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Κείμενο 1 

Η μόδα είναι απλά ένα ρούχο; 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί διασκευασμένο άρθρο της Χρυσάνθης Μανιάτη, το οποίο 

δημοσιεύθηκε στις 29-10-2014 στον ιστότοπο: https://www.fractalart.gr/moda/ (διασκευή) 

 

Ζούμε σε μια εποχή που κατακλυζόμαστε από την εικόνα, που οι σταρ του σινεμά 

και της τηλεόρασης γίνονται πρότυπα, που σπαταλάμε ώρες μπροστά από έναν καθρέφτη, 

αναλωνόμαστε στο τι θα βάλω και όχι τόσο στο πώς νιώθω ή αν με εκφράζει, και κυρίως 

που κρίνουμε ένα άτομο από το τι φορά και όχι ποιος είναι. Που οι γυναίκες κυρίως, 

ακολουθούν την μόδα άκριτα και σπαταλάνε λεφτά στα ρούχα χωρίς πάντα κάποιον 

ιδιαίτερο λόγο και η μόδα γίνεται καταναλωτική μανία και επιβεβαίωση ίσως των 

ανασφαλειών μας. Δημιουργούνται διαφορετικοί προβληματισμοί με ένα κοινό ερώτημα: 

μόδα είναι μόνο αυτό; 

Όντως η μόδα βρίσκεται γύρω μας και αυτό υποδηλώνεται μέσω των σχεδιαστών, 

του street style, των bloggers, των τεχνών, της μουσικής, του τρόπου ζωής μας και 

αναδεικνύει μια ολόκληρη φιλοσοφία μας. Επειδή η νέα γενιά δεν αναζητά απλά να 

ακολουθεί κάτι, αλλά να δημιουργήσει μια δική της τάση και να εκφράσει 

προβληματισμούς μέσω του ρουχισμού που επιλέγει.  

Θα αναλύσουμε μαζί ένα στυλ που επανέρχεται, αλλά και τα γεγονότα που 

συνετέλεσαν στην δημιουργία του. Τα 60’1[…] επανέρχονται δυναμικά. Οίκοι όπως Gucci, 

Saint Laurent, Louis Vuitton εξυμνούν αυτήν την δεκαετία μέσα από την super mini φούστα, 

το φόρεμα σε Α γραμμή και τις μπότες μέχρι το γόνατο. Ίσως κατακλύσουν και την δική σας 

ντουλάπα φέτος. 

Όμως, ποιες καταστάσεις επηρέασαν την εποχή των 60’, ώστε σήμερα να φτάσει 

στα χέρια μας ξανά η super mini φούστα; Το συγκεκριμένο ρούχο αντανακλούσε στην 

εποχή του το αίσθημα της επανάστασης και της οργής, αν υπολογίσουμε τα στερεότυπα της 

εποχής. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως η γυναίκα μέσω του ενδύματος εκφράζει τις ριζικές 

αλλαγές που έρχονται, διεκδικεί όσα σήμερα θεωρούμε ως δεδομένα. […] 

 
1 Η μόδα της δεκαετίας του 1960. 

https://www.fractalart.gr/moda/


Τελικά, η μόδα είναι απλά ένα ρούχο, ένα έργο τέχνης, ένα τραγούδι που απλά 

φεύγει και την θέση του καταλαμβάνει κάτι άλλο ή είναι ένας ακόμα τρόπος έκφρασης μιας 

κουλτούρας, των προβληματισμών μας; 

Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η νέα γενιά μπορεί να μας απαντήσει, αφού 

άλλωστε σε κάθε εποχή οι νέες γενιές είναι αυτές που με θράσος και θάρρος αλλάζουν τα 

δεδομένα… 

 

Κείμενο 2  

Αν ήσουν ρούχο 

Το ποίημα της Ζέττας Μπαρμπαρέσσου (1863-1933) αντλήθηκε από τον ιστότοπο 

https://www.hartismag.gr/hartis-6/poiisi-kai-pezografia/exi-poihmata-1. 

 

Αν ήσουν ρούχο, 

θα ήσουν λινό πουκάμισο, λευκό λινό πουκάμισο, από αυτά που αφήνουν το φως να 

περνάει μέσα από την αραιή τους ύφανση και αλλάζουν απόχρωση ανάλογα με το είδος 

της ακτινοβολίας, δείχνουν γαλάζια κάτω από μια ψυχρή λάμπα led2 ή κιτρινωπά κάτω από 

τον ήλιο του καλοκαιριού,  

πουκάμισο με το μικρό πάνινο καρτελάκι της προέλευσης ραμμένο στο εσωτερικό της 

πλαϊνής ραφής, με τα μικρά κουμπιά του να δυσκολεύονται να περάσουν από τις σφιχτές 

κουμπότρυπες ώσπου αυτές να χαλαρώσουν λίγο λίγο μέχρι να ξανακλείσουν όταν το 

ρούχο βυθιστεί στο νερό […]. 

 

Αν ήσουν ρούχο, 

θα ήσουν λινό πουκάμισο, από αυτά που αφήνουν το φως να περνάει μέσα από την αραιή 

τους ύφανση,  

πουκάμισο που θα περιποιόμουν με μεγάλη φροντίδα –μέχρι και την τελευταία του ίνα– 

και μετά, φρεσκοπλυμένο και σιδερωμένο, θα του κούμπωνα όλα τα κουμπιά, θα 

τακτοποιούσα προσεκτικά το γιακά, θα έστρωνα ωραία, με κάθετες τσακίσεις, τα πλαϊνά 

και τα μανίκια και, τέλος, θα το δίπλωνα όλο μαζί σε τρία οριζόντια μέρη ώσπου να 

σχηματιστεί ένα μικρό τετραγωνισμένο πακέτο για να το καταχωνιάσω στο αρωματισμένο 

βάθος της ντουλάπας μου. Ακριβώς εκεί. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 
2 Ειδικός τύπος λάμπας με μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τις κοινές λάμπες. 

https://www.hartismag.gr/hartis-6/poiisi-kai-pezografia/exi-poihmata-1


 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Ποιες σημασίες αποκτά η μόδα στη ζωή μας, όπως τις εκθέτει η συγγραφέας του Κειμένου 

1; Να τις παρουσιάσεις σε μια παράγραφο 60-70 λέξεων.  

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα(μονάδες 10) 

Επειδή, αλλά, όμως, άλλωστε, τελικά: οι παραπάνω διαρθρωτικές λέξεις συμβάλλουν στη 

συνοχή του Κειμένου 1. Ποια νοηματική σχέση δηλώνει η καθεμία από αυτές; 

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα(μονάδες 15) 

Στο Κείμενο 1 η συγγραφέας χρησιμοποιεί επανειλημμένα την ερώτηση. Αφού εντοπίσεις 

τρεις περιπτώσεις χρήσης της ερώτησης (μονάδες 6), να παρουσιάσεις τη λειτουργία της σε 

καθεμιά από αυτές (μονάδες 9). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Στο Κείμενο 2 το ποιητικό υποκείμενο απευθύνεται σε ένα «εσύ». Να ερμηνεύσεις τη σχέση 

των δύο προσώπων του ποιήματος και να εκθέσεις τα συναισθήματα που σού δημιούργησε 

η ποιητική αφήγηση. Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε 100-150 λέξεις. 

Μονάδες 15 


