχωρήσεις , συμπαραστάτης       ( 1.5 μον ) 
 
 
Γ΄   ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΛΟΓΟΥ ( 10 μον ) 
 
             Υποθέστε ότι γράφετε στο ημερολόγιό σας .Να περιγράψετε σε ( 2-3) παραγράφους μια   
        διασκεδαστική σκηνή που ζήσατε με τον/την καλύτερό/ή σας  φίλο/η. 
 


