ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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Ο
συγγραφέα̋
Ε.
Παπανούτσο̋
πραγµατεύεται
τα
χαρακτηριστικά του πνευµατικού ανθρώπου. Ο πνευµατικό̋
άνθρωπο̋ υπερβαίνει τα κοινά µέτρα και στον ποσοτικό και
στον πνευµατικό τοµέα. Το ψυχικό του σθένο̋, η αγάπη και η
αφοσίωση σε αυτά που κάνει του προσδίδουν νεανικό σφρίγο̋
και σηµατοδοτούν τη ζωή του. Αποφεύγει τη φθοροποιό δύναµη
που πλήττει το µέσο άνθρωπο και κατακτά την «ισόβια» υγεία,
µε την άµυνά του απέναντι στι̋ αρνητικέ̋ πτυχέ̋ τη̋ ζωή̋.
Τερµατίζοντα̋ το βίο του, αισθάνεται τη γοητεία τη̋
επικράτηση̋. Ελέγχει τη ζωή του και, εποµένω̋, επιτυγχάνει
την ψυχική του ανάταση.

Β.1.

Είναι αναγκαίο ο άνθρωπο̋ να αγαπά και να πιστεύει ό,τι
και αν κάνει, για να µπορεί όχι µόνο να το υλοποιεί µε
επιτυχία, αλλά κυρίω̋ να εφοδιάζεται µε δυνάµει̋ που θα τον
στηλώνουν και θα του παρέχουν τη δυνατότητα να αγωνίζεται
διαρκώ̋, προκειµένου να βελτιώνει το επίπεδο τη̋ ζωή̋ του.
Επιπλέον, εφόσον το άτοµο χαρακτηρίζεται από συνέπεια
λόγων και έργων, τόλµη και αποφαστικότητα, τότε οι πράξει̋
του εµπνέονται από τι̋ ηθικέ̋ του αξίε̋ και αισθάνεται
δυνατό̋, µε αυτοπεποίθηση, ανωτερότητα. Τέλο̋, διευρύνονται
οι δυνατότητέ̋ του να συνεισφέρει στην κοινωνική πρόοδο.
Κατά συνέπεια, καλλιεργείται ο αυτοσεβασµό̋ του και
αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του και, εποµένω̋, η διάθεσή του
για ζωή.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

Β.2.

ÈÅ
ÅË ÌÅ
ÅÕ ËÉ
Ï
ÓÉ
ÍÁ

α) Ο συγγραφέα̋ χρησιµοποιεί, κατά κύριο λόγο, ω̋ τρόπο
πειθού̋ την επίκληση στη λογική. Παρ΄ όλα αυτά, αν και η
εκφώνηση ζητάει µόνο έναν τρόπο πειθού̋, µπορούµε να πούµε
πω̋ ο συγγραφέα̋ χρησιµοποιεί και την επίκληση στο
συναίσθηµα.
β) Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιεί ένα επιχείρηµα:
Πρώτη προκείµενη: «Η φλογερή αγάπη … δροσερό»
∆εύτερη προκείµενη: «Και επειδή την αγάπη … ηθικό πόνο»
Συµπέρασµα: «Η µεγάλη αντοχή … από την ψυχή του.»
Επιπλέον, χρησιµοποιεί τεκµήρια, τα οποία είναι παραδείγµατα
(«Ο πνευµατικά τοποθετηµένο̋ … ατυχήµατα τη̋ ζωή̋») και
γενικά αποδεκτέ̋ αλήθειε̋ («Ο κοινό̋ άνθρωπο̋ … να φθείρει
την υγεία του.»)

Από την άλλη, διεγείρει το συναισθηµατικό κόσµο του
αναγνώστη µε τη χρήση συγκινησιακά φορτισµένη̋ γλώσσα̋
(δικαίωση µόχθου, φλογερή αγάπη), τη µεταφορική χρήση του
λόγου (δεν τον αφήνει να λυγίσει, γκρεµίζεται εύκολα από τη
νόσο), και την αναφορά σχηµάτων λόγου (παροµοιώσει̋ «σαν
αθλητή̋», µεταφορέ̋ «σιδερένια αντοχή»).

Β.3.

ακαταπόνητου̋: άοκνου̋, ακούραστου̋.
αναπάντεχο: ξαφνικό, αιφνίδιο, απρόσµενο, απροσδόκητο.
υπέρµετρη: υπερβολική.
προσήλωση: αφοσίωση.
δαµάζει: τιθασεύει, ελέγχει, νικάει, υποτάσσει.
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Β.4.
σιδερένιαν αντοχή
φλογερή αγάπη
τον διατηρεί ακµαίο, νέο, δροσερό
κλυδωνισµού̋ τη̋ ζωή̋
να δίνει στα γεγονότα µια δική του σηµασία και να τα
δαµάζει.
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2.
3.
4.
5.

Γ. Έκθεση

Επικοινωνιακό πλαίσιο:
Ύφο̋: σοβαρό, επίσηµο.
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄, γ΄ ενικό, α΄, β΄, γ΄ πληθυντικό.
Προσφώνηση: Κυρίε̋ και κύριοι, φίλε̋ και φίλοι,

Πρόλογο̋:
Καλωσόρισµα
στα
παιδιά
και
έκφραση
συναισθηµάτων
συµπαράσταση̋.
Σύντοµη
αναφορά
στα
προβλήµατα
που
αντιµετωπίζουν
(απώλεια
συγγενών,
περιουσιών, διατάραξη κοινωνική̋, οικονοµική̋ ζωή̋).
Α΄ ζητούµενο: Γιατί απαιτείται ψυχική δύναµη, ώστε να
ξεπεραστούν τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τη
φυσική καταστροφή.
• Σε ατοµικό επίπεδο: επούλωση ψυχικών τραυµάτων και
απόκτηση των αρετών που απαιτούνται για την οµαλή
συνέχιση τη̋ ζωή̋ του̋ (αισιοδοξία, εσωτερική ισορροπία,
ψυχραιµία για την αποφυγή πανικού, αυτοπεποίθηση,
θάρρο̋, πείσµα, υποµονή – επιµονή για την υπέρβαση των
προβληµάτων, αποβολή ηττοπάθεια̋ και πίστη στι̋
δυνατότητε̋ του ανθρώπου να ξεπεράσει οποιαδήποτε
δυσκολία, αυτοσεβασµό̋, µαχητικό πνεύµα, θέληση για
ζωή).
• Σε κοινωνικό επίπεδο: ανάπτυξη αισθηµάτων αλληλεγγύη̋,
αλτρουισµού, κοινωνικότητα̋, ικανότητα̋ προσαρµογή̋,
οµοψυχία̋, αίσθηµα εµπιστοσύνη̋ στο συνάνθρωπο.

Μετάβαση: Είναι απαραίτητο τα παιδιά να κινητοποιήσουν τι̋
προσωπικέ̋ του̋ δυνάµει̋, προκειµένου να έχει αποτέλεσµα η
οποιαδήποτε παρέµβαση τη̋ Πολιτεία̋.
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Β΄

ζητούµενο: Συµβολή τη̋ Πολιτεία̋.
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• Υλική στήριξη, µέτρα οικονοµική̋
αρωγή̋, κοινωνική
πρόνοια.
• Ψυχολογική
υποστήριξη
–
ψυχολόγοι,
κοινωνικοί
λειτουργοί.
• Παροχή δυνατότητα̋ στέγαση̋ σε παιδικά χωριά και σε
ανάδοχε̋ οικογένειε̋.
• Βοήθεια για την ένταξη στο νέο κοινωνικό περιβάλλον συνέχιση τη̋ εκπαιδευτική̋ διαδικασία̋.

Επίλογο̋: Ευχή για να ξεπεραστούν γρήγορα τα προβλήµατα
και υπόσχεση ότι το σχολείο που εκπροσωπούµε θα συµµετέχει
ενεργά στι̋ προσπάθειε̋ για την υποστήριξη των πληγέντων.
Αποφώνηση: Σα̋ ευχαριστώ για την προσοχή σα̋.

Οι παραπάνω απαντήσει̋ είναι ενδεικτικέ̋ και σε καµία
περίπτωση δεν είναι δεσµευτικέ̋ για του̋ µαθητέ̋.
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