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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  

Νιώθοντας όμορφος, νιώθοντας άσχημος 

   Όπως οι αστακοί όταν χάνουν το καβούκι τους, έτσι και οι έφηβοι βλέπουν την 

εξωτερική τους εμφάνιση να αλλάζει. Το παιδί ένιωθε πολύ όμορφο μέσα στο 

περίβλημα που γνώριζε από παλιά. Στην εφηβεία όμως αναρωτιέται: Είμαι όμορφος; 

Είμαι άσχημος; 

   Στη διάρκεια αυτής της περιόδου είμαστε εξ ολοκλήρου υποταγμένοι στον 

καθρέφτη, στην αδρανή αντανάκλαση που μας στέλνει το γυαλί ή στη ζωντανή 

αντανάκλαση που ψάχνουμε να βρούμε στα μάτια των άλλων. Ο καθρέφτης όμως δε 

μας δείχνει ποτέ πραγματικά αυτό που οι άλλοι βλέπουν όταν μας κοιτούν, γιατί ένα 

πρόσωπο δεν αποκαλύπτει την προσωπικότητά του παρά μόνο όταν ζωντανεύει. Ένα 

χαμόγελο μπορεί να φωτίσει χαρακτηριστικά που έμοιαζαν άχαρα, όντας ακίνητα. 

Τα όμορφα καλοβαλμένα μάτια δεν είναι παρά μια πρόσοψη που μπορεί να γελάσει 

τον άλλο. Το βλέμμα όμως που μιλά από το εσωτερικό μας είναι πολύ πιο σημαντικό, 

γιατί δε μακιγιάρεται. 

    Καμιά φορά βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση τόσο με το «είναι» (δηλαδή αυτό που 

είμαστε) όσο και με το «φαίνεσθαι» (δηλαδή αυτό που θέλουμε να δείξουμε από τον 

εαυτό μας). Τα εσωτερικά μέσα άμυνας που διαθέταμε πριν, όταν ήμασταν μικροί, 

χάθηκαν. Αμυνόμαστε, λοιπόν, με το παρουσιαστικό μας, με την εμφάνισή μας, με τα 

ρούχα. Επειδή νιώθουμε φτωχοί, εσωτερικά κενοί, κρυβόμαστε πίσω απ’ το «λουκ» 

μας, που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα προσωπικό κέλυφος. 

    Όταν είμαστε έφηβοι, φτιάχνουμε για τον εαυτό μας μια ιδανική εικόνα, η οποία 

στηρίζεται στα κριτήρια της παρέας, στη μόδα της, στην ηθική της, στις αξίες της. 

Νιώθουμε όμορφοι ή άσχημοι στο βαθμό που πλησιάζουμε ή όχι αυτή την ιδανική 

εικόνα του εαυτού μας. Νιώθουμε να επιβεβαιωνόμαστε όταν ακολουθούμε τη μόδα 

της παρέας κι όταν φοράμε τα ρούχα που οι άλλοι αποφάσισαν να φορούν, γιατί αυτό 

είναι μια απόδειξη συνένωσης κι ενσωμάτωσης στην ομάδα. Καμιά φορά νιώθουμε 

προστατευμένοι όντας μέσα στη μόδα και μέσα στην παρέα. Μιας και ο εαυτός μας 
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δε μας αρέσει, επιδιώκουμε να αρέσουμε στον εαυτό μας μέσα από το βλέμμα των 

άλλων. 

  Η μόδα όμως αλλάζει συνεχώς και τα κριτήρια της ομορφιάς εξελίσσονται 

σύμφωνα με τις εποχές και τους πολιτισμούς. Στο όνομα της μόδας, φτάνουμε καμιά 

φορά να κρύβουμε όμορφα πράγματα του εαυτού μας και να δείχνουμε άλλα, 

λιγότερο ωραία. Συμβαίνει καμιά φορά, όταν πλησιάζουμε το πρότυπο που είναι της 

μόδας, να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Άλλες φορές όμως, όταν είμαστε πολύ μακριά, 

υποφέρουμε πολύ. Για παράδειγμα, η πολύ αδύνατη σιλουέτα που ήταν ο κανόνας 

προς το τέλος της δεκαετίας του ’60, έθεσε δραματικά προβλήματα σε πολλούς 

εφήβους. 

  Αυτό, ωστόσο, που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίξουμε με τη μόδα, να την 

προσαρμόσουμε στην προσωπικότητά μας, να τη στρέψουμε προς το συμφέρον μας. 

Επειδή μας συμβαίνει συχνά να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε, νιώθουμε την ανάγκη να 

προκαλέσουμε με τα ρούχα ή το μακιγιάζ να αγγίζει τη γελοιότητα. Παρόλ’ αυτά, 

είναι σημαντικό να τολμά κανείς να φτάνει ως αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να μπορεί 

να αναλάβει την πρόκλησή του, να αντέξει τα βλέμματα των άλλων και να ξέρει ν’ 

απαντήσει. Το να κάνει όμως τους άλλους να τον προσέξουν μπορεί ν’ αποδειχθεί 

επικίνδυνο. Προσελκύοντας την προσοχή πάνω σε κάτι που δεν έχουμε, 

κινδυνεύουμε να δείξουμε αυτό που δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε και να χαθούμε 

ανάμεσα στον πραγματικό εαυτό μας κι αυτόν που δείχνουμε στους άλλους. 

   Είναι σημαντικό να τολμά κανείς να αξιοποιεί τον εαυτό του, χωρίς να λησμονεί 

ποτέ ότι η ομορφιά και η γοητεία είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Μερικά 

πρόσωπα που φαίνονται τέλεια στις ψυχρές φωτογραφίες ενός περιοδικού μπορεί 

στην πραγματικότητα να κουράζουν πολύ γρήγορα τους άλλους. Αντίθετα, δύσκολα 

ξεκολλάμε τα μάτια μας από άλλα πρόσωπα, μάλλον ατελή, που όμως ανοίγονται και 

μεταμορφώνονται ασταμάτητα στη διάρκεια μιας συζήτησης. Γι’ αυτό άλλωστε 

μερικοί «άσχημοι» είναι τόσο ελκυστικοί κι έχουν τόσες καρδιοκατακτήσεις.   Εν 

πάση περιπτώσει, η ομορφιά και η ασχήμια δεν υπάρχουν ως απόλυτες έννοιες. 

Φρ. Ντολτό & Κ. Ντολτό – Τολίτς, 

«Έφηβοι. Προβλήματα και ανησυχίες», σελ. 27-30(διασκευή) 

 

Παρατηρήσεις: 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 

(Μονάδες 15) 

Α2. Να αποδώσετε τον χαρακτηρισμό «Σωστό» ή «Λάθος» στις παρακάτω 

προτάσεις. 

• Ο καθρέφτης δεν αντανακλά την προσωπικότητα των ατόμων. 

• Το «φαίνεσθαι» και το «είναι» βρίσκεται σε σύγκρουση, λόγω του ψυχικού 

κενού που νιώθει το άτομο. 



• Ο έφηβος νιώθει ιδανικά πλασμένος, ανεξάρτητα από τις επιταγές της μόδας 

και της παρέας. 

• Η μόδα, μερικές φορές, αλλοιώνει την ομορφιά του εσωτερικού κόσμου του 

ατόμου. 

• Είναι επικίνδυνο το άτομο να ξεπερνά τα όρια με τις επιλογές του στο 

ντύσιμο. 

(Μονάδες 15) 

 

Β1. Να βρείτε την δομή και τον τρόπο ανάπτυξης στην τελευταία παράγραφο και 

φυσικά να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας.  

(Μονάδες 10) 

Β2.  Να βρείτε ένα ρηματικό πρόσωπο που χρησιμοποιείται στο κείμενο και να 

εξηγήσετε τη λειτουργία του.  

(Μονάδες 5) 

Β3. Να βρείτε μια φράση στο κείμενο που χρησιμοποιείται συνυποδηλωτική χρήση 

της γλώσσας και να την αναλύσετε. 

(Μονάδες 5) 

Β4. α. Να βρείτε τα συνώνυμα για τις παρακάτω λέξεις: αλλάζει, χαρακτηριστικά, 

νιώθουμε, συνεχώς, πλησιάζουμε. 

       β. Να βρείτε τα αντώνυμα των λέξεων: εξωτερική, ακίνητα, προσωπικό, 

προστατευμένοι, επικίνδυνο. 

(Μονάδες 10) 

Β5. Ποια νοηματική σχέση δηλώνουν οι διαρθρωτικές λέξεις : όμως, όταν, γιατί, για 

παράδειγμα, ωστόσο, επειδή, αντίθετα, γι’ αυτό, άλλωστε, εν πάση περιπτώσει. 

(Μονάδες 10) 

 

Γ. Μετά από συζήτηση που κάνατε στην τάξη για το θέμα της μόδας αποφασίζετε με 

τους συμμαθητές σας να κάνετε μια σχετική ομιλία, στην οποία εσείς ως εκπρόσωπος 

των μαθητών θα μιλήσετε αρχικά για τους κινδύνους που προκύπτουν από την 

άμετρη επιρροή της στους νέους και έπειτα τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν 

να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι.  

(Μονάδες 30) 

 

 

 

 



Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

(Εισαγωγικό σημείωμα: Το κείμενο αναφέρεται στην επιθυμία του πρωταγωνιστή να 

παραμείνει νέος και όμορφος, Ο ζωγράφος Μπαζίλ Χόλγουορντ φιλοτέχνησε το 

πορτρέτο του νάρκισσου Ντόριαν Γκρέι.) 

 

Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι 

   Ύστερα είχε εμφανιστεί ο λόρδος Χένρι με την αλλόκοτη εξύμνηση από την 

πλευρά του της νεότητας, την τρομερή προειδοποίησή του για το πόσο γρήγορα 

εκείνη χάνεται. Αυτό τον είχε αναστατώσει όταν το άκουσε, και τώρα, καθώς 

στεκόταν, κοιτάζοντας τη σκιά της ίδιας του της ομορφιάς, το πλήρες νόημα εκείνης 

της περιγραφής πέρασε αστραπιαία από το μυαλό του. Ναι: θα ερχόταν μια μέρα που 

το πρόσωπό του θα ρυτίδιαζε, θα φθειρόταν, τα μάτια του θα γίνονταν θολά και 

άχρωμα, το γεμάτο χάρη ανάστημά του θα λύγιζε και θα παραμορφωνόταν. Η 

πορφύρα θα εγκατέλειπε τα χείλη του και το χρυσάφι τα μαλλιά του. Η ζωή που θα 

στήριζε την ψυχή του θα παραμόρφωνε το σώμα του. Θα γινόταν φρικιαστικός, 

απεχθής, αγροίκος.  

   Καθώς τα συλλογιζόταν αυτά, ένας κοφτερός πόνος τον διαπέρασε σαν μαχαιριά 

και έκανε κάθε λεπτή ίνα του σώματός του να ριγήσει. Τα μάτια του πήραν το βαθύ 

χρώμα του αμέθυστου και μια ομίχλη από δάκρυα τα θόλωσε. Ένιωσε σαν ένα 

παγωμένο χέρι να πίεζε την καρδιά του.  

«Δε σου αρέσει;» φώναξε ο Χάλγουορντ, ενοχλημένος λίγο από τη σιωπή του νέου 

και μη καταλαβαίνοντας τι σήμαινε αυτή.  

«Μα φυσικά του αρέσει» είπε ο λόρδος Χένρι. «Σε ποιον δε θα άρεσε; Είναι ένα από 

τα καλύτερα έργα της σύγχρονης τέχνης. Θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις γι’ αυτό. 

Πρέπει να το αποκτήσω». 

 «Δεν είναι ιδιοκτησία μου, Χένρι».  

«Τότε ποιανού είναι, λοιπόν;» 

 «Του Ντόριαν, βέβαια». 

 «Τότε είναι πολύ τυχερός άνθρωπος». 

   Τι θλιβερό που είναι!» μουρμούρισε ο Ντόριαν Γκρέι με τα μάτια καρφωμένα 

ακόμα στο πορτραίτο του. «Τι θλιβερό! Θα γίνω γέρος, φρικαλέος, απαίσιος. Όμως, 

αυτό το πορτραίτο θα παραμείνει πάντα νέο. Δε θα γεράσει ούτε μια μέρα παραπάνω 

από τούτη τη μέρα του Ιουνίου… Ω, να μπορούσε να γίνει το αντίθετο! Μακάρι να 

έμενα εγώ πάντα νέος και να γερνούσε το πορτραίτο. Γι’ αυτό, γι’ αυτό, θα έδινα τα 

πάντα! Ναι, δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο ολόκληρο που δε θα έδινα». 

Όσκαρ Ουάιλντ, Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι, μτφρ. Δώρα Στυλιανίδου, επιμ. Νίκολας 

Φράνκελ, εκδ. Εκάτη, 2013 (διατηρήθηκε η ορθογραφία της έκδοσης) 

 



Παρατηρήσεις:  

Α. Ποιο πιστεύετε πως είναι το θέμα του κειμένου που σας δόθηκε; Γιατί ο 

πρωταγωνιστής φαίνεται να νιώθει αναστάτωση στη θέα του πορτρέτου του; Να 

αναπτύξετε σε μια παράγραφο 70-100 λέξεων.  

(Μονάδες 15) 

Β1. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον αφηγητή με βάση τη συμμετοχή του στην ιστορία; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο.  

(Μονάδες 15) 

Β2. Να αναγνωρίσετε τα παρακάτω εκφραστικά μέσα και να σχολιάσετε τη 

λειτουργία τους στο απόσπασμα που σας δόθηκε: 

 – «Η πορφύρα θα εγκατέλειπε τα χείλη του και το χρυσάφι τα μαλλιά του».  

– «ένας κοφτερός πόνος τον διαπέρασε σαν μαχαιριά».  

– «με τα μάτια καρφωμένα». 

 – «Θα γίνω γέρος, φρικαλέος, απαίσιος». 

 (Μονάδες 15) 

Β3. «Σε ποιον δε θα άρεσε; Είναι ένα από τα καλύτερα έργα της σύγχρονης τέχνης…» 

Να σχολιάσετε την χρήση αυτής της ερώτησης.   

(Μονάδες 15) 

Γ. Στο τέλος του κειμένου ο νεαρός Ντόριαν Γκρέι, ενώ παρατηρεί το πορτρέτο του, 

εκφράζει μια ευχή. Πώς συνδέεται η ευχή του με το πορτρέτο του; Ποια είναι η δική 

σας άποψη για αυτή την ευχή και τη στάση των ανθρώπων που υποστηρίζουν τις ίδιες 

απόψεις;  

(Μονάδες 40) 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.  
(1.5 ώρα για το μη λογοτεχνικό και 1.5 για το λογοτεχνικό, σύνολο 3 ώρες) 

2. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 
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