
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

      Η σημασία της φιλίας για τους νέους Έλληνες εκφράζεται απόλυτα μέσα από αυτή τη μεταφορική φράση για να 

δείξεις το φίλο σου: «ο κολλητός /η κολλητή μου». Στην Ελλάδα υπάρχει μια παράδοση στο θέμα της φιλίας, η 

οποία ανιχνεύεται μέχρι και την αρχαιότητα με μερικά ζευγάρια φίλων οι οποίοι πέρασαν στην αθανασία του 

μύθου ή της ιστορίας. Οι δε Σπαρτιάτες πολεμούσαν πάντοτε ανά ζεύγη και ο καθένας ήταν δεμένος με το φίλο  και 

συμπολεμιστή του πραγματικά στη ζωή και το θάνατο. Σήμερα, η αίσθηση της εγγύτητας που νιώθεις για κάποιον 

άλλο εκφράζεται με αυτή τη μεταφορική φράση, η οποία εκτός των άλλων εννοεί ότι υπάρχουν πλήθος πραγμάτων 

που συντελούν στη «χημεία» μεταξύ εσένα και των φίλων σου. Στις μικρότερες ηλικίες το σχολείο και στις λίγο 

μεγαλύτερες το Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι είναι οι κατεξοχήν χώροι στους οποίους οικοδομούνται οι φιλίες, ενώ 

αργότερα οι χώροι εργασίας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ισχυρή παράδοση άλλου τύπου κλειστών ομάδων ( όπως 

είναι τα clubs  κοινών ενδιαφερόντων, οι σύλλογοι δραστηριοτήτων κ.τ.λ.) ώστε να προκύπτουν  φιλίες μέσα από 

παρόμοιες συγκεντρώσεις. Αντιθέτως, στα μεγάλα αστικά κέντρα, παρά την υπερσυσσώρευση πληθυσμού πολλές 

φόρες  και την αίσθηση αποξένωσης που υπάρχει, η γειτονιά υπάρχει και λειτουργεί ακόμη ως χώρος αλλά και ως 

κριτήριο επιλογής φίλων. Αυτό όμως που οι Έλληνες νέοι εκτιμούν περισσότερο στη φιλία είναι αυτή η αίσθηση  

του να  μοιράζεσαι  κοινούς κώδικες επικοινωνίας με κάποιον άλλο και να πιστεύεις  - άσχετα με το αν ισχύει 

πραγματικά ή όχι – ότι ο φίλος ή οι φίλοι σου θα σε ακολουθούν και θα σε στηρίζουν σε όλη σου τη ζωή.   

                                                                           http://www.mfa.gr/greek/greece/windows/young _people/friends.html 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Ποιο περιεχόμενο δίνει στον όρο « φιλία» το κείμενο; Γράψτε χαρακτηριστικές λέξεις ή φράσεις που 
δικαιολογούν την απάντησή σας.          ( Μονάδες 2,5 ) 
2. Να εντοπίσετε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο κείμενο ( χρήση 
παραδειγμάτων, σύγκριση – αντίθεση).           ( Μονάδες 2,5 ) 
3. α) Στο παρακάτω απόσπασμα να βρείτε το υποκείμενο, το ποιητικό αίτιο, το β΄ όρο σύγκρισης. 
«Υπενθυμίζεται ότι πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις αφού η πρόσφατη απεργία ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 
ετών, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας».    
    β) Να ξαναγράψετε τις παρακάτω φράσεις αναφερόμενοι στο παρελθόν.  
Ι.   Στην Ελλάδα υπάρχει μια παράδοση στο θέμα της φιλίας, η οποία ανιχνεύεται μέχρι και την αρχαιότητα. 
ΙΙ.  Στις μικρότερες ηλικίες το σχολείο και στις λίγο μεγαλύτερες το Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι είναι οι κατεξοχήν 
χώροι στους οποίους οικοδομούνται οι φιλίες.       ( Μονάδες 2,5 ) 
4. α) Να σχηματίσετε οικογένειες λέξεων με παραγωγή ή σύνθεση με τις παρακάτω λέξεις:   εργασία,  ζωή. 
    β) Να σχηματίσετε ουσιαστικά που να έχουν α΄ συνθετικό όμοιο με αυτό των λέξεων:    δίχρονος,   καταγραφή.  

 ( Μονάδες 2,5 ) 
  
Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  (Μονάδες 10) 
 
Πιστεύετε ότι η επικοινωνία που αναπτύσσουν οι νέοι σήμερα χάρη στα ηλεκτρονικά μέσα έχει τα χαρακτηριστικά 
της φιλίας; Να παρουσιάσετε την άποψή σας σε ένα άρθρο της τοπικής εφημερίδας. 
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