
 

 
 

 
1ο μη λογοτεχνικό κείμενο 

 
Τα σημερινά πρότυπα των νέων  

 

    Η διάπλαση χαρακτήρα αποτελεί ατομικό στοίχημα, που καλείται να κερδίσει κάθε 
άνθρωπος αξιολογώντας τα δεδομένα κάθε φάσης της ζωής του, όπως ο Ηρακλής, όταν 

βρέθηκε στον δρόμο της Αρετής και της Κακίας. Είναι απαραίτητο, να σταθμίζει με σύνεση 
τα υπέρ και τα κατά, για να εκμεταλλεύεται όσο μπορεί καλύτερα τις πραγματικές 
ευκαιρίες, που θα του δοθούν. Για να φτάσει όμως κάποιος στο σημείο να μπορεί να 

αξιολογεί σωστά αυτά τα δεδομένα προς όφελός του και προς όφελος της κοινωνίας, 
πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και θωρακιστεί κατάλληλα από την οικογένειά του, το 

περιβάλλον και το σχολείο, τόσο κατά την παιδική, όσο και κατά την εφηβική ηλικία, 
προκειμένου να αποκτήσει από πολύ νωρίς απλότητα, ήθος, αξιοπιστία, ακεραιότητα, 
αυθεντικότητα, καθώς επίσης στιβαρή συγκρότηση προσωπικότητας, αυτοσεβασμό, 

αυτοεκτίμηση, αξιοπρέπεια, αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία, εντιμότητα, συνέπεια, 
διαφάνεια, αλλά και ανεκτικότητα, υπομονή και επιμονή, σεβασμό προς τον άλλον, 

φιλανθρωπία, αγάπη προς τον εθελοντισμό, στάση προσφοράς και θυσίας, φιλομάθεια, 
ανοιχτό μυαλό, κ.λπ. 

    [..]    Το πνεύμα της εποχής μας συνετέλεσε δυστυχώς στο να αποκτήσουν εύκολα 
δόξα και χρήμα «αστέρια» του επαγγελματικού αθλητισμού, της τηλεόρασης, του 
κινηματογράφου και του τραγουδιού, καθώς και πάσης φύσεως πρότυπα με 

ιδιαιτερότητες, όπως τοξικομανείς καλλιτέχνες. Αντίθετα, άνθρωποι του πνεύματος 
έχουν βρεθεί στο περιθώριο. Είναι, λοιπόν, φυσικό η απαστράπτουσα -συνήθως 

απατηλή- ακτινοβολία εκείνων που πλούτισαν και βρίσκονται στην κορυφή της επιτυχίας 
και της δόξας να θαμπώνει και να υπνωτίζει τους εφήβους προκαλώντας εκ μέρους τους 
θαυμασμό και τάση για μίμηση, που συχνά φτάνει στα όρια της υστερίας για τα ινδάλματά 

τους εκδηλωμένης με παραληρηματικό τρόπο. Το κύριο αίτιο για τόσο μεγάλη απήχηση 
αποτελεί δίχως άλλο η τυφλή λατρεία του χρήματος, που έγινε στην εποχή μας 

πραγματική θρησκεία για όλες τις δημιουργικές ηλικίες και σίγουρα δε θα άφηνε 
ασυγκίνητους τους εφήβους. 
    Άλλο αίτιο είναι η μεγάλη προβολή των «αστέρων» και το απαραίτητο χειροκρότημα, 

που αποτελεί βασικό μέσο αναγνώρισης. Οι νέοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
πιστεύουν, ότι διαθέτουν τις ικανότητες να μεταπηδήσουν εύκολα από την απόλυτη 

αφάνεια στην κατάσταση που βρίσκονται τα ινδάλματά τους, ενώ στα είδωλα των νέων 
δε συγκαταλέγονται οι πνευματικοί άνθρωποι. Στο σημείο αυτό καταθέτουμε την 
εμπειρική – ατομική προσπάθεια ενός οργάνου της τάξης για την προστασία των νέων, 

στο πλαίσιο του λειτουργήματός του. Είναι μια μήνυση, που υποβλήθηκε σε βάρος 
πολυεθνικών κυρίως εταιρειών, που παράγουν διάσημα προϊόντα. Αν και τα προϊόντα 

αυτά συνήθως δεν περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο παρασύρουν 
τους νέους, αφού προκαλούν με τον τίτλο και το επίσημα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα 
συνειρμούς, οι οποίοι παραπέμπουν σε γνωστά ναρκωτικά. Την αιτία, ειδικά μετά την 

οριστική απαγόρευση της τσίχλας απομίμησης τσιγάρου, που πωλούσαν σε ανήλικους τα 
περίπτερα, αποτέλεσε και το γεγονός, ότι μετά από πολύχρονες επιστημονικές μελέτες 

αποδείχτηκε, πως αρκούσε η υπενθύμιση και μόνο του ονόματος ενός ναρκωτικού, μια 
φωτογραφία ή μια απλή επίσκεψη ενός πρώην χρήστη ναρκωτικών σε μια πλατεία ή 
κάποιο στέκι, που κατά το παρελθόν είχε αγοράσει ναρκωτικά, για να αρχίσει και πάλι να 

κάνει χρήση. Η παραπάνω μήνυση, παρά τις επίμονες προσπάθειες και τα τεκμηριωμένα 
στοιχεία που υπεβλήθησαν, δεν είχε την τύχη που της άξιζε, αφού απορρίφτηκε σε πρώτο 

και δεύτερο βαθμό και οι παραπάνω εταιρείες απηλλάγησαν. Αργότερα, όμως, πήρε τη 
σκυτάλη ένας Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο οποίος προχώρησε στην κατάσχεση 
προϊόντων και την άσκηση ποινικής δίωξης κατά τριών εκδοτών και ενός εισαγωγέα 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟY 2022 
ΘΕΜΑΤΑ  Α΄ 

 



 

εταιρίας ειδών ένδυσης, για «πρόκληση, διαφήμιση και διευκόλυνση ναρκωτικών ουσιών 

κατ' εξακολούθηση». Δυστυχώς, στη συνέχεια οι προσπάθειες ατόνησαν και πάλι και σαν 
να μην είχε συμβεί τίποτε τα πράγματα επανήλθαν στην αρχική τους θέση. 

[…]     
Από τον Γεώργιο Ν. Ξενόφο, 12/01/2021, eleftheria.gr 

 
 

2ο μη λογοτεχνικό κείμενο  

 
Τα νέα πρότυπα για την επόμενη μέρα… 

[…] 

   Οι παλιότεροι έλεγαν ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και νομίζω ότι δεν θα τολμούσε 
να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Όπως επίσης δεν θα διαφωνούσε κανείς και με την 

παρατήρηση ότι ό,τι κάνει θόρυβο μας κάνει να γυρίσουμε το κεφάλι. Αυτό δε σημαίνει, 
όμως, ότι αξίζει να συνεχίσουμε να κοιτάμε. 
   Αυτό που παρουσιάζεται με περισσότερη συχνότητα λοιπόν, μπορεί να συνηθίζεται πιο 

εύκολα αλλά δεν σημαίνει ότι αξίζει την προσοχή μας. Απλά και μόνο γιατί μπορεί να 
είναι κενό περιεχομένου. Και ό,τι είναι προφανώς κενό περιεχομένου, δεν μπορεί να 

λειτουργεί ως άλλοθι για τη μετριότητα ούτε εκείνων που επιλέγουν ούτε εκείνων που 
επιλέγονται. 

   Τι εννοώ; Εννοώ ότι η δημιουργία προτύπων αποτελεί ανάγκη για την ορθή 
συγκρότηση της κοινωνίας και τη διαιώνιση των όσων θετικών με κόπο φρόντισαν οι 
προηγούμενοι από εμάς να μας κληροδοτήσουν. Και ασφαλώς, η δημιουργία προτύπων 

είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία η οποία βέβαια διαφέρει από εποχή σε εποχή. Γιατί απλά 
τα πρότυπα είναι ο καθρέφτης στον οποίο η κοινωνία βλέπει αυτό που μπορεί να γίνει 

όχι αυτό που απαραίτητα θέλει να γίνει. 
   Για παράδειγμα, πρότυπο για τους αρχαίους προγόνους μας «καλός καγαθός». Εκείνος 
ο οποίος καλλιεργούσε σώμα και πνεύμα ταυτόχρονα με την αίσθηση ευθύνης για 

συμμετοχή στα κοινά. Μετέπειτα, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, σφυρηλατήθηκε 
το πρότυπο του «αδούλωτου» που διατυπώνει το αίτημα του για ελευθερία ρισκάροντας 

την ίδια του τη ζωή. Πρότυπα, τα οποία διαιωνίστηκαν μέσα από τους αγώνες του γένους 
και τα αιτήματα για εθνική συγκρότηση, κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία. 
   Από εκεί και πέρα, οι κανόνες άλλαξαν. Η τρυφηλότητα της εποχής, η εμμονή στην 

εικόνα, η ευκολία των μέσων του αποπροσανατολισμού, εξηγούν το γιατί. Με 
αποτέλεσμα, το πρότυπο με την έννοια της εντιμότητας, της δημιουργικότητας και της 

προσφοράς στο σύνολο να υποκύψει στην κιβδηλότητα, τη ρηχότητα και τον 
τυχοδιωκτισμό της αλληλοεξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων. 
Σήμερα, το πρότυπο έγινε εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Μια μοναδικότητα για την οποία 

οι υπόλοιποι είναι υπερήφανοι χωρίς καν να γνωρίζουν το γιατί. Και κάπως έτσι φτάσαμε 
από τις αξίες των αρχαίων προγόνων μας στην νομιμοποίηση των σημερινών προτύπων 

μέσω της περιφοράς «εμπειρογνωμόνων» σε δελτία ειδήσεων τύπου ριάλιτι.[…] 
 

Κώστας Πάσχος, Το Βήμα 21/04/2022 
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3ο λογοτεχνικό κείμενο  

Όσκαρ  Ουάιλντ, εκδ. Γκοβόστη 2015 

 
Παρατηρήσεις: 
 

Α. Να αποδώσετε συνοπτικά τα αίτια που οδηγούν τους νέους στην υιοθέτηση 

συγκεκριμένων προτύπων με βάση τον συντάκτη  του 1ου μη λογοτεχνικού κειμένου. 

(50 -60 λέξεις)                                                                                    Μονάδες 15 

 

Β1. Τα 2 μη λογοτεχνικά κείμενα συνομιλούν ως προς τον εντοπισμό των αιτιών και των 

χαρακτηριστικών των σύγχρονων  προτύπων. Ωστόσο το δεύτερο κείμενο  κάνει 

αναφορά σε περαιτέρω πληροφορίες. Σε τί διαφοροποιείται το δεύτερο μη λογοτεχνικό 

κείμενο από το πρώτο ως προς τον προσδιορισμό των αιτιών. Απαντήστε τεκμηριωμένα 

σε 60-70 λέξεις.                                                                                     Μονάδες 10 



 

Β2. Στην πρώτη παράγραφο του 1ου μη λογοτεχνικού κειμένου η πρόθεση του συντάκτη 

είναι να πείσει.  Για ποιό θέμα νομίζετε ότι προσπαθεί να πείσει και με ποιόν τρόπο 

στηρίζει αυτή την πρόθεσή του ; Θεωρείτε ότι γίνεται πειστικός; Τεκμηριώστε την 

απάντησή σας.                                                                                      Μονάδες 15 

 

Β3α. Τί προσφέρει στο ύφος του κειμένου ο μακροπερίοδος λόγος στην 1η παράγραφο 

του 1ου μη λογοτεχνικού κειμένου;                                                          Μονάδες 7 

 

Β3β. Να σχολιασθεί το ερώτημα της 3ης παραγράφου του 2ου μη λογοτεχνικού κειμένου 

ως προς την οργάνωση της παραγράφου και ως προς την αντίδραση του αναγνώστη;  

Μονάδες 8 

 

Γ.  Με βάση το λογοτεχνικό απόσπασμα να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά του 

ιδανικού προτύπου που ο ίδιος ο αφηγητής  θεωρεί  αποδεκτά  για τον εαυτό του. 

Στηρίξτε την απάντησή σας σε δύο κειμενικούς δείκτες. Εντοπίζετε διαχρονική διάσταση 

στην στάση του αυτή; (150-200 λέξεις)                                                  Μονάδες 15 

 

Δ. Στο πλαίσιο εκδήλωσης του σχολείου σας για τα πρότυπα των σύγχρονων νέων 

αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά που εσείς θεωρείτε απαραίτητο να έχουν τα σημερινά 

πρότυπα των νέων. Θεωρείτε ότι προωθούνται από συγκεκριμένους φορείς  και  με ποιό 

απώτερο σκοπό; Φροντίστε με την ομιλία σας έκτασης 350-400 λέξεων να γίνετε 

πειστικοί ώστε να επηρεάσετε το κοινό των νέων που σας παρακολουθεί.   

Μονάδες 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


