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Κείμενο 

Φαινόμενα ρατσισμού στον χώρο της μόδας 

Η Κερασία Ζακζάγκη δημοσίευσε την 01. 07. 2020 το παρακάτω άρθρο στον ιστότοπο www. 

pintolife. gr. Το κείμενο που ακολουθεί είναι ελαφρά διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Η μόδα και ο ρατσισμός, δύο έννοιες θεωρητικά ασύμβατες, οι οποίες όμως στην 

πραγματικότητα συναντούν συχνά η μια την άλλη, προκαλούν έντονες συζητήσεις. Η 

κοινωνία της μόδας είναι και αυτή μια μικρογραφία της παγκόσμιας κοινωνίας σε όλα τα 

επίπεδα. 

Ο διεθνής κόσμος της μόδας αντιμετωπίζει τα δικά του διλήμματα. Ο ρατσισμός, οι 

προκαταλήψεις και οι φυλετικές διακρίσεις κατά γενική ομολογία δεν έχουν θέση σε έναν 

επαγγελματικό χώρο δημιουργικό και φιλικό απέναντι στην διαφορετικότητα, με το βλέμμα 

στραμμένο προς την ελευθερία της έκφρασης και όχι προς την καταπίεσή της. 

Τρανό παράδειγμα η απόλυση γνωστού σχεδιαστή μόδας στο εξωτερικό και η 

δημόσια κατακραυγή του. Το video με την εικόνα του διάσημου μόδιστρου να εκτοξεύει 

ρατσιστικά σχόλια σε κατάσταση εμφανούς μέθης έκανε το γύρο του κόσμου και μέσα σε 

λίγες ημέρες κατέστρεψε την καριέρα του.  

Λίγες ημέρες πριν, ένα ακόμη συμβάν προκάλεσε συζητήσεις. Αυτή τη φορά στο 

επίκεντρο βρέθηκε ο Marc Jacobs, το αγαπημένο παιδί της διεθνούς μόδας, και μια 

δημιουργία από την τελευταία συλλογή του. Πρόκειται για ένα απλό λευκό φανελάκι με 

μια στάμπα στην οποία φιγουράρουν δύο αρβύλες. Φαινομενικά αθώο, και ως τέτοιο θα 

φοριόταν από τους καταναλωτές όλου του κόσμου. Αν φυσικά δεν αποτελούσε πιστή 

αναπαράσταση ενός γραφικού που χρησιμοποιήθηκε το 1987 για πρώτη φορά στο 

εξώφυλλο του album ενός ακραίων πολιτικών ιδεών συγκροτήματος. Γρήγορα η ομοιότητα 



έγινε κεντρικό θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο. Το επίμαχο ρούχο των 68 δολαρίων 

αποσύρθηκε με ταχύτητα αστραπής από την αγορά και οι εκπρόσωποι του οίκου μόδας 

έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι «δεν υπήρξε καμία πρόθεση αναφοράς στο συγκεκριμένο 

συγκρότημα, ούτε το φανελάκι αποτελούσε κάποια δήλωση της εταιρείας». 

Διάσημο έγχρωμο μοντέλο σε συνέντευξή του ανέφερε ότι στην Εβδομάδα Μόδας 

της Νέας Υόρκης, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μόλις ημέρες, το ποσοστό των μαύρων 

μοντέλων ήταν μόλις 6% και των μοντέλων ασιατικής καταγωγής 9%. Η βιομηχανία της 

μόδας είναι σήμερα ακόμη πιο ρατσιστική από ότι ήταν, όταν πρωτοξεκίνησε τη δεκαετία 

του ’80. 

Μπορεί κανείς να πει με αρκετά μεγάλη ασφάλεια ότι στην βιομηχανία της μόδας 

τα αίτια του ρατσισμού είναι κατά κύριο λόγο οικονομικά. Το πολιτικά μη ορθό προφίλ 

ρίχνει τις πωλήσεις, αλλά το ίδιο ισχύει και για μια καμπάνια με μοντέλο αφρικανικής 

καταγωγής που απευθύνεται στο «λευκό» κοινό της Ευρώπης. Το βέβαιο είναι ότι είτε 

αναφερόμαστε σε κρούσματα ρατσισμού επάνω στην πασαρέλα ή στους δρόμους των 

σύγχρονων πόλεων, έχουμε ακόμη πολλά χιλιόμετρα να διανύσουμε μέχρι η ισότητα να 

αποτελεί καθεστώς και όχι αίτημα. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

- ο Marc Jacobs, το αγαπημένο παιδί της διεθνούς μόδας 

- Το επίμαχο ρούχο των 68 δολαρίων αποσύρθηκε με ταχύτητα αστραπής από την αγορά 

Στις παραπάνω περιόδους λόγου γίνεται συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας. Ποια 

πρόθεση της αρθρογράφου φανερώνει αυτή η επιλογή; (μονάδες 4) Να αποδώσεις τα 

νοήματα σε κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3 

 

Αφορμώμενος/η από την τελευταία φράση του κειμένου (έχουμε ακόμη πολλά χιλιόμετρα 

να διανύσουμε μέχρι η ισότητα να αποτελεί καθεστώς και όχι αίτημα), αποφασίζεις να 

γράψεις άρθρο 250-300 λέξεων στο ιστολόγιο του σχολείου σου, στο οποίο παρουσιάζεις 

τις απόψεις σου για τα υγιή πρότυπα που οφείλει να προωθεί η μόδα. Μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις και παραδείγματα από την καθημερινή σου εμπειρία. 

Μονάδες 40 

 


