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Α. Ο συγγραφέας σ’ αυτό το απόσπασμα ισχυρίζεται πως οι άνθρωποι του πνεύματος έχουν 

ανεξάντλητες πηγές δύναμης και αντοχής, που απορρέουν από τη δύναμη της ψυχής τους. Ο 

άνθρωπος του πνεύματος αγαπάει και πιστεύει αυτό που κάνει και ζει όρθιος με την ψυχή 

του. Είναι σε θέση με αυτά τα χαρακτηριστικά να ξεπερνά ποικίλες αντιξοότητες της ζωής, 

να εργάζεται με πάθος, να παράγει έργο υπεράνθρωπο, που για έναν απλό άλλον άνθρωπο θα 

ήταν ακατόρθωτα. Όλα αυτά επιτυγχάνονται, επειδή διαθέτει ένα ψυχικό σθένος, που 

τιθασεύει και υποτάσσει την πραγματικότητα.   

 

Β1. Η πίστη ότι αυτό που κάνει κάποιος είναι αληθινό και τον ευχαριστεί ψυχικά είναι η 

κινητήριος δύναμη για δημιουργία και παραγωγή έργου. Η αγάπη για το παραγόμενο έργο 

οπλίζει κάποιον με θάρρος, αποφασιστικότητα και αντοχές, που απορρέουν από τις 

πνευματικές του δυνάμεις (από τη λειτουργία δηλαδή του μυαλού του) και από την ψυχική 

του δύναμη. Πνεύμα και ψυχή είναι δύο χαρακτηριστικά που βοηθούν κάποιους να 

τιθασεύουν την πραγματικότητα και να ξεπερνούν οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιάζεται στη 

ζωή του.  

 

Β2.α. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη. Θέλει να πείσει τον 

δέκτη ότι αυτός που έχει πίστη και αγάπη για το έργο που επιτελεί μπορεί και να το 

πραγματοποιήσει με όσες δυσκολίες και αν παρουσιαστούν. 

 

Β2. β. Μέσα πειθούς: Περιγραφή και συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις ή φράσεις 

Περιγραφή: «Ο κοινός άνθρωπος ….την υγεία του»  

Συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις ή φράσεις: «Ο άνθρωπος που αγαπάει και πιστεύει αυτό 

που κάνει, ζει όρθιος με την ψυχή του». 

 

Β3. ακαταπόνητους: ακούραστους 

ανεπάντεχο: απροσδόκητο 

υπέρμετρη: υπερβολική 

προσήλωση: αφοσίωση 

δαμάζει: τιθασεύει 

 

Β4. Μεταφορική χρήση της γλώσσας: 

«Η αντοχή γεννιέται από την ψυχή του» 

«δεν «ευκαιρεί» ν’ αρρωστήσει» 
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«Οι πηγές της δύναμής του» 

«το στοιχείο που τροφοδοτεί την αντοχή του δημιουργού» 

«ο πνευματικά τοποθετημένος δημιουργός δεν γκρεμίζεται εύκολα» 

 

Γ1. Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας πραγματοποιείται εκδήλωση για παιδιά που 

προέρχονται από περιοχή της χώρας η οποία έχει πρόσφατα πληγεί από φυσική καταστροφή. 

Εκεί έχετε κληθεί ως εκπρόσωπος του σχολείου σας να απευθύνετε σύντομη ομιλία. Τι θα 

αναφέρατε σχετικά με την ψυχική δύναμη που απαιτείται για να αντιμετωπίσουν τα παιδιά 

αυτά με αισιοδοξία το μέλλον τους; Με ποιους τρόπους, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε η 

Πολιτεία να συμβάλει στην ανακούφισή τους; Η ομιλία σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10΄ 

(500-600 λέξεις).  

 

Πρόλογος: 

Γενική τοποθέτηση για τις διακυμάνσεις που έχει η ζωή. Η ζωή έχει εναλλαγές ανάμεσα σε 

ευτυχή και δυστυχή συμβάντα. Άλλα από αυτά προέρχονται από τους ανθρώπους και άλλα 

από τη φύση. Στα δεύτερα δεν μπορούμε να  κάνουμε πολλά για να τα αποφύγουμε και έτσι 

πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε με όρους φιλοσοφίας για το 

ευμετάβλητο της ανθρώπινης ζωής.   

Παράδειγμα φυσικής καταστροφής, που δεν μπορούμε να αποφύγουμε είναι ένας σεισμός. Σε 

αυτή την περίπτωση χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές του με πνευματική 

ωριμότητα και με δύναμη ψυχής.  

 

 Κύριο Θέμα:  

Για να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μετά από έναν καταστροφικό σεισμό 

χρειάζεται: 

 

[1] Χαρακτηριστικά ψυχικής δύναμης  

 Ψύχραιμη αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

 Ψυχική δύναμη και αντοχή 

 Υπομονή, επιμονή και ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων 

 Απαλλαγή από τη μοιρολατρία, που κάνει τον άνθρωπο αδρανή και μεμψίμοιρο 

 Φιλοσοφική αντιμετώπιση της ζωής όσον αφορά το ευματάβλητο αυτής 

 Πίστη στη φύση της νεότητας, που έχει αντοχές και δημιουργικές δυνάμεις  
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 Ενεργοποίηση της φαντασίας και ενός νέου οράματος παρά τις αντιξοότητες του 

παρόντος 

 Διεκδίκηση βοήθειας και συμπαράστασης από τις Αρχές της Πολιτείας. 

 

[2] Προτάσεις για μέτρα από την Πολιτεία: 

 Αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού για την περίθαλψη των τραυματιών και τον 

περιορισμό εξάπλωσης λοιμωδών νόσων 

 Αποστολή τροφίμων για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών σίτισης των πληγέντων  

 Αποστολή εξειδικευμένων συνεργείων για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων 

 Αποστολή πρόχειρων καταλυμάτων για την κάλυψη των εκτάκτων στεγαστικών 

αναγκών των πληγέντων 

 Αποστολή ψυχολόγων και παιδαγωγών για την ψυχική στήριξη όσων έχουν ανάγκη από 

αυτήν  

 Διεκδίκηση βοήθειας από άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς  

 Χρησιμοποίηση των ΜΜΕ για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης προς βοήθεια και 

οικονομική ενίσχυση της πληγείσης περιοχής.   

 

Επίλογος:   

Επανάληψη του ευμετάβλητου της ανθρώπινης ζωής και συνόψιση της άποψης ότι οι 

δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή μας ξεπερνιούνται με την ψυχική μας δύναμη και 

αντοχή.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε εκδήλωση χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι ... (Αγαπητοί συνομήλικοι ... )  

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ΄ Λυκείου 2006 

 


