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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Β1.

Νοηματικό κέντρο: Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά της φιλίας για τον άνθρωπο.
1η §: Η διαχρονική αξία της φιλίας.
2η – 3η §: Το ουσιαστικό νόημα και οι μορφές της φιλίας, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη.
4η §: Η τέλεια φιλία δομείται πάνω στην αμοιβαιότητα και στις ηθικές αξίες.
5η §: Ο φίλος ως σύμβουλος και κριτής στην καθημερινή ζωή.
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Β2. α) Οι τρόποι ανάπτυξης της 3ης παραγράφου είναι:
1) διαίρεση («Μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη φιλικών σχέσεων…δια το άγαθον»),
2) παραδείγματα (μας προξενεί ευχαρίστηση (είναι διασκεδαστικός, έξυπνος συνομιλητής,
επιδέξιος συμπαίκτης κ.τ.λ.)
3) αιτιολόγηση («επειδή μας προξενεί ευχαρίστηση», «επειδή, δηλαδή, είμαι εγώ αυτός που
είμαι», «αλλά επειδή κάτι άλλο περιμένουμε απ’ αυτόν»).
β) άλλωστε:έμφαση, προσθήκη
δηλαδή: επεξήγηση
όταν: χρονική σχέση
λοιπόν: συμπέρασμα
Β3. α) εγκωμίασαν = επαίνεσαν, εκθείασαν
ευχαρίστηση = ηδονή, ικανοποίηση, χαρά, απόλαυση
συναναστροφής = επικοινωνίας, επαφής
ακατάλυτη = σταθερή, ακλόνητη
φθείρεται = εκφυλίζεται, αλλοιώνεται, υποβαθμίζεται
β) οικεία ≠ άγνωστα, ξένα, ανοίκεια
επιδέξιος ≠ αδέξιος
ωφέλεια ≠ βλάβη
αξία ≠ απαξία
αυστηρό ≠ επιεική, ελαστικό, διαλλακτικό
Β4. α) «δια το χρήσιμον»: αυτούσια μεταφορά των λόγων του Αριστοτέλη.
«αγαπά» :σχόλιο, ειρωνεία.
(υλικό ή ηθικό): επεξήγηση, συμπλήρωση.
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β) β’ ενικό πρόσωπο: διάλογος, απευθύνει τον λόγο, ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα
(έμμεση παραίνεση, διδαχή).
α’ πληθυντικό πρόσωπο: καθολικότητα, αμεσότητα, κοινή οπτική γωνία πομπού και
δέκτη.
Γ1. Παραγωγή Λόγου
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία
Προσφώνηση: Αγαπητό ακροατήριο, κυρίες και κύριοι, …
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Χρήση ρηματικών προσώπων:α, γ ενικό
α, β, γ πληθυντικό
Πρόλογος: αφορμή της ομιλίας / ιδιότητα ομιλητή, θέμα
Α’ Ζητούμενο: Χαρακτηριστικά γνήσιας φιλίας
-

Ειλικρίνεια, ευθύτητα, εντιμότητα
Συνεργασία, αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμός
Εχεμύθεια, αλληλοϋποστήριξη
Ανιδιοτέλεια
Εκδήλωση αγάπης και χαράς τόσο στις δύσκολες όσο και στις εύκολες στιγμές

Β’ Ζητούμενο: ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – Διαδικτύου στη δημιουργία φιλίας
Θετικά: - διευκόλυνση επικοινωνίας, ιδιαίτερα με νέους διαφορετικών εθνών -> ανταλλαγή
πολιτιστικών χαρακτηριστικών -> άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων.
- διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων των ανθρώπων δεδομένης της έλλειψης
ελεύθερου χρόνου και της μετανάστευσης.
Αρνητικά: - εικονικές και επιδερμικές σχέσεις, απουσία δυνατότητας βίωσης γνήσιων
συναισθημάτων
- κοινωνική απομόνωση, μοναξιά, εσωστρέφεια.
Επίλογος: συναισθηματικός λόγος / αναφορά σε κοινό χρέος και συλλογική ευθύνη.
ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΣΑ
ΒΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΛΛΑ ΓΙΩΤΑ
ΝΤΕΛΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ

Σελίδα

2

