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Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί
άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατο̋ έχουν σιδερένιαν αντοχή και
µπορούν να εργάζονται σκληρά χωρί̋ να καταρρέουν από εξάντληση.
Υπάρχουν περιπτώσει̋ όπου η παραγωγική του̋ ικανότητα, και
ποσοτικά µόνο θεωρούµενη, ω̋ όγκο̋ καθηµερινή̋ εργασία̋ σχεδόν
χειρωνακτική̋, προκαλεί κατάπληξη. […] Ανεξάρτητα από την ποιότητα,
αυτή καθαυτή η ποσότητα τη̋ παραγωγή̋ έχει κάτι το υπεράνθρωπο —
ξεπερνά κατά πολύ τι̋ κοινέ̋ ανθρώπινε̋ δυνάµει̋. […] Οι οκνηροί και
ανέµελοι είναι στην ιστορία του πνεύµατο̋ σπάνιοι· ο µεγάλο̋ αριθµό̋
αποτελείται από ακαταπόνητου̋ δουλευτάδε̋.
[…]
Η µεγάλη αντοχή του πνευµατικού δηµιουργού γεννιέται και συντηρείται,
κατά κύριο λόγο, από την ψυχή του. Η φλογερή αγάπη προ̋ το έργο του
και η πίστη η αδιάσειστη στον προορισµό αυτού του έργου είναι οι
µεγάλε̋ πηγέ̋ τη̋ δύναµή̋ του. Αυτέ̋ δεν τον αφήνουν (και στην
περίπτωση ακόµη τη̋ κλονισµένη̋ υγεία̋ ) να λυγίσει. Ο άνθρωπο̋ που
αγαπάει και πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιο̋ µε την ψυχή του. Αυτή
τον διατηρεί ακµαίο, νέο, δροσερό. Και επειδή την αγάπη και την πίστη
τη βρίσκει µόνο εκείνο̋ που µε ορισµένη πνευµατική τοποθέτηση δίνει
περιεχόµενο, πρόγραµµα, νόηµα στη ζωή του, και δικαίωση του µόχθου
του θεωρεί την εκτέλεση αυτού του προγράµµατο̋ (την «πλήρωση του
νοήµατο̋» τη̋ ζωή̋), η πνευµατική τοποθέτηση είναι, σε τελευταίαν
ανάλυση, το στοιχείο που τροφοδοτεί την αντοχή του δηµιουργού
(απέναντι στη φθορά που φέρνει ο κάµατο̋, αλλά και απέναντι στου̋
κλυδωνισµού̋ τη̋ ζωή̋, στο φυσικό και στον ηθικό «πόνο»). Ο κοινό̋
άνθρωπο̋ που δεν είναι κατά τον ίδιο τρόπο τοποθετηµένο̋, εύκολα
εξαντλείται και καταρρέει όταν χτυπηθεί από ένα ανεπάντεχο δεινό ή
όταν η υπέρµετρη δουλειά αρχίσει να φθείρει την υγεία του. Ο
πνευµατικά τοποθετηµένο̋ δηµιουργό̋ δεν γκρεµίζεται εύκολα ούτε από
τη νόσο, ούτε από τα γερατειά, ούτε από τι̋ απογοητεύσει̋ και τα πένθη,
τα ατυχήµατα τη̋ ζωή̋, και όπω̋ ο πολυάσχολο̋ και προκοµµένο̋
άνθρωπο̋ δεν «ευκαιρεί», καθώ̋ λέµε, ν ’ αρρωστήσει, έτσι κι αυτό̋, µε
την προσήλωσή του στο νόηµα που έχει δώσει στη ζωή του, δεν
«ευκαιρεί» ούτε τον κόπο να αισθανθεί ούτε τη φθορά — και φτάνει στο
τέρµα του βίου σαν τον αθλητή που πέφτει επιτέλου̋ για να αναπαυθεί
στη χαρά τη̋ νίκη̋.
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[…]
Κατά βάθο̋ πρόκειται για την πανίσχυρη ψυχική αντοχή ενό̋ εκλεκτού
ανθρώπου που σύµφωνα µε την πνευµατική του τοποθέτηση ξέρει να
δίνει στα γεγονότα µια δική του σηµασία και να τα δαµάζει.
(Ε. Π. Παπανούτσο̋, Πρακτική Φιλοσοφία, Β ΄ έκδοση,
Αθήνα 1980, σελ. 320, 321-322, 323)
Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ την περίληψη του κειµένου που σα̋
δόθηκε (70-90 λέξει̋).
Μονάδε̋ 25

Β1.

Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξει̋ το περιεχόµενο του ακόλουθου
αποσπάσµατο̋ από το κείµενο : «Ο άνθρωπο̋ που αγαπάει και
πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιο̋ µε την ψυχή του».
Μονάδε̋ 10

Β2.

«Η µεγάλη αντοχή [...] στη χαρά τη̋ νίκη̋». Στη συγκεκριµένη
παράγραφο να διερευνήσετε:
α. Ποιον τρόπο πειθού̋ επιστρατεύει ο συγγραφέα̋; (Μονάδε̋ 2)
β. Ποια µέσα πειθού̋ χρησιµοποιεί; Να αναφέρετε ένα
παράδειγµα για κάθε περίπτωση. (Μονάδε̋ 3)
Μονάδε̋ 5

Β3.

Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τι̋ πιο κάτω λέξει̋ του
κειµένου:
ακαταπόνητου̋, ανεπάντεχο, υπέρµετρη, προσήλωση, δαµάζει.
Μονάδε̋ 5

Β4.

Να αναφέρετε πέντε παραδείγµατα µεταφορική̋ χρήση̋ τη̋
γλώσσα̋ από το κείµενο που σα̋ έχει δοθεί.
Μονάδε̋ 5

Γ.

Στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου σα̋ πραγµατοποιείται
εκδήλωση για παιδιά που προέρχονται από περιοχή τη̋ χώρα̋ η
οποία έχει πρόσφατα πληγεί από φυσική καταστροφή. Εκεί έχετε
κληθεί ω̋ εκπρόσωπο̋ του σχολείου σα̋ να απευθύνετε σύντοµη
οµιλία. Τι θα αναφέρατε σχετικά µε την ψυχική δύναµη που
απαιτείται για να αντιµετωπίσουν τα παιδιά αυτά µε αισιοδοξία το
µέλλον του̋; Με ποιου̋ τρόπου̋, κατά τη γνώµη σα̋, θα µπορούσε
η Πολιτεία να συµβάλει στην ανακούφισή του̋; Η οµιλία σα̋ δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 10 ΄ (500-600 λέξει̋).
Μονάδε̋ 50
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