6 Ο ∆ιαγώνισµα Έκθεσης – Έκφρασης Α΄ Λυκείου

ΑΓΑΠΗ

Η σηµασία της αγά ης
Η αγάπη είναι κορυφαία ηθική αξία. Είναι η αξία που την έκανε
περιεχόµενο της διδασκαλίας του ο Θεός. Είναι η αξία που υµνήθηκε από
ποιητές και φιλοσόφους που οραµατίστηκαν έναν κόσµο όµορφο, δίκαιο και
ειρηνικό. Κανένα κοινωνικό σύστηµα, όσο καλά σχεδιασµένο κι αν είναι, δεν
µπορεί να

ροσφέρει στους ανθρώπους ευηµερία και ευτυχία, αν λείπει από

αυτούς η αγάπη. ∆εν είναι εύκολο για τον καθένα να αγαπάει τον άλλο, όποιος
κι αν είναι. Όταν, όµως, µάθει να τον αγαπάει, τότε γίνεται άλλος άνθρωπος.
Γιατί αυτό ακριβώς είναι η αγάπη. δύναµη που µπορεί να µεταµορφώνει και να
κάνει καλύτερο τον άνθρωπο και τη ζωή του.
Γνωρίσµατα της αγάπης είναι η µακροθυµία* και η καλοσύνη. Αυτός που
αγαπάει δεν είναι ζηλόφθονος, αλλά σεµνός και ταπεινός. ∆εν είναι εγωιστής
και επιθετικός, αλλά ευγενικός και ευπρεπής. Γνώρισµα της αγάπης δεν είναι
ούτε η µνησικακία ούτε η χαιρεκακία, αλλά η συγχώρεση και η συµµετοχή
στον πόνο και στη χαρά του άλλου. είναι η ανοχή, η εµπιστοσύνη, η ελπίδα και
η υποµονή. Σε αυτά ακριβώς τα γνωρίσµατά της βρίσκεται και η ιδιαίτερη
σηµασία που έχει η αγάπη για τον άνθρωπο.
Η αγάπη ενώνει τους ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι προσφέρουν και
δέχονται αγάπη, είναι σίγουροι ο ένας για τον άλλο. Υπάρχει κατανόηση,
ειλικρίνεια, εµπιστοσύνη και αλληλεγγύη ανάµεσά τους. Το αίσθηµα ασφάλειας
που νιώθουν γαληνεύει την ψυχή τους. Οι άνθρωποι γίνονται ανοιχτόκαρδοι. Η
αγάπη γλυκαίνει τη ζωή τους, τους κάνει ανεκτικούς και επιεικείς προς τους
άλλους. Μαθαίνουν να συµπονούν, να συγχωρούν και να λύνουν ειρηνικά τα
προβλήµατά τους. Αντίθετα, όπου δεν υπάρχει αγάπη, κυριαρχεί το µίσος και
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η έχθρα. Οι άνθρωποι γίνονται καχύποπτοι και βίαιοι. Κατατρύχονται από
άγχη και φοβίες.
ειστικός λόγος, η σηµασία της αγάης
* µακροθυµία = ανεκτικότητα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να γίνει η περίληψη του κειµένου σε 60 -80 λέξεις
µονάδες 25
2. α) ∆ώστε έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο
µονάδες 2,5
2. β) Βρείτε µία φράση µε ποιητική λειτουργία της γλώσσας
µονάδες 2,5
3. α) Να δώστε ένα συνώνυµο µονολεκτικό τύπο για κάθε έντονα γραµµένη
λέξη έχοντας πάντα υπόψη το νόηµα του κειµένου
µονάδες 4
3. β)

Να σχηµατίσετε από µία πρόταση µε τις λέξεις: καχύποπτος,

αλληλεγγύη, επιεικής, µακροθυµία
µονάδες 4
4. Με τη µέθοδο της αιτιολόγησης να αναπτύξετε µία παράγραφο µε θεµατική
περίοδο τη φράση του κειµένου: «∆εν είναι εύκολο για τον καθένα να αγαπάει
τον άλλο, όποιος κι αν είναι»
µονάδες 12
5. Σε έναν άρθρο της σχολικής εφηµερίδας προσπαθείτε να πείσετε τους
συµµαθητές σας να δείχνουν και να αποδεικνύουν την αγάπη τους καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου και όχι µόνο τις ηµέρες των Χριστουγέννων. Φέρτε στο
µυαλό σας όλους εκείνους που έχουν ανάγκη είτε ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες
(π.χ. άστεγοι) είτε είναι οι οικείοι µας (π.χ. µικρά αδέρφια, παππούδες). Με
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ποιους τρόπους θα µπορούσαµε να πετύχουµε αυτό τον στόχο; Γιατί είναι
αναγκαίο να προσπαθήσουµε όλοι; Το άρθρο σας να έχει έκταση 400 – 600
λέξεις.
µονάδες 50

3

