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Κείμενο 

Τι είναι η αγάπη; 

Ο δέκατος τέταρτος Δαλάι Λάμα γεννήθηκε στις 6-7-1935 και το 1989 βραβεύτηκε με το Νόμπελ 

Ειρήνης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ. Το κείμενο που ακολουθεί είναι 

απόσπασμα συνέντευξης του στις 28-7-2000 και έχει αντληθεί από το βιβλίο: Τα παιδιά ρωτούν οι 

Νομπελίστες απαντούν. Επιμέλεια: Bettina Stiekel. Εκδ. Λιβάνη. 2007. 

 

Όλα ξεκινάνε από το κεφάλι μας. Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση και τον τρόπο σκέψης 

μας. Να κάνουμε το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Δε γεννηθήκαμε, για να βλάπτουμε 

τους άλλους. Αν αντιμετωπίζουμε κάθε άνθρωπο με φιλικό και εγκάρδιο τρόπο, η ζωή μας 

αποκτάει νόημα. Αυτή είναι η βάση της φιλοσοφίας μου. Το κλειδί για όλα είναι η αγάπη. Αλλά 

τι είναι αυτό; Τι είναι η αγάπη; Κάθε μέρα ακούμε χιλιάδες φορές τη λέξη  “αγάπη”. Το πρωί 

στο ραδιόφωνο ακούς κάποιον να τραγουδάει με παθιασμένη φωνή “Σ’ αγαπώ”, το μεσημέρι 

ίσως τη λες καρδιοχτυπώντας σε κάποιο αγόρι ή κορίτσι που έχεις ερωτευτεί, ενώ το βράδυ η 

μαμά σου την ψιθυρίζει στο αυτί σου πριν σε καληνυχτίσει με ένα φιλί.  

Μέσα σε κάθε άνθρωπο κοιμάται ο σπόρος της αγάπης. Αυτό τον σπόρο που έχουμε 

στην καρδιά μπορούμε να τον βοηθήσουμε να μεγαλώσει και αργότερα να ανθίσει σαν 

λουλούδι. Εμείς οι μοναχοί προσπαθούμε να το πετύχουμε με το να ασκούμαστε σε θετικές 

πράξεις και να ενισχύουμε θετικές ιδιότητες. Τέτοιες είναι η ανεκτικότητα και ο σεβασμός 

απέναντι σε ό,τι μας περιβάλλει και, φυσικά, η αποφυγή κακών πράξεων, όπως ο φόνος, η 

κλοπή, το ψέμα. Δε χρειάζεται να είσαι άγιος, για να έχεις φιλικές και εγκάρδιες σχέσεις με 

τους ανθρώπους. Η αγάπη για την οποία σου μιλάω αγκαλιάζει όλα τα ζωντανά πλάσματα του 

πλανήτη μας. Γι αυτό σε ρωτάω: Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στην αγάπη για τη μητέρα 

και στην αγάπη για ένα μυρμήγκι; Οχι! 



Ακόμα κι αν σου φαίνεται απίστευτο, μπορούμε να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Είναι, 

μάλιστα, πολύ σημαντικό να μάθουμε να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Κανονικά, βλέπεις ως 

αντίπαλο κάποιον που σε εκνευρίζει και σου δημιουργεί δυσκολίες. Αυτό είναι λάθος 

αντιμετώπιση. Το άτομο που θεωρείς αντίπαλο δεν παύει να είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα. Αν 

αγαπάμε όλη την ανθρωπότητα, πώς είναι δυνατόν να αποκλείουμε τους εχθρούς μας; Πρέπει 

να δώσουμε το χέρι και σε αυτούς. 

Πώς μπορούμε να μάθουμε να αγαπάμε; Αυτή είναι μια ερώτηση που ασφαλώς θα 

θέλεις να μου κάνεις. Δεν υπάρχει συνταγή, ούτε κάποιος συγκεκριμένος τρόπος. Για μένα η 

αγάπη είναι περίπου σαν τη μαγειρική τέχνη: Κάθε φαγητό μαγειρεύεται αλλιώς και απαιτεί 

μεγάλη δεξιοτεχνία. Στο ένα φαγητό πρέπει να βράσεις πρώτα τα λαχανικά, έπειτα να τα 

τηγανίσεις και να βάλεις τα μπαχαρικά στο τέλος. Σε άλλο, πάλι, αρχίζεις ανάποδα, ρίχνοντας 

μια γερή δόση αλάτι. Για να πετύχει το φαγητό, πρέπει να λαμβάνεις πάντα υπόψη σου 

πολλούς παράγοντες. Το ίδιο ισχύει και στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Να εντοπίσετε τέσσερα σημεία στα οποία γίνεται χρήση της μεταφορικής λειτουργίας της 

γλώσσας. (μονάδες 8) Τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη γλωσσική επιλογή με κριτήριο την 

πρόθεση του συγγραφέα του κειμένου; (μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

Στο κείμενο αναφέρεται ότι, αν αντιμετωπίζουμε κάθε άνθρωπο με φιλικό και εγκάρδιο τρόπο, 

η ζωή μας αποκτάει νόημα. Να συντάξεις ένα άρθρο 250-300 λέξεων για την εφημερίδα του 

σχολείου σου, στο οποίο εκφράζεις τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου με την παραπάνω θέση. 

Στην τεκμηρίωση της απάντησής σου μπορείς να λάβεις υπόψη σου στοιχεία του κειμένου και 



να εκθέσεις παραδείγματα από την προσωπική σου εμπειρία στη σχολική ζωή και στην 

καθημερινότητά σου. 

Μονάδες 40 


