
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. Σύμφωνα με το κείμενο, οι βασικές αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνική ζωή των 
εφήβων είναι τέσσερις. Αρχικά, αυξάνεται ο χρόνος που περνάνε με τους συνομηλίκους τους, 
ενώ αφιερώνουν όλο και λιγότερο χρόνο στους γονείς τους από τους οποίους δεν δέχονται πια 
έλεγχο και καθοδήγηση. Γι’ αυτό τον λόγο οι παρέες τους επεκτείνονται σε περιοχές πέρα από 
την ευρύτερη περιοχή της γειτονιάς τους αναζητώντας, παράλληλα, και άτομα του άλλου 
φύλου. Τέλος, οι παρέες τους αυξάνονται σε αριθμό και εντείνονται οι σχέσεις μεταξύ τους.  
 
Α2. α) δεύτερη παράγραφος: Κριτήρια επιλογής φίλων στην εφηβεία 
τρίτη παράγραφος: Η διαφορά στο περιεχόμενο των συζητήσεων με στενούς φίλους στην 
παιδική και στην εφηβική ηλικία 
β) Ο τίτλος του κειμένου «Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους» είναι κυριολεκτικός, καθώς 
η γλώσσα χρησιμοποιείται αναφορικά/ κυριολεκτικά. 
γ) Θεματική περίοδος: «Καθώς τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία… μεταβάλλονται.» 
Σχόλια/ λεπτομέρειες: «Στις σύγχρονες κοινωνίες… μεγαλύτερη ένταση.» 
Κατακλείδα: δεν υπάρχει 
δ) 1. Η σύνταξη της πρότασης είναι ενεργητική. 
Μετατροπή σε παθητική: «Διπλάσιος χρόνος στις παρέες με συνομηλίκους τους σε σχέση με 
τον χρόνο που αφιερώνεται στους γονείς τους ή σε άλλους ενηλίκους αφιερώνεται από τους 
μαθητές του Λυκείου.» 
2. Η σύνταξη της πρότασης είναι παθητική. 
Μετατροπή σε ενεργητική: «Οι νέοι με πράξεις επιτυγχάνουν την ευαισθησία απέναντι στις 
ανάγκες του άλλου και την αλληλοϋποστήριξη.» 

 
Β1. 1. γ. iii 

2. ζ. v 
3. α. vi 
4. στ. i 
5. δ. vii 

 
 



 

 

Β2. α) 1. μεταφορικά 
2. κυριολεκτικά 
3. μεταφορικά 

β) προσθήκη → ακόμη 
αντίθεση → ωστόσο 
συμπέρασμα → λοιπόν 

 
Γ. επικοινωνιακό πλαίσιο: Πρόκειται για ομιλία, οπότε είναι απαραίτητη προσφώνηση και 
αποφώνηση, ενώ το ύφος διαθέτει στοιχεία προφορικότητας.  
 
Κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητοί συμμαθητές/ συμμαθήτριες, 
 
Πρόλογος: Η φιλία αποτελεί ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο και αναγκαία προϋπόθεση για 
την προσωπική ανάπτυξη και τη συλλογική ευημερία. Ήδη από την αρχαιότητα ο Αριστοτέλης 
έχει επισημάνει την σπουδαιότητά της και τις μορφές της. Με αφορμή την εκδήλωση που 
διοργανώνει το σχολείο µας µε θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη εποχή, θα ήθελα 
να αναφερθώ στα χαρακτηριστικά της φιλίας και τη σημασία της για τον άνθρωπο, µε 
δεδομένο ότι αυτή έχει αλλοτριωθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής κρίσης της εποχής 
µας. 
 
Α΄ ζητούμενο:  

1. Χαρακτηριστικά γνήσιας φιλίας 
 Σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου ατόμου 
 Ειλικρίνεια και τιμιότητα 
 Αλληλοβοήθεια και κατανόηση των προβλημάτων του άλλου 
 Ανιδιοτέλεια, έλλειψη εγωισμού 
 Κοινά ενδιαφέροντα 
 Συνεχής επικοινωνία 
 
2. Σημασία της φιλίας 
 Συμβάλλει στην ψυχολογική ισορροπία του ατόμου καθώς ικανοποιεί την ανάγκη του 

για επικοινωνία. 
 Καταπολεμά την εσωστρέφεια και τη μοναξιά του ατόμου. 
 Προσφέρει συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές, καθώς ο φίλος συμπάσχει και 

μοιράζεται τις καταστάσεις (καλές ή κακές) του άλλου. 
 Συμβάλλει στην ομαλή κοινωνικοποίηση του ατόμου και αποβάλλονται διάφορα 

συμπλέγματα. 
 Το άτομο συνειδητοποιεί τα προτερήματα και τις αδυναμίες του και οδηγείται στην 

αυτογνωσία. 



 

 

Ζητούμενο Β΄:  Γιατί η φιλία σήμερα περνά κρίση 
 Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος ώστε να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά οι 

άνθρωποι μεταξύ τους και να δημιουργούνται δεσμοί φιλίας. 
 Το καταναλωτικό πνεύμα της εποχής αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως μέσο επίτευξης 

προσωπικών επιδιώξεων και όχι ως αξία. 
 Στις ανθρώπινες σχέσεις επικρατεί πια η υποκρισία και η ζήλια που εμποδίζουν την 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων. 
 Ο τρόπος ζωής στα αστικά κέντρα δυσκολεύει την προσέγγιση των ατόμων. 

 
 
Επίλογος: Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι –υλικά τουλάχιστον– μπορούμε να 
ζήσουμε χωρίς φίλους. Το ζήτημα είναι να αναλογιστούμε τι είδους ποιότητα θα είχε η ζωή 
µας χωρίς την ύπαρξη της φιλίας. Ιδιαίτερα σήμερα, που είμαστε αντιμέτωποι µε σωρεία 
προβλημάτων, η παρουσία φίλων δίπλα µας δίνει άλλο κίνητρο και περιεχόμενο στη ζωή µας. 
Οφείλουμε να τους βρούμε και να τους κρατήσουμε στη ζωή μας! 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 

 


