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Κείμενο 

Η σημασία της μόδας 

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο BHmagazine, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, από τον 

δημοσιογράφο Νικόλαο Μπάρδη. Προσπελάστηκε διαδικτυακά στις 30 – 04 – 2021. 

(διασκευή συντομευμένη) 

Πολλά είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται στην προσπάθειά μας να 

κατανοήσουμε και να συλλάβουμε την ιδιάζουσα υπόσταση της μόδας. Αυτή βρισκόταν 

πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και λειτουργούσε σαν μαγνήτης θετικών και 

αρνητικών κρίσεων. Ήταν και είναι το καθρέφτισμα του ανθρώπινου ψυχισμού, 

προσαρμοζόμενο στα εκάστοτε κοινωνικοοικονομικά συμφραζόμενα. Συχνά οι ιδέες και οι 

ανάγκες των ανθρώπων μεταγγίζονταν στην ενδυμασία και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί 

αντιλαμβάνονταν την πραγματικότητα. Και κάπου εκεί, στη διοχέτευση πληροφοριών, 

απόψεων και γούστων, δημιουργήθηκε ένα «ρινγκ»1 προβαλλόμενων ενδυματολογικών 

προτάσεων και ξεκίνησε ένας άτυπος αγώνας κυριαρχίας και επικράτησης του καλύτερου.  

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που μιλούν για επιπολαιότητα και ρηχότητα της μόδας, 

που τη χαρακτηρίζουν ως κάτι ανούσιο και ανώφελο, μια περιττή πολυτέλεια, αδυνατώντας 

να κατανοήσουν την υπόστασή της καθώς και τις ιδιότητες που αυτή φέρει. Ωστόσο οι 

υπέρμαχοι της άποψης ότι η μόδα είναι άχρηστη, δίχως ουσία και περιεχόμενο, μάλλον δεν 

έχουν διερευνήσει τις πτυχές του φαινομένου σε βάθος. 

«Η μόδα είναι κάτι που έρχεται από μέσα μας» λέει χαρακτηριστικά ο διάσημος 

σχεδιαστής Ραλφ Λόρεν. Είναι ένας τρόπος εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, των 

 
1ρίνγκ: παλαίστρα / μτφ.: Το πεδίο που διεξάγεται η σύγκρουση απόψεων και αντιλήψεων σχετικά 

με κάτι 

 



διαθέσεων και των προθέσεών μας. Ένα είδος τέχνης που μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε 

με τους άλλους, δίχως να χρειάζεται να μιλήσουμε! Γιατί τα ρούχα που επιλέγουμε για να 

φορέσουμε κάθε πρωί, προτού βγούμε από το σπίτι μας, είναι η αντανάκλαση της 

διάθεσης, με την οποία ξυπνήσαμε. Οποιοδήποτε συναίσθημα και να επικρατεί στην ψυχή 

μας διαγράφεται στο βλέμμα και εν συνεχεία μεταδίδεται στο ντύσιμο και στις στυλιστικές 

επιλογές μας. Με άλλα λόγια, ο συναισθηματικός μας κόσμος, μέσω της μόδας, βρίσκει μια 

διέξοδο εκδήλωσης, αποκτά υπόσταση και πρακτικό χαρακτήρα!  

Ακόμα δεν είναι λίγες οι φορές που συνδέουμε ορισμένα ρούχα με συγκεκριμένα 

περιστατικά. Ενίοτε, δηλαδή, ορισμένα συναισθηματικά ερεθίσματα που δεχόμαστε, 

κάποιες εμπειρίες που βιώνουμε, αποτυπώνονται – προσκολλώνται στην ενδυμασία που 

εμείς φέρουμε τη δεδομένη στιγμή, «στιγματίζοντας» κατά τέτοιον τρόπο τα ρούχα, ώστε 

κάθε φορά που τα φοράμε να ανακαλούμε στη μνήμη μας εκείνα τα μεμονωμένα 

περιστατικά. Επομένως τα ρούχα γίνονται φορείς νοήματος για τη ζωή μας και αποκτούν 

συναισθηματική αξία. Έχουν να μας διηγηθούν ιστορίες από το παρελθόν και μπορούν να 

μας ξυπνήσουν ξεχασμένες αναμνήσεις.  

Ό,τι φορούμε λέει μια ιστορία για το ποιοι είμαστε ή το ποιοι θέλουμε να γίνουμε, 

γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Γι’ αυτόν τον λόγο «σε ορισμένα στρατιωτικά 

καθεστώτα έντυναν τους ανθρώπους με τα ίδια ρούχα, για να μην εκδηλώνουν τον 

χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τη μοναδικότητά τους» αναφέρει ο Βαγγέλης Κύρης. Από 

την εμφάνιση ενός ανθρώπου μπορείς επίσης να καταλάβεις την οικονομική κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται, χωρίς να απαιτείται επεξήγηση ή επιβεβαίωση από τον ίδιο, γιατί τα 

ρούχα, αποτελώντας μέρος του υλικού πολιτισμού, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση και με 

τα χρήματα. Ακόμη και την καταγωγή κάποιου μπορούμε να διακρίνουμε, και μάλιστα με 

σχετική ευκολία, καθώς ένα εθνικό ένδυμα είναι πιο ευδιάκριτο και από μια εθνική σημαία! 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Να βρεις στις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου πέντε λέξεις ή φράσεις που 

χρησιμοποιούνται μεταφορικά (μονάδες 5) και να εξηγήσεις ποια πρόθεση του συγγραφέα 

εκφράζουν (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 3 

 

Στο κείμενο αναφέρεται ότι οι υπέρμαχοι της άποψης πως η μόδα είναι άχρηστη, δίχως 

ουσία και περιεχόμενο, μάλλον δεν έχουν διερευνήσει τις πτυχές του φαινομένου σε 

βάθος. Με αφορμή την παραπάνω θέση να εκθέσεις τεκμηριωμένα τη συμφωνία ή τη 

διαφωνία σου σε ένα άρθρο 250-300 λέξεων, το οποίο θα δημοσιεύσεις στην ηλεκτρονική 

εφημερίδα του σχολείου σου.  

Μονάδες 40 


