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Α1. Κατά το δοκιμιογράφο η φιλία αποτελεί πολύτιμο ψυχικό δεσμό
μεταξύ προσώπων. Πρόκειται για σύνδεσμο αγάπης που υμνήθηκε
διαχρονικά από πνευματικούς δημιουργούς. Βασική προϋπόθεση
σύναψης φιλικής σχέσης είναι η ωριμότητα αξιόλογων ανθρώπων.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η φιλία χρειάζεται σε κάθε έκφανση της ζωής
του ανθρώπου και σε κάθε ηλικία. Άλλωστε, ο φιλικός δεσμός
ενδυναμώνει την κρίση και προσανατολίζει σε δίκαιες συμπεριφορές.
Ωστόσο, για τη σύναψη πραγματικής, αναλλοίωτης φιλίας απαιτείται
αμοιβαία εκτίμηση και αδιάλειπτη κατανόηση.
Β1. Η σύναψη φιλίας ως ισχυρού ψυχικού δεσμού μεταξύ των ανθρώπων
προϋποθέτει την αμοιβαιότητα των αισθημάτων. Ο φίλος κατανοεί,
εκτιμά, εμπιστεύεται και αγαπά το φίλο του. Αντίστροφα, δέχεται τη
φιλική αρωγή και την ανιδιοτελή προσφορά βοήθειας του άλλου.
Όταν ο ένας σέβεται τον άλλον, συμμερίζεται τις χαρές και τις λύπες
του θυσιάζοντας το προσωπικό συμφέρον για χάρη του φίλου, τότε
η φιλία είναι ισχυρή και παντοτινή.
Β2. Ο τρόπος πειθούς είναι η επίκληση στην αυθεντία, καθώς
παρατίθενται οι απόψεις του Αριστοτέλη για τον ιδανικό φιλικό
δεσμό.
Β3. Η διαιρετέα έννοια: η φιλία.
Η διαιρετική βάση: η ηλικία του ανθρώπου.
Τα μέλη της διαίρεσης: η φιλία στους νέους, στους πολύ
ηλικιωμένους, στην ακμή της ηλικίας.
Β4. α. εκλεκτοί: σημαντικοί, ξεχωριστοί
σημασία: σπουδαιότητα
αστοχίες: σφάλματα
αισθάνεσαι: νιώθεις
β. ενθαρρύνει: αποθαρρύνει
αδυναμία: δύναμη
άψυχα: έμψυχα
σταθερές: ασταθείς

Γ1.

«Η φιλία είναι ακριβοθώρητη στην εποχή μας»
Α΄ Ζητούμενο
Οι παράγοντες απαξίωσης της γνήσιας φιλίας είναι:
- τεχνοκρατική εποχή, μονομερούς υλιστικού προσανατολισμού.
- αθέμιτος ανταγωνισμός, ατομικισμός.
- η εντατικοποίηση εργασίας και η συνακόλουθη έλλειψη ελεύθερου
χρόνου δυσχεραίνουν την ανθρώπινη επικοινωνία.
- ηθικοπνευματική κρίση, έλλειμμα ανθρωπιστικών ευαισθησιών.
- ιδιοτέλεια, καχυποψία, μοναξιά, αλλοτρίωση λόγω αστικοποίησης,
εγκληματικότητας.
- ανεπάρκεια φορέων αγωγής να μεταδώσουν αξίες και ιδανικά
(τεχνοκρατική, όχι ανθρωπιστική εκπαίδευση, ΜΜΕ υλικού
ευδαιμονισμού,
αδυναμία
οικογένειας,
πολιτείας,
απουσία
πνευματικών ανθρώπων).

Β΄ Ζητούμενο
Τα ορθά κριτήρια επιλογής φίλων είναι:
- ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
- αρετή, ηθικότητα προσώπων.
- ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια, εντιμότητα.
- αφοσίωση, εχεμύθεια.
- κοινά ενδιαφέροντα, κοινοί στόχοι.
- κοινές ή παρεμφερείς πνευματικές ανησυχίες, αντιλήψεις.
- κοινά ηλικιακά γνωρίσματα.
- έμφυτη ψυχική και κοινωνική ανάγκη επικοινωνίας.

