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ΚΕΙΜΕΝΟ1  

Τελικά, ςτθ ηωι μασ πρζπει να ζχουμε πρότυπα; 

Ξθμερϊματα Τρίτθσ κάκομαι ςτο γραφείο του δωματίου μου, γφρω ςτισ 3 το πρωί, 

και ςκζφτομαι τα παιδικά μου χρόνια ςτο ςχολείο, τισ ςυηθτιςεισ με τουσ ςυμμακθτζσ μου, 

τα όνειρα που είχαμε, τουσ ςτόχουσ μασ και πάνω απ’ όλα τα πρότυπά μασ… 

Ρρότυπα…Τραγουδιςτζσ, Ηκοποιοί, Ακλθτζσ, Ρολιτικοί….. Πλοι κζλαμε να μοιάςουμε ςε 

κάποιον… Ο κακζνασ μασ είχε το δικό του Ρρότυπο…Αλλά τελικά τι εςτί Ρρότυπο ηωισ; 

Αυτό κα προςπακιςω να απαντιςω μζςα από τθν δικι μου οπτικι γωνία. 

Ρρότυπα για μζνα υπιρξαν οι Ακλθτζσ…Ζλεγα να μοιάςω ςτον τάδε ποδοςφαιριςτι, 

ςτον τάδε μπαςκετμπολίςτα, ςτον τάδε ακλθτι του Στίβου…Ρερνϊντασ τα χρόνια και 

παρακολουκϊντασ τον Ακλθτιςμό ειδικά εδϊ και 5-6 χρόνια τι διακρίνω; Ρολλοφσ 

κανάτουσ…Θάνατοι Ροδοςφαιριςτϊν, κάνατοι Βολεϊμπολιςτϊν, κάνατοι ακλθτϊν του 

Στίβου…και όλα αυτά ςε τι ςκζψθ με βάηουν; Ρϊσ γίνεται να πεκαίνουν αυτοί οι ςπουδαίοι 

ακλθτζσ ςε τόςο μικρζσ θλικίεσ; 

Τελικά, μιπωσ για να γίνουν τόςο καταξιωμζνοι, για να πάρουν μετάλλια, 

πρωτακλιματα, τελικά μιπωσ όντωσ κάνουν χριςθ αναβολικϊν; Αν ναι, γιατί εγϊ να τουσ 

ζχω πρότυπο ηωισ; Τι αξία ζχει να είμαι καταξιωμζνοσ κάνοντασ χριςθ αναβολικϊν και 

ριςκάροντασ τθ ηωι μου για ζνα μετάλλιο; Ρρότυπα για μζνα υπιρξαν οι Τραγουδιςτζσ και 

οι Ηκοποιοί…Με το πζραςμα των χρόνων και διαβάηοντασ εφθμερίδεσ, ακοφγοντασ ράδιο, 

διαβάηοντασ ςτο Κντερνετ, τι βλζπω και ακοφω; Χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν ο ζνασ, πζκανε 

από ναρκωτικά ο άλλοσ, οι άλλοι δεν είχαν κακόλου ςτακερό ςυναιςκθματικό κόςμο… 

Τελικά, τι πρότυπα είναι αυτά; Τι καλό ζχουν προςφζρει ςτθ κοινωνία…Τι καλό 

ζχουν προςφζρει ςτον ίδιο τουσ τον εαυτό; Ρϊσ γίνεται να κεωρϊ κάποιον Καλλιτζχνθ 

επιτυχθμζνο φςτερα απ’ όλα αυτά; Ρρότυπα για μζνα υπιρξαν οι Ρολιτικοί… Ζλεγα 

κυμάμαι μικρόσ να μοιάςω ςτον τάδε πολιτικό… 

Με το πζραςμα των χρόνων ζβλεπα και άκουγα μόνο για ςκάνδαλα.. Ο τάδε 

Βουλευτισ ζφαγε τόςα, ο δείνα Βουλευτισ είναι μπλεγμζνοσ ςτο τάδε ςκάνδαλο…Για τθν 

ακρίβεια για τουσ μιςοφσ πολιτικοφσ που ζχουν κυβερνιςει ζχουν ακουςτεί κάποια 

ςκάνδαλα ι κάποιεσ φιμεσ…Βζβαια, όπου υπάρχει καπνόσ, υπάρχει και φωτιά. Αυτό που 

κζλω να πω είναι ότι προςπακϊντασ να μοιάςουμε ςε κάποιο Ρρότυπο, χάνουμε τθ δικι 

μασ ταυτότθτα και ξεχνάμε το ποιοι είμαςτε και το τι ςτόχουσ ζχουμε ςαν 

άνκρωποι…Κοιτάμε να πράττουμε ςαν τα Ρρότυπά μασ και όχι ςαν “φυςιολογικά” άτομα. 

Ρροςωπικά για μζνα ο μφκοσ με τα Ρρότυπα καταρρίπτεται… 

Ρροςωπικι μου άποψθ είναι ότι το μόνο Ρρότυπό μασ πρζπει να είναι οι γονείσ μασ, 

θ οικογζνειά μασ και τα προςωπικά μασ κζλω…Οποιαδιποτε άλλα Ρρότυπα είναι 

επικίνδυνα να μασ οδθγιςουν ςε πράξεισ επικίνδυνεσ μακροπρόκεςμα. 

Υ.Γ. Υπάρχουν πολλζσ οικογζνειεσ που δεν μποροφν να γίνουν Ρρότυπα..π.χ. όταν ο 

Ρατζρασ είναι αλκοολικόσ ι κάνει χριςθ βίασ ι χριςθ ναρκωτικϊν. Εκεί για μζνα πρζπει να 

ζχουμε τθ δφναμθ μζςα μασ να ποφμε ότι δε κα γίνουμε αυτό το αιςχρό που βλζπουμε, 

αλλά κα προςπακιςουμε να γίνουμε καλφτεροι άνκρωποι, ϊςτε τα παιδιά μασ να μθν 

ζχουν τισ ίδιεσ φρικτζσ αναμνιςεισ. 

Χρήςτοσ Σγαρδζλησ, Βήμα, 3 Ιουλίου 2012 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Αποκεώνουμε το τίποτε, ςκοτώνουμε τισ αξίεσ, φτιάχνουμε fake ιρωεσ 

Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι ο τρόποσ που γεννιοφνται οι ιρωεσ ςτθ ςθμερινι 

εποχι και ο τρόποσ που φτιάχνονται τα είδωλα, τα πρότυπα για τουσ νζουσ, κι όχι μόνο.Για 

ςκεφτείτε ποιοι είναι οι πιο προβεβλθμζνοι των τελευταίων θμερϊν. Δεν είναι κάποιοι 

επιςτιμονεσ, ποιθτζσ, οικονομολόγοι ι πολιτικοί που διαμορφϊνουν τθν κοινι γνϊμθ, που 

προςφζρουν ςτο κοινωνικό ςφνολο, αλλά είναι δθμιουργιματα των Media.Είναι πρότυπο ο 

κάκε τραγουδιςτισ, θκοποιόσ, ποδοςφαιριςτισ ι κάκε ατάλαντοσ influencer που λζει τθν 

αποψάρα του ςτο διαδίκτυο και ςπεφδουμε να κάνουμε like, παρ’ ότι γράφει ανόθτεσ, 

mainstream μπουρδολογίεσ. 

Πχι, δεν είναι ελλθνικό φαινόμενο θ αποκζωςθ του τίποτε. Ραντοφ ςυμβαίνει και 

μετά κλαίμε γιατί δεν υπάρχουν θγζτεσ να μπουν μπροςτά και να φτιάξουν τον κόςμο. 

Βρίηουμε τουσ πολιτικοφσ που ψθφίηουμε, αλλά τουσ ψθφίηουμε γιατί τουσ είδαμε κάπου, 

ςτθν τθλεόραςθ, ςτο facebook, ςτο instagram. Απλά τουσ είδαμε, γιατί για τισ απόψεισ τουσ 

οφτε καν αςχολοφμαςτε. 

Αυτά είναι τα ςφγχρονα πρότυπα, γι’ αυτό πλζον οι ποιθτζσ, οι ςυγγραφείσ, οι 

πραγματικά άξιοι θκοποιοί, οι επιςτιμονεσ και οι ταλαντοφχοι τραγουδιςτζσ είναι ςτθ 

γωνία. Εκεί που κυριαρχεί το τίποτε, δεν μπορεί να περιμζνει κανείσ ότι κα επικρατιςουν 

αξίεσ και πρότυπα που κα μποροφν να προςφζρουν ςτο κοινωνικό ςφνολο. Ο θρωιςμόσ, θ 

φιλία, θ αγάπθ, θ ςυντροφικότθτα, θ μάκθςθ, τα πρόςωπα – πρότυπα, ζχουν υποχωριςει. 

Η επιβράβευςθ των άξιων ςε μια κοινωνία αξιϊν χάνεται από τισ βλακϊδεισ ειδιςεισ που 

μασ κατακλφηουν. Τόςο από τθν παραπολιτικι όςο και από το lifestyle. 

Πμωσ, όπωσ ζχει γράψει ζνασ Ινδόσ γκουροφ: «Είναι πάντα τα ψεφτικα που ςε 

κάνουν να υποφζρεισ: οι ψεφτικοι φόβοι και επικυμίεσ, οι ψεφτικεσ αξίεσ και ιδζεσ, οι 

ψεφτικεσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Ραράτα τα ψεφτικα και κα απελευκερωκείσ από τον πόνο. Η 

αλικεια φζρνει τθν ευτυχία, θ αλικεια απελευκερϊνει.» 

Βαςίλησ Κανζλλησ, 23 Σεπτεμβρίου 2019, ΤΑ ΝΕΑ 
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ΘΕΜΑΤΑ 

Α1.Σε κάκε μία από τισ διατυπϊςεισ που ακολουκοφν να δϊςετε τον χαρακτθριςμό 

“Σωςτό” ι “Λάκοσ”, ανάλογα με το αν αποδίδουν το νόθμα του κειμζνου ςωςτά ι όχι. Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ με ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτο κείμενο 1. 

1. Ο αρκρογράφοσ, όταν ιταν παιδί, αντλοφςε τα πρότυπά του από τον χϊρο, του 

ακλθτιςμοφ, τθσ πολιτικισ και τθσ τζχνθσ. 

2. Οι κάνατοι πολλϊν ακλθτϊν από τθ χριςθ αναβολικϊν δεν τον ζκαναν να αλλάξει 

άποψθ για το αν οι ακλθτζσ αξίηει να αποτελοφν πρότυπα. 

3. Η άςτατθ ηωι και οι καταχριςεισ των καλλιτεχνϊν τον οδιγθςαν να καταρρίψει τα 

πρότυπα από τον χϊρο τθσ τζχνθσ. 

4. Ο αρκρογράφοσ πιςτεφει ότι κυνθγϊντασ τα πρότυπα χάνουμε τθ δικι μασ 

ταυτότθτα και ξεχνάμε τουσ ςτόχουσ μασ. 

5. Ρροςωπικι άποψθ του αρκογράφου είναι ότι τα πρότυπα πρζπει να τα αντλοφμε 

από τθν οικογζνειά μασ. 

6. Ο αρκρογράφοσ υποςτθρίηει πωσ κάκε οικογζνεια μπορεί να αποτελζςει πρότυπο.  

(Μονάδεσ 15) 

Α2.Σφμφωνα με τον αρκρογράφο του κειμζνου 2, ποιοι αποτελοφν τα ςφγχρονα πρότυπα 

και ποιοι τα ζχουν επιβάλει; (50-60 λζξεισ) 

(Μονάδεσ 15) 

Β1.Να βρείτε τθ δομι τθσ 1θσ παραγράφου του κειμζνου 2. «Αυτό που ζχει ςθμαςία …….. 

μπουρδολογίεσ». 

(Μονάδεσ 10) 

Β2.Να καταγράψετε από τθν 5θ παράγραφο του κειμζνου 1 τρία παραδείγματα 
μεταφορικισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ και να τα αιτιολογιςετε.«Με το πζραςμα των 
χρόνων…….ο μφκοσ με τα Ρρότυπα καταρρίπτεται…» 

(Μονάδεσ 10) 

Β3. Να αιτιολογιςετε τθ χριςθ ειςαγωγικϊν ςτθν τελευταία παράγραφο του κειμζνου 2. 

(Μονάδεσ 10) 

Γ. Ο νζοσ ζχει τθν τάςθ να ακολουκεί πρότυπα, κάτι απόλυτα φυςιολογικό, διότι, μθν 

ζχοντασ διαμορφϊςει ακόμα τθν προςωπικότθτά του, ψάχνει να βρει αξιομίμθτεσ 

ςυμπεριφορζσ. Ροια πρότυπα προςελκφουν τουσ νζουσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ; Πταν 

υιοκετοφνται, ζχουν αρνθτικό ι κετικό αντίκτυπο τόςο ςτουσ νζουσ όςο και ςτθν κοινωνία 

γενικότερα; Να κατακζςετε τισ απόψεισ ςασ ςε ζνα άρκρο 300-350 λζξεων που κα 

δθμοςιευτεί ςτθ ςχολικι ςασ εφθμερίδα. 

(Μονάδεσ 40) 


