
ΘΕΜΑ Α 

Σύμφωνα με το ερευνητικό σχέδιο της Μιχαέλα Νόροκ, φωτογράφου σε περιοδικό μόδας, 
διαπιστώνεται ότι η ομορφιά διαφέρει σε κάθε μέρος του κόσμου. Αυτό αποκαλύπτει ένα 
πλήθος φωτογραφιών που αναδεικνύει μεγάλη ποικιλία προτύπων ομορφιάς. Έτσι, η 
Νόροκ καταλήγει πως η ομορφιά δεν συνδέεται ούτε με καλλυντικά ούτε με φυλή ή 
κοινωνική τάξη αλλά με τον αυθορμητισμό. Επομένως, ισχυρίζεται ότι η διαφορετικότητα 
δημιουργεί την ομορφιά μολονότι όλοι την επιδιώκουν παντού με τον ίδιο τρόπο.  

 

Ερώτηση «Σωστό – Λάθος « 

Α. Λάθος  

Β. Λάθος  

Γ. Σωστό  

Δ. Λάθος  

Ε. Σωστό  

 

Β2.α. «Ο άτλαντας της ομορφιάς»: Τίτλος 

«Η ομορφιά δεν έχει να κάνει…γιατί είμαι+στε διαφορετικοί»: Αυτούσια μεταφορά λόγου  

Β2.β.Βέβαια: Έμφαση , βεβαιότητα  

Κι έτσι: Συμπέρασμα. 

Ώστε: Συμπέρασμα 

Ωστόσο: Αντίθεση 

Γι αυτό:Σχέση αιτίου αποτελέσματος / Αιτία 

Β3.Η ομορφιά και η ευτυχία βρίσκονται σε απλά καθημερινά πράγματα και σε μια 
ισορροπημένη σχέση με τον εαυτό μας. Σύμφωνα με τον Άλλαν Πέρσυ π.χ σημασία έχει η 
εσωτερική ομορφιά, το διάβασμα ενός βιβλίου ,η γαλήνια μουσική,οι ευωδιές που 
εμπνέουν και βέβαια ,η αγάπη για τον εαυτό μας .Αντίστοιχη άποψη διατυπώνεται και από 
την Γιώτα Σούσουλα,κατά την οποία σημασία  πρέπει να δίνεται σε απλά καθημερινά 
πράγματα και στην προσωπική βίωσή τους και όχι σε προκαθορισμένα πρότυπα επιτυχίας 
και ευτυχίας που ακολουθούν κανόνες «life style» 

 

 

 



Θέμα Γ  

Ο Παλαμάς στο ποίημά του : «Η ευτυχία» αναδεικνύει την σημασία της ευτυχίας και τον 
τρόπο απόκτησής της. Ειδικότερα,  ο ποιητής θεωρεί ότι η ευτυχία μπορεί να αποκτηθεί 
μέσα από τις απλές καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Χρησιμοποιεί λοιπόν το β΄ ενικό 
πρόσωπο «ανθίζεις» και «διπλώνεις»δημιουργώντας μια αίσθηση  διαλόγου 
προσωποποιώντας την ευτυχία. Επιπλέον,με την χρήση ερωτημάτων «Πού Χερουβείμ 
φτερά διπλώνεις;», «Άδης,παράδεισος σε κρύβει… που βρίσκεσαι Ευτυχία;» δηλώνεται η 
απορία του ποιητικού υποκειμένου για την εύρεσή της. 

Με την μεταφορά «μια μουσική στο σπίτι εχύθη» εκφράζεται με μεγαλύτερη 
παραστατικότητα η ομορφιά και η αρμονία που προκύπτουν από την συνειδητοποίηση 
της ευτυχίας. Τέλος , η αξιοποίηση της ακουστικής εικόνας «αμίλητη λαχτάρα», « πως 
άκουσα μου εφάνη την Ευτυχία την ίδια» προάγει ακόμη περισσότερο την απάντηση του 
ποιητικού υποκειμένου σχετικά με το ζήτημα που το ίδιο έχει θέσει.  

 

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητής ως προς τον σχολιασμό :  

- Η ευτυχία είναι υποκειμενική. 
- Ίσως, βρίσκεται σε απλά πράγματα 

- Προκύπτει μέσα από την αναζήτηση της εσωτερικής ομορφιάς. 
- Βρίσκεται στην ανθρώπινη επικοινωνία. 
- Μπορεί να προκύψει επίσης μέσα από την αγάπη του εαυτού μας.  
- Συχνά , βρίσκεται δίπλα μας και δεν το συνειδητοποιούμε. 

Θέμα Δ 

Οι μαθητές καλούνται να λάβουν υπόψιν τους το επικοινωνιακό πλαίσιο:  

Άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου : Τίτλος και γλωσσικός κώδικας:απλός, 
οικείος και νεανικός. 

Ζητούμενο : Πώς τα σύγχρονα αισθητικά και κοινωνικά πρότυπα επηρεάζουν την 
προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής.  

-Σε κάθε εποχή οι άνθρωποι ακολουθούν ως προς την εξωτερική τους εμφάνιση τα 
χαρακτηριστικά της κοινωνίας που ζουν ( ελκυστικοί αθλητικοί άνδρες, γυναίκες με 
μαυρισμένο δέρμα)  

- Τα πρότυπα είναι ασταθή και δύσκολα προσδιορίζονται από τα ΜΜΕ προκειμένου να 
υιοθετούνται υποσυνείδητα και σε παγκόσμιο επίπεδο.  

- Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν  τον πλούτο , την νεότητα και την ευστροφία τους 
προκειμένου να ακολουθούν πιστά τα κοινωνικά πρότυπα. Έτσι, αλλοιώνουν την 
προσωπικότητά τους και υιοθετούν αξίες διαφορετικές από αυτές που έχουν γαλουχηθεί 
από τους φορείς αγωγής. 



- Γεννούν στον άνθρωπο «λαίμαργες» επιθυμίες καθιστώντας τον υποχείριο της 
κατανάλωσης και της μαζοποίησης. Είναι όλοι ίδιοι προσπαθώντας να αισθανθούν 
ασφαλείς. 

- Διαμορφώνουν πλασματικές επιθυμίες και υιοθετούν έναν τρόπο ζωής που επιβάλλεται 
και όχι έναν τρόπο ζωής που αυτόβουλα έχουν επιλέξει . 

- Μιμούνται πρόσωπα διάσημα και επιδιώκουν την ευτυχία μέσα από αυτά . Δεν είναι όμως 
η δική τους ευτυχία. 

-Υιοθετούν παθητικά έναν  τρόπο  ζωής που δεν είναι δικός τους( ηθική ανελευθερία- 

εξανδραποδισμός)  

 


