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Α. Περίληψη 
Σύµφωνα µε το κείµενο, ο πνευµατικός δηµιουργός χαρακτηρίζεται από 
υπεράνθρωπη αντοχή και µπορεί χωρίς εξάντληση να παράγει έργο που εκπλήσσει, 
τόσο µε την ποιότητα όσο και µε την ποσότητά του. Αυτή η αντοχή του 
τροφοδοτείται από την ψυχική του δύναµη, την αγάπη για το έργο του και την 
ακλόνητη πίστη στον προορισµό του. Τελικά, η πνευµατική τοποθέτηση που έχει 
απέναντι στη ζωή ο δηµιουργικός άνθρωπος, είναι αυτή που τον βοηθά να µην 
απογοητεύεται από τις δυσκολίες, τα ατυχήµατα και τις αντιξοότητες, αλλά να 
συνεχίζει απτόητος και άφθαρτος την αποστολή του. 
 
Β1. 
Η φράση αυτή αναφέρεται στην ψυχική δύναµη και αντοχή που παρουσιάζουν 
ορισµένοι άνθρωποι στον τοµέα της εργασίας τους αλλά και γενικότερα στη ζωή 
τους. Αυτή η δύναµη δεν τους αφήνει να λυγίσουν µπροστά στις δυσκολίες και τα 
προβλήµατα που τους παρουσιάζονται, αλλά αντίθετα τους ωθεί στο να αγωνίζονται 
ακαταπόνητα και να παράγουν. Η πηγή αυτής της ενέργειας και του σθένους είναι 
τελικά η αγάπη στο έργο τους και η πίστη στην αποστολή τους. Με αυτά τα εφόδια, 
µόνοι µε την ψυχή τους, δαµάζουν τα γεγονότα και τις αντιξοότητες και κατορθώνουν 
να φτάσουν στην τελική νίκη. 
 
Β2. 
α. Ο συγγραφέας επιστρατεύει στην παράγραφο αυτήν κυρίως την επίκληση στο 
συναίσθηµα όµως σε µικρότερο βαθµό επικαλείται και τη λογική του αναγνώστη. 
 
β. Όταν επικαλείται το συναίσθηµα του αναγνώστη, ως µέσα πειθούς χρησιµοποιεί: 

o συγκινησιακά φορτισµένο λόγο: «φλογερή αγάπη προς το έργο τους», «ζει 
όρθιος µε την ψυχή του», «κλυδωνισµούς της ζωής», «δεν ευκαιρεί να 
αρρωστήσει», 

o µεταφορές: «όταν χτυπηθεί από ένα δεινό», «δε γκρεµίζεται εύκολα»,  
o παροµοιώσεις: «φτάνει στο τέρµα… της νίκης», 
o εικόνες: «πνευµατικά τοποθετηµένος…της νίκης»  

 
Τα µέσα που χρησιµοποιεί όταν επικαλείται τη λογική του αναγνώστη είναι: 

o επιχειρήµατα: Η αντοχή του πνευµατικού δηµιουργού γεννιέται από την ψυχή 
του. Η αγάπη και η πίστη στο έργο του δεν τον αφήνουν να λυγίσει. Την 
αγάπη και την πίστη τις δίνει η πνευµατική τοποθέτηση απέναντι στη ζωή. 
Άρα, η πνευµατική τοποθέτηση είναι το στοιχείο που τροφοδοτεί την αντοχή 
του δηµιουργού. 

o τεκµήρια: παραδείγµατα: «και στην περίπτωση της κλονισµένης υγείας, από 
τη νόσο, τα γερατειά, τις απογοητεύσεις…» 

 
Β3. 
ακαταπόνητους: ακατανίκητους, ακατάβλητους, αήττητους 
ανεπάντεχο: απροσδόκητο, απρόβλεπτο 
υπέρµετρη: υπερβολική  



προσήλωση: αφοσίωση 
δαµάζει: εξηµερώνει, τιθασεύει 
 
Β4. 

o σιδερένιαν αντοχή 
o η µεγάλη αντοχή…γεννιέται 
o φλογερή αγάπη 
o αυτές δεν τον αφήνουν…να λυγίσει 
o τον διατηρεί…δροσερό 
o ο δηµιουργός δεν γκρεµίζεται εύκολα 

 
Γ. 
Ζητείται από το µαθητή να απευθύνει οµιλία, σε εκδήλωση συµπαράστασης για 
παιδιά που προέρχονται από περιοχή που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή. Ο 
λόγος και το ύφος πρέπει να ανταποκρίνονται στο συγκεκριµένο είδος λόγου, ο 
οποίος αρχίζει µε προσφώνηση (Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά) και τελειώνει µε 
αποφώνηση (Σας ευχαριστώ). Ο οµιλητής αναπτύσσει τις απόψεις του σε α΄ ενικό, 
απευθύνεται στο κοινό σε β΄ πληθυντικό και χρησιµοποιεί λέξεις και φράσεις που 
ταιριάζουν σε οµιλία: όπως γνωρίζετε, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί µου ακροατές, 
κτλ. 
 
Πρώτο ερώτηµα: Θα πρέπει να τονιστεί πως η ψυχική δύναµη ως εφόδιο για την 
αντιµετώπιση του µέλλοντος: 

o δίνει ανεξάντλητες δυνάµεις στον άνθρωπο 
o δεν του επιτρέπει να απογοητευθεί, να παραιτηθεί 
o παρέχει εφόδια για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζονται 
o τονώνει τις σωµατικές δυνάµεις, δίνει το έναυσµα για τη συνέχιση του αγώνα 

Η ψυχική δύναµη θα αντληθεί από την: 
o αγάπη και το πάθος για τη ζωή, που θα απαλύνει τον πόνο και θα 

τροφοδοτήσει τον άνθρωπο µε κουράγιο 
o πίστη στον αγώνα και την επιτυχία 
o συµπαράσταση και ενθάρρυνση των συνανθρώπων 
o υπογράµµιση της σηµασίας της νεότητας και της αισιοδοξίας που αυτή 

µπορεί να προσφέρει 
o αναφορά σε αντίστοιχα παραδείγµατα του παρελθόντος, τα οποία 

ξεπεράστηκαν µε την πίστη και την αγάπη στη ζωή.  
∆εύτερο ερώτηµα (τρόποι συµβολής Πολιτείας): 

o αποστολή οικονοµικής βοήθειας 
o αποστολή ιατροφαρµακευτικού υλικού (ιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, 

φαρµάκων) 
o αποστολή άλλου τυχόν απαραίτητου υλικού (είδη ένδυσης, τροφής, υλικά 

κατασκευής πρόχειρων κατοικιών) 
o φιλοξενία παιδιών που έχασαν οικογένεια και σπίτι 
o πρωτοβουλίες για ευαισθητοποίηση κοινής γνώµης  
o προσπάθειες επανένταξης των παιδιών στους φυσιολογικούς ρυθµούς ζωής 

(σχολείο). 
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