
 

 

Νέα Ελληνικά 

Διαγώνισμα Προσομοίωσης 3 

Κείμενο 1 

Μικρή ιστορία της «ασχήμιας», αυτού του δυσβάσταχτου χαρακτηρισμού, και όσων 

συνεπάγεται. 

[1]Τον 19ο αιώνα, μια δασύτριχη ιθαγενής από το Μεξικό ονόματι Χούλια 

Παστράνα περιφερόταν στα πανηγύρια με ανθρώπους-τέρατα ως «η 

ασχημότερη γυναίκα στον κόσμο». Οι υπεύθυνοι του απάνθρωπου αυτού 

τσίρκου τη μετέφεραν στην Ευρώπη και την ανάγκαζαν να τραγουδά, να 

χορεύει, να μιλά ξένες γλώσσες, να υφίσταται ιατρικές εξετάσεις 

δημοσίως καθώς και άλλες ταπεινώσεις. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της 

αλλά και μετά θάνατον κουβαλούσε πάντοτε την ταμπέλα της άσχημης.     

[2]Η λέξη «άσχημος» συνοδεύεται σταθερά και από άλλα κοσμητικά αλλά 

ποτέ κολακευτικά επίθετα: τερατώδης, παραμορφωμένος, γκροτέσκος, 

αηδιαστικός, έκτρωμα, τρομερός κ.ο.κ. Η έννοιας της ασχήμιας απαντάται 

ανά την υφήλιο και συνοδεύει την ανθρωπότητα ήδη από τις απαρχές της 

ιστορίας μας, καθορίζοντας όχι μόνο την αντίληψη μας περί αισθητικής 

αλλά και τις ψυχικές αρετές του είδους μας: ο Αριστοτέλης έλεγε πως οι 

γυναίκες με χονδρά σφυρά είναι μοχθηρές, ο Μεσαίωνας έβριθε ιστοριών 

με λάμιες που μεταμορφώθηκαν σε καλλονές, τον 18ο αιώνα οι 

καρικατούρες ήταν πανταχού παρούσες, τον 19ο αιώνα τα μπουλούκια με 

ανθρώπους-τέρατα διασκέδαζαν τις λαϊκές μάζες ανά την Ευρώπη και την 

Αμερική, τον 20ό αιώνα πολλές μορφές τέχνης χαρακτηρίστηκαν 

«εκφυλισμένες».  

[3]Στη δυτική παράδοση η ασχήμια συνήθως ορίζεται σε αντιδιαστολή με 

την ομορφιά ως κάτι κακό, όμως σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια δεν 

έχει πάντα αρνητικό πρόσημο. Η ιαπωνική έννοια του wabi-sabi αξιολογεί 

την ατέλεια και την παροδικότητα, στοιχεία που σε άλλες κουλτούρες 

θεωρούνται «άσχημα». Η ασχήμια και η ομορφιά για τον δυτικό κυρίως 

κόσμο φαίνεται πως λειτουργούν ως δίδυμα αστέρια, το ένα εμπίπτει στο 

πεδίο βαρύτητας του άλλου και παγιδεύεται στην τροχιά του.     

[4]Συνήθως όταν αποκαλούμε κάποιον άσχημο οι προθέσεις μας δεν είναι 

αγαθές. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο οι αισθητικές κατηγορίες έχουν 

αρχίσει και αντιμετωπίζονται με κάποια καχυποψία. Καθώς ζούμε σε έναν 

ολοένα μεταβαλλόμενο κόσμο όπου έχει αυξηθεί κατακόρυφα η 



 

 

πιθανότητα η εικόνα εκείνου που παρατηρούμε να μην ανταποκρίνεται 

στην αλήθεια του, οι έννοιες της ομορφιάς και της ασχήμιας έχουν αρχίσει 

να επανεξετάζονται ριζικά.  

(…)[5]Στην τέχνη η οικειοποίηση της λέξης επίσης βοήθησε να 

αποφορτιστεί η αρνητική της χροιά σε κάποιον βαθμό. Ο Κινέζος 

ζωγράφος του 17ου αιώνα Σιτάο ήταν πρωτοπόρος σε αυτό καθώς είχε 

ονομάσει ένα έργο του «Δέκα Χιλιάδες Άσχημες Κηλίδες Μελανιού». Οι 

Γάλλοι χρησιμοποιούν την έκφραση jolie laide που σημαίνει «όμορφη 

άσχημη», ενώ τον 18ο αιώνα στη Βρετανία και τις ΗΠΑ δημιουργήθηκαν 

οι «λέσχες ασχήμιας» όπου τα μέλη τους αυτοσαρκάζονταν για τις 

στραβές μύτες, τα προγναθικά πηγούνια και τα αλλήθωρα μάτια τους.   

Μπορεί με το πέρασμα του χρόνου οι περισσότερες από τις λέσχες αυτές 

να διαλύθηκαν αλλά άλλες, όπως η ιταλική Festa dei Brutti επιβίωσαν και 

ακόμα και σήμερα μάχονται για την κατάλυση των στερεοτύπων που 

συνοδεύουν όσους δεν ανήκουν στην κατηγορία των καλλονών και 

φαίνεται πως πράγματι συν τω χρόνω  οι νοοτροπίες αλλάζουν.    

(…)[6] Συνήθως όταν αποκαλούμε κάτι άσχημο στην πραγματικότητα 

αποκαλύπτουμε κάτι για τον εαυτό μας, όσα φοβόμαστε και μας 

αγχώνουν. Εκείνοι που περιέφεραν την Παστράνα εξευτελίζοντας την 

ήταν οι ίδιοι αισχροί, ίσως όχι στην όψη αλλά στην ουσία τους. Πέρα όμως 

από τη θεωρητική ανάλυση όπου αποτυπώνει κανείς με νηφαλιότητα και 

αποστασιοποίηση τις διαπιστώσεις αυτές το ερώτημα παραμένει: 

αντιλαμβανόμαστε παρόμοιες καταστάσεις όταν συμβαίνουν γύρω μας; 

Και αν ναι πώς αντιδρούμε; Και τι κάνουμε ώστε εκείνοι που μελλοντικά 

θα θεωρούνται δυσειδείς να μην υποφέρουν από διακριτική μεταχείριση;   

 [7]Ίσως μια καλή απάντηση να είναι πως πρέπει να πάψουμε να 

εστιάζουμε στα δίδυμα αστέρια της ομορφιάς και της ασχήμιας και να 

αρχίζουμε να ατενίζουμε το σύνολο του έναστρου ουρανού και των 

συνδυασμών που προσφέρει η ανθρώπινη μορφή.  

                                           www.lifo.gr, 20-11-2019 (διασκευή) 

Κείμενο 2  

(Η ηρωίδα Σοφία Πετρόβνα Λιχούτινα κινείται στους κοσμικούς κύκλους 

της Πετρούπολης στις αρχές του 20ου αιώνα και εμπλέκεται άθελά της σε 

πολιτικές ίντριγκες της εποχής) 

http://www.lifo.g/


 

 

Ήταν λοιπόν μια κυρία που από πλήξη παρακολουθούσε μαθήματα 

για κυρίες. Και πάλι από πλήξη αναπλήρωνε μερικές φορές τα πρωινά τη 

δασκάλα στο σχολείο της κοινότητας Ο.Ο., αν δεν τύχαινε το 

προηγούμενο βράδυ να έχει συμμετάσχει στις πνευματιστικές συνεδρίες 

που γίνονταν τις μέρες κατά τις οποίες δεν οργανώνονταν χοροί. […] Ήταν 

κυρία χαριτωμένη. Ο αξιότιμος συνεργάτης της εφημερίδας καθόταν τα 

βράδια με τις ώρες στο σπίτι της. Κάποτε αυτή η κυρία του ανήγγειλε 

γελώντας ότι ένα κόκκινο ντόμινο1 συναντήθηκε μαζί της προ ολίγου στο 

σκοτεινό κατώφλι. Κι έτσι η αθώα ομολογία της χαριτωμένης κυρίας 

βρέθηκε στις στήλες των εφημερίδων με τη ρουμπρίκα2 «Ποικίλα 

γεγονότα». Και , όταν βρέθηκε εκεί, περιπλέχτηκε σε μία σειρά γεγονότων 

που ουδέποτε συνέβησαν, που απειλούσαν την ηρεμία του κόσμου.  

Τι συνέβη λοιπόν; Ακόμη και ο επινοημένος καπνός , κι αυτός από 

μια φωτιά βγαίνει. Από ποια φωτιά λοιπόν προέρχονταν αυτοί οι καπνοί 

της αξιόπιστης εφημερίδας, τους οποίους διάβασε σύμπασα η Ρωσία, και 

τους οποίους – τι ντροπή!  – δεν διάβασες εσύ; 

Εκείνη η κυρία... Μα εκείνη η κυρία ήταν η Σοφία Πετρόβνα, για 
την οποία θα πρέπει αμέσως να πούμε πολλά. 

Η Σοφία Πετρόβνα Λιχούτινα ξεχώριζε για την υπερβολικά πυκνή 
κόμη της. Ήταν επίσης ασυνήθιστα λυγερή. Αν η Σοφία Πετρόβνα 
Λιχούτινα έλυνε τα μαλλιά της, αυτά τα μαύρα μαλλιά, σκεπάζοντάς 
την ολόκληρη, θα έπεφταν ως τις γάμπες της. Και για να μιλήσουμε 
ειλικρινά, η Σοφία Πετρόβνα Λιχούτινα απλώς δεν ήξερε τι να κάνει τα 
μαλλιά της, που ήταν τόσο μαύρα όσο τίποτ’ άλλο στον κόσμο· δεν 
ήξερε τι να τα κάνει, ίσως λόγω της αφθονίας τους, ή πάλι ίσως λόγω 
της μαυρίλας τους· μόνο που πάνω από τα χειλάκια της Σοφίας 
Πετρόβνα διαγραφόταν ένα χνούδι που απειλούσε να γίνει πραγματικό 
μουστάκι στα γεράματα. Το πρόσωπο της Σοφίας Πετρόβνα είχε ένα 
ασυνήθιστο χρώμα. Το χρώμα αυτό ήταν απλούστατα μαργαριταρένιο· 
είχε τη λευκότητα που έχουν τα ανθάκια της μηλιάς και μια απαλή 
ροδαλότητα. Κι αν η Σοφία Πετρόβνα ταραζόταν για οποιονδήποτε 
λόγο, γινόταν αίφνης ολοπόρφυρη.  
  Τα ματάκια της Σοφίας Πετρόβνα δεν ήταν απλά ματάκια· ήταν 
τεράστια σκουρογάλανα μάτια. Τα μάτια τούτα πότε σπίθιζαν πότε 
θόλωναν, πότε φαίνονταν άδεια, ξεπλυμένα, χωμένα στις βαθιές τους, 
δυσοίωνα μελανιασμένες κόγχες. Και αλληθώριζαν. Τα ζωηρόχρωμα 
κόκκινα χείλη της ήταν υπερβολικά μεγάλα, αλλά τα δόντια της (αχ, τα 
δόντια!) ήταν μαργαριταρένια! Και πλάι σ’ όλα αυτά, και ένα 
παιδιάστικο γέλιο... Αυτό το γέλιο έδινε στα φουσκωτά χείλη της μια 



 

 

κάποια γοητεία·  μια κάποια γοητεία της έδινε επίσης και το λυγερό 
κορμί της, λυγερό κι αυτό όσο δεν παίρνει. ΄Ολες οι κινήσεις αυτού του 
κορμιού και της κάπως νευρικής ράχης ήταν πότε ορμητικές και ποτέ 
χαλαρές και αδέξιες μέχρις αηδίας. 

Η Σοφία Πετρόβνα ντυνόταν με ένα μαύρο μάλλινο φόρεμα που 
κούμπωνε στην πλάτη τυλίγοντας τις πλούσιες καμπύλες της. Κι αν 
μιλώ για πλούσιες καμπύλες, αυτό σημαίνει ότι το λεξιλόγιό μου 
εξαντλήθηκε, ότι η κοινοτοπία πλούσιες καμπύλες υποδηλώνει στο 
κάτω κάτω μια απειλή κατά της Σοφίας Πετρόβνα: πρόωρο πάχος στα 
τριάντα. Μα η Σοφία Πετρόβνα ήταν είκοσι τριών ετών. 

Αχ, Σοφία Πετρόβνα! 
(Αντρέι Μπέλυ, Πετρούπολη, σελ.95-97 εκδ. Κίχλη) 

 

Λεξιλόγιο 

1 ντόμινο : μακρύ, μαύρο ενιαίο ένδυμα με κουκούλα (συνηθίζεται σε 

μεταμφιέσεις) 

2ρουμπρίκα : τίτλος δημοσιογραφικού άρθρου 

 

 

ΘΕΜΑ Α  

Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των τεσσάρων (4) πρώτων 

παραγράφων του Κειμένου 1 σε 70-80 λέξεις. 

                                                                                                           Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα  1 

Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό- Λάθος καθεμία από τις 

παρακάτω προτάσεις επιβεβαιώνοντας την απάντησή σας με αναφορά σε 

ένα μόνο σημείο του κειμένου για κάθε περίπτωση 

α. Ο συντάκτης εξετάζει την έννοια της ασχήμιας  στην καλλιτεχνική 

έκφραση διατοπικά. 

β. Ο δυτικός κόσμος  διαχρονικά δεν αξιολογεί αρνητικά  την ασχήμια. 



 

 

γ. Οι τοποθετήσεις των ανθρώπων για την ασχήμια συνδέονται 

αποκλειστικά με τις πολιτισμικές επιρροές που δέχονται και δεν 

εκφράζουν ατομικούς στόχους.  

δ. Επανατοποθετείται ο σύγχρονος άνθρωπος σε θέματα αισθητικής 

αξιολόγησης. 

 ε. Ο συντάκτης αναρωτιέται αν  οι άνθρωποι συνειδητοποιούν εύκολα  

την αρνητική αξιολόγηση  της  εμφάνισης στο άμεσο περιβάλλον τους. 

                                                                                                                           

Μονάδες 15 

Ερώτημα  2 

α. Να σχολιάσετε την αλληλουχία στη  δεύτερη (2η)  παράγραφο και την 

ενότητα του λόγου στην πέμπτη (5η ) παράγραφο του Κειμένου 1.  

                                                                                                         Μονάδες   5 

β. Είναι πειστικές οι θέσεις του συντάκτη στην τέταρτη παράγραφο του 

Κειμένου 1;                                                                                                             

                                                                                                           Μονάδες   5 

Ερώτημα  3 

α. Να εντοπίσετε τους όρους συνοχής στην τέταρτη παράγραφο του  

Κειμένου 1.(μονάδες 2,5)   Ποια νοηματική σχέση  αποδίδεται από τον 

καθένα; (μονάδες 2,5) 

                                                                                                            Μονάδες   5 

β. Να γράψετε  μία συνώνυμη και μία παράγωγη-απλή ή σύνθετη- λέξη 

για καθεμία από τις τονισμένες λέξεις του αποσπάσματος από το Κείμενο 

1 που ακολουθεί. Να μην ξαναγράψετε το απόσπασμα. 

       Στη δυτική παράδοση η ασχήμια συνήθως ορίζεται σε αντιδιαστολή 

με την ομορφιά ως κάτι κακό, όμως σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια 

δεν έχει πάντα αρνητικό πρόσημο. Η ιαπωνική έννοια του wabi-sabi 

αξιολογεί την ατέλεια και την παροδικότητα, στοιχεία που σε άλλες 

κουλτούρες θεωρούνται «άσχημα.  

                                                                                                            Μονάδες  10 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων να παρουσιάσετε το θέμα του Κειμένου 2, 

λαμβάνοντας υπόψη σας τους αφηγηματικούς τρόπους που 

αξιοποιούνται και στη συνέχεια να διατυπώσετε την προσωπική σας 

γνώμη για το θέμα της ανθρώπινης ομορφιάς. 

                                                                                                 Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ  

Στη διάσημη Δίκη της Φρύνης* στην αρχαία Αθήνα η αθωωτική απόφαση 

του δικαστηρίου εξέφραζε μια μορφή δεισιδαιμονίας η οποία στηριζόταν 

στην αντίληψη ότι «η ομορφιά είναι δείγμα εύνοιας των θεών». Ζώντας 

σήμερα σε μία κοινωνία που θέλει να εμφανίζεται ως προοδευτική και 

απαλλαγμένη από δεισιδαιμονίες, πιστεύετε ότι απέχουμε πολύ από τη 

δογματική θεώρηση περί ομορφιάς που επικρατούσε στην αρχαία Αθήνα; 

Πώς εξηγείτε την τάση των ανθρώπων να ασχολούνται έντονα με την 

εξωτερική τους εμφάνιση;  

(Δοκίμιο / 300 - 400 λέξεις) 

Μονάδες 30 

 

*Δίκη της Φρύνης : δίκη στην οποία η Αθηναία εταίρα Φρύνη, ξακουστή για την 

ομορφιά της, βρισκόταν υπόλογη για διαφθορά των νεαρών Αθηναίων.  Σύμφωνα με 

την αφήγηση του Αθήναιου, όταν πια η υπόθεση φαινόταν αμφίβολη για τη Φρύνη, ο 

Υπερείδης τράβηξε με ορμή τα ενδύματά της, αποκαλύπτοντας το γυμνό της σώμα 

στους δικαστές. Τα μέλη του δικαστηρίου εντυπωσιάστηκαν τόσο που την αθώωσαν 

πανηγυρικά , πιστεύοντας ότι το κάλλος της ήταν έργο των θεών. 


