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Το πρότυπο της όμορφης γυναίκας ή του όμορφου άντρα κατακλύζει τη σύγχρονη διαφήμιση. Ιδιαίτερα οι 
γυναίκες, αλλά και οι άνδρες, όλο και πιο συχνά προσπαθούν με κάθε τρόπο να βελτιώσουν την 
εξωτερική τους εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας ως αφορμή τον μύθο του Αισώπου από το σχολικό τους 
βιβλίο, μαθητές και μαθήτριες έγραψαν ένα σύντομο άρθρο με τίτλο «Η ομορφιά δεν είναι το παν».  
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όσους μαθητές έγραψαν αλλά δε δημοσιεύονται οι εργασίες τους σ’ 
αυτή τη σελίδα.                                                                                 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντουμάνη Γεωργία 
 

Η ομορφιά δεν είναι το παν !!! 
     Η ομορφιά είναι το παν για τον άνθρωπο; Σύμφωνα με τον μύθο του Αισώπου, ένα όμορφο ελάφι 
κατηγορούσε τα άσχημα πόδια του και επαινούσε τα όμορφα κέρατά του. Όμως, τα άσχημα αλλά 
γρήγορα πόδια του το βοήθησαν να γλιτώσει από τους κυνηγούς.  Αντίθετα, τα όμορφα κέρατά του το 
πρόδωσαν και έγιναν αιτία της απώλειας της ζωής του. 
     Στις μέρες μας η εξωτερική εμφάνιση έχει ιδιαίτερη αξία για τον άνθρωπο. Στους εφήβους ειδικά, ο 
ρόλος της εξωτερικής εμφάνισης είναι πολύ σημαντικός. Το πρότυπο της όμορφης γυναίκας ή του 
όμορφου άντρα κατακλύζει τη σύγχρονη διαφήμιση. Ανοίγοντας κανείς την τηλεόρασή του βλέπει 
όμορφες και καλλίγραμμες γυναίκες να διαφημίζουν καλλυντικά, αυτοκίνητα και άλλα είδη. Επίσης, 
βλέπει όμορφους και γυμνασμένους άνδρες να διαφημίζουν σαμπουάν, ξυραφάκια, είδη διατροφής. 
Πρέπει όμως να μένουμε μόνο στην εξωτερική ομορφιά;  
     Δε θα πρέπει να δίνουμε σημασία μόνο στην εξωτερική μας εικόνα αλλά και στον εσωτερικό μας 
κόσμο. Οι περισσότεροι σήμερα ασχολούνται πολύ με την εξωτερική τους εμφάνιση και ελάχιστα με τον 
χαρακτήρα τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Το ιδανικό είναι 
να συνδυάζει κανείς την ομορφιά με έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Δηλαδή να είναι όμορφος και να 
έχει σωστό ήθος.                                                                                                                    (Κερμελίδη Ελένη, Α2) 
 

Η ομορφιά δεν είναι το παν !!! 
     Οι άνθρωποι σε όλη τη διάρκεια των αιώνων θεωρούσαν την ομορφιά ως το μεγαλύτερο προσόν. 
Έδιναν μεγάλη βάση στην εξωτερική εμφάνιση και την υμνούσαν ως ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά. Στην 
αρχαία Ελλάδα εκτιμούσαν το ωραίο. Γι’ αυτό τον λόγο ασχολούνταν συστηματικά με τον αθλητισμό.  
     Σήμερα οι γυναίκες και οι άνδρες περνούν ώρες μπροστά στον καθρέφτη. Ξοδεύουν χρήματα για 
προϊόντα ομορφιάς. Όλα τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τον τέλειο άνδρα και την τέλεια γυναίκα οι 
οποίοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ωραίο εξωτερικό προφίλ.  
     Σε μια δύσκολη κατάσταση θα σε σώσει η ομορφιά σου; Οι φίλοι σου θα σε βοηθήσουν με την 
ομορφιά τους; Ένας εργοδότης θα σου δώσει δουλειά επειδή είσαι όμορφος; Μήπως η πραγματική 
ομορφιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ψυχή και ο χαρακτήρας σου; Οι φίλοι σου θα σε βοηθήσουν σε μια 
δύσκολη στιγμή με τον χαρακτήρα τους. Ο εργοδότης θα σε προσλάβει στη δουλειά για τα προσόντα και 
τη μόρφωση που έχεις και όχι για την ομορφιά σου.  
     Η ομορφιά, λοιπόν, δεν είναι το παν. Μπορεί από αυτήν να δημιουργείται η πρώτη θετική ή αρνητική 
εντύπωση, όμως υπάρχουν και άλλα σημαντικά πράγματα που ολοκληρώνουν τον άνθρωπο και είναι 
χρήσιμα και ωφέλιμα. Ενώ η ομορφιά περνά και χάνεται με τον χρόνο, η καλλιέργεια της ψυχής και του 
πνεύματος, η ευγένεια και το ήθος θα συνοδεύουν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. 
                                                                                                                        (Καβράκος Ηλίας, Νότη Μαριέττα, Α2) 


