Απαντήσεις
Περίληψη
Το κείµενο αναφέρεται στην ανάγκη επικράτησης της αγάπης. Αρχικά ο κειµενογράφος αναφέρει ότι ο
σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί ότι όποιος αγαπά είναι αφελής ή υποκριτής. Όµως, η αγάπη είναι
σήµερα πιο επιτακτική από ποτέ διότι οι συνηθισµένοι τρόποι εδραίωσης της ειρήνης έχουν αποτύχει.
Αδιαφορούµε για την ανθρώπινη δυστυχία, τον πόνο, την εγκληµατικότητα διότι έχουµε απωλέσει την
αγάπη στο συνάνθρωπο. Καταλήγει µε την επισήµανση ότι είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουµε το
γεγονός ότι η αγάπη είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια δύναµη διότι µόνο έτσι θα µπορέσουµε να
προσεγγίσουµε και να αγαπήσουµε τον εχθρό µας.

Β1α) αναφορική λειτουργία: αγαπάτε αλλήλους, τα λόγια ειπώθηκαν
ποιητική λειτουργία: υλοποίηση της φράσης, απαρχαιωµένες αντιλήψεις
Β1β) απορρίψει, ανιδιοτέλεια, συγκεκριµένες, προοδευτική, απρόσιτη
Β2. προσδίδει στο λόγο του καθολικότητα, αµεσότητα, ζωντάνια, εντάσσει και τον εαυτό του στο
σύνολο των ανθρώπων για τους οποίους ισχύουν όσα γράφει.
Β3. Όλοι οι άνθρωποι υποτίθεται ότι σέβονται την αγάπη αλλά ελάχιστοι την εφαρµόζουν. Ελάχιστοι
επιδεικνύουν στην πράξη φιλανθρωπικό έργο, βοηθούν οικονοµικά µετανάστες, ανέργους, άτοµα µε
βιοποριστικά προβλήµατα. Αντίθετα, θεωρούν ότι αυτές οι πράξεις δεν είναι ανάγκη να αγγίζουν τον
σύγχρονο άνθρωπο για τον οποίο η ύλη έχει αναχθεί σε υπέρτατη αξία και η συσσώρευση πλούτου
ταυτίζεται µε την ευτυχία, αλλά µόνο αγίους και αιθεροβάµονες.
Β4. Ο σύγχρονος άνθρωπος εξαιτίας της ιδιοτέλειας που τον διακατέχει ενδιαφέρεται µόνο για τον
εαυτό του.
Ο υπουργός δεσµεύτηκε για την υλοποίηση του προεκλογικού του προγράµµατος.
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για συµµετοχή στην εκλογική
διαδικασία.
Β5. ανεδαφικό, συνέπειες, παρωχηµένες.
Γ. – Έξαρση των πολεµικών συρράξεων ⇒ ανάγκη για υιοθέτηση ηθικών αξιών όπως ο σεβασµός
στην ανθρώπινη προσωπικότητα, η αγάπη, ο αλτρουϊσµός ⇒ συγκίνηση µπροστά στον ανθρώπινο
πόνο που προκαλεί ο πόλεµος ⇒ ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και δραστηριοποίηση σε
φιλειρηνικές οργανώσεις – συµµετοχή σε διαδηλώσεις ⇒ άσκηση πίεση στους κυβερνώντες για
παύση των πολεµικών συρράξεων και εδραίωση της ειρήνης.
- Έξαρση της φτώχειας ⇒ ανάγκη για φιλανθρωπία ⇒ συµµετοχή σε εράνους ⇒ απάλυνση του
πόνου των αδύναµων συνανθρώπων µας.
- Έξαρση του ρατσισµού εις βάρος µεταναστών, ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µειονοτήτων ⇒ η
υιοθέτηση του «αγαπάτε αλλήλους» θα δηµιουργούσε τους ηθικούς φραγµούς που θα απέτρεπαν τη
ρατσιστική συµπεριφορά.
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