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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

 
Α. ΚΔΙΜΔΝΟ 
 
    Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηξία είδε θηιηθώλ ζρέζεσλ : «δηα ην ρξήζηκνλ», 
«δη’ εδνλήλ», «δηα ην αγαζόλ». Σηελ πξώηε πεξίπησζε ζπλδεόκαζηε κε έλαλ 
άλζξσπν, επεηδή ν έλαο καο είλαη ζηνλ άιιν ρξήζηκνο (γηα ηηο ππνζέζεηο, ηηο 
αλάγθεο, ηε ζηαδηνδξνκία, ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο καο, θ.ι.π). Σηε δεύηεξε, 
δηαηεξνύκε ζηελέο ζρέζεηο καδί ηνπ, επεηδή καο πξνμελεί επραξίζηεζε (είλαη 
δηαζθεδαζηηθόο, έμππλνο νκηιεηήο θ.ι.π). Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο 
«αγαπνύκε» ηνλ άιιν θη εθείλνο καο «αγαπά» όρη γηα ηελ αλζξώπηλε πνηόηεηά 
καο, επεηδή δειαδή είκαη εγώ απηόο πνπ είκαη θη εθείλνο απηόο πνπ είλαη, 
(θαηά ην ζώκα θαη ηελ ςπρή, ην ήζνο, ην εζηθό), αιιά επεηδή θάηη άιιν 
πεξηκέλνπκε από απηόλ θαη απηόο από εκάο, έλα θέξδνο (πιηθό ή εζηθό) ή κηαλ 
απόιαπζε (ηελ ηέξςε ηεο επράξηζηεο ζπλαλαζηξνθήο). 
    Καη ηα δύν είδε ησλ ζρέζεσλ ηνύησλ είλαη, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, θηιίεο 
«θαηά ζπκβεβεθόηνο», ηπραίεο θαη εθήκεξεο, όρη νπζηαζηηθέο θαη κόληκεο. Ο 
ιόγνο είλαη θαλεξόο : ην ρξήζηκν ππόθεηηαη ζηε κεηαβνιή· ό, ηη είλαη ρξήζηκν 
γηα κέλα ζήκεξα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίζηαζε δε ζα είλαη πιένλ αύξην, όηαλ 
αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο ηεο δσήο κνπ. Τν ίδην θαη ε εδνλή · πεξλνύλ ηα ρξόληα, 
σξηκάδσ, ζνβαξεύνκαη, δε κε δηαζθεδάδνπλ πιένλ ηα αζηεία, ηα ηξαγνύδηα, νη 
ρνξνί θ.ι.π θαη ηόηε ν «δη’εδνλήλ θίινο» δε κνπ πξνζθέξεη πηα εθείλν πνπ 
έβξηζθα άιινηε ζηε ζπλαλαζηξνθή καδί ηνπ. Γηα ηνύην, νη θηιίεο πνπ 
ζπλάπηνληαη κε απηέο ηηο δηαζέζεηο είλαη επδηάιπηεο. 
    Τνπ ηξίηνπ είδνπο ν θηιηθόο δεζκόο, ιέγεη ν Έιιελαο θηιόζνθνο, είλαη ε 
ηέιεηα, ε νπζηαζηηθή θαη αθαηάιπηε θηιία. 
   Τνλ θάλσ ζπληξνθηά, ηνλ ηηκώ, ηνλ αγαπώ, κε θάλεη ζπληξνθηά, κε ηηκά, κε 
αγαπά, όρη επεηδή πεξηκέλσ από απηόλ ή εθείλνο πεξηκέλεη από κέλα σθέιεηα 
(παξόιν πνπ βέβαηα θαη κπνξώ θαη ζα ηνλ σθειήζσ, όπσο θη εθείλνο θαη 
κπνξεί θαη ζα κε σθειήζεη), νύηε επεηδή κνπ είλαη επράξηζηνο θαη ηνπ είκαη 
επράξηζηνο (παξόιν πνπ πξαγκαηηθά αηζζαλόκαζηε επραξίζηεζε ν έλαο θνληά 
ζηνλ άιιν), αιιά επεηδή όληαο ν θαζέλαο καο απηόο πνπ είλαη, κνηάδνπκε ν 
έλαο ζηνλ άιιν θαη ε νκνηόηεηά καο βξίζθεηαη ζηελ αλζξώπηλε αμία καο, ζην 



 

 

πςειό πνηόλ ηεο αλζξσπηάο καο. Η ηέιεηα, ινηπόλ, θηιία, είλαη ζπλάληεζε θαη 
ζεζκόο δύν πξνζώπσλ απάλσ ζηνλ εζηθό άμνλα, ζηελ ίδηα αμηνινγηθή 
θιίκαθα. Θεκέιην θαη εγγύεζε ηεο αγάπεο ηνπο είλαη ε «αξεηή» θαη επεηδή ε 
αξεηή είλαη «θηήκα εο αεί» ηνπ αλζξώπνπ, νύηε αιινηξηώλεηαη νύηε θζείξεηαη 
θαη νη θηιίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη πάλσ ζε απηή είλαη ζηαζεξέο θαη κόληκεο, 
αδηάιπηεο. 
                                                ( Ε. Π. Παπαλνύηζνο, Πξαθηηθή Φηινζνθία ) 
 
 
Β. ΔΡΩΣΗΔΙ 
 
1. Γηαηί νη θηιηθνί δεζκνί ησλ δύν πξώησλ εηδώλ είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ 
Αξηζηνηέιε, εθήκεξνη ; 
 
2. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ. 
 
3. Να βξείηε ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ. 
 
4. α. ηηκώ, ζα σθειήζσ, αηζζαλόκαζηε, αιινηξηώλεηαη, θζείξεηαη : 
Να βξείηε ηε θσλή θαη ηε ζπδπγία ησλ παξαπάλσ ξεκάησλ. 
    β. Να εληνπίζεηε  δύν κεηαβαηηθά θαη δύν ακεηάβαηα ξήκαηα κέζα ζην 
θείκελν. 
 
5. Να εληάμεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ησλ ζπλζέησλ : 
ζηδεξνθέθαινο,κεγαιόζσκνο,θξεαηνκεραλή,θιεηδνκαληαιώλσ,καπξνθξύδεο, 
θαινληπκέλνο, ακπειόθπιια, θνπηνπόλεξνο, γελλαηόςπρνο, βαζύθσλνο, 
κεραλνδεγόο. 
 
6. Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή ζηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο : 
    α. Η παγσληά θαηέζηξεςε ηα δέληξα. 
    β. Ο ζεηζκόο γθξέκηζε δέθα ζπίηηα. 
    γ. Η επηηξνπή έθξηλε ηνπο ππνςήθηνπο νδεγνύο. 
    δ. Οη ππξνζβέζηεο αλαραίηηζαλ ηελ ππξθαγηά. 
 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 
 
Σε έλα θείκελν πνπ ζα κπεη ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα λα εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο 
γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζηελ επνρή καο δελ έρνπλ θίινπο. 
 
 
              
                                       Καλή επιηυχία ! 
 

 
 



 

 

 


