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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Ηµεροµηνία: Κυριακή 10 Απριλίου 2016 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

Η Ψυχολογία του ντυσίµατος 

Γενικά, από τα αρχαία ακόµη χρόνια, τα ρούχα δεν ικανοποιούσαν µόνο την ανάγκη 
προστασίας από το κρύο και τη ζέστη, αλλά εξυπηρετούσαν εκφραστικούς και 
κοινωνικούς σκοπούς. Στις µέρες µας ειδικότερα, τα ρούχα δίνουν την πρώτη 
εντύπωση για ένα άτοµο και εκφράζουν στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η 
εξωτερική εµφάνιση ενός ατόµου µάς δίνει πληροφορίες για την καταγωγή του, το 
επάγγελµά του, για την οικονοµική του κατάσταση και την κοινωνική του θέση. 

Το ντύσιµο θεωρείται ως ένας τρόπος µέσω του οποίου εκφράζουµε τον εαυτό µας. 
Επιλέγουµε τα ρούχα που φοράµε, επειδή µας αρέσει το χρώµα, επειδή ταιριάζουν 
στο σώµα µας, ή ακόµα επειδή πιστεύουµε ότι ταιριάζουν στο στυλ µας και 
αναδεικνύουν την προσωπικότητά µας. Επιπλέον, διαλέγουµε τα ρούχα που θα 
φορέσουµε ανάλογα µε την περίσταση. ∆ιαφορετικά θα ντυθεί κάποιος που πηγαίνει 
σε επαγγελµατική συνάντηση και διαφορετικά θα ντυθεί το ίδιο άτοµο, όταν 
πρόκειται να βγει µε τους φίλους του ή όταν θα έχει ραντεβού. Παρατηρήστε τους 
ανθρώπους στο δρόµο, στις καφετέριες, στα εστιατόρια. Το ντύσιµό τους φανερώνει 
πολλά για τις σχέσεις τους µε τους ανθρώπους που βρίσκονται µαζί. Σε συνδυασµό µε 
τη γλώσσα του σώµατος µπορούµε να καταλάβουµε κάθε σχέση που βλέπουµε, χωρίς 
να ακούσουµε ούτε µια λέξη. 

Επίσης, τα ρούχα χρησιµοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο από τα δύο φύλα ως µέσα 
τόσο ερωτικής επικοινωνίας, όσο και αποστολής µηνύµατος ανωτερότητας προς τους 
ανταγωνιστές του ίδιου φύλου. Όλοι θα έχουµε καταλάβει ότι κατά τη διάρκεια της 
ζωής µας οι ενδυµατολογικές µας προτιµήσεις αλλάζουν. Μπορεί για ένα διάστηµα να 
φοράµε συχνά ένα ρούχο, έπειτα για ένα διάστηµα να αναρωτιόµαστε πώς το 
φορούσαµε και µετά από λίγο καιρό να το φοράµε ξανά. Το στυλ µας αλλάζει 
σύµφωνα µε τη διάθεσή µας και ακολουθεί τις «φάσεις» που περνάµε στη ζωή µας. 
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Σηµαντική επίδραση στη ψυχολογία µας έχουν τα χρώµατα των ρούχων που φοράµε. 
Το κόκκινο θεωρείται το χρώµα του πάθους, της καρδιάς και της υψηλής 
αυτοεκτίµησης, το γαλάζιο είναι το χρώµα του πνεύµατος και του ουρανού, το κίτρινο 
της ενέργειας και της δηµιουργικότητας, το µαύρο του πένθους και της επισηµότητας, 
το πράσινο της ελπίδας και της ηρεµίας και το µπλε εµπνέει εµπιστοσύνη. Μπορούµε 
βέβαια να εκφραστούµε µε τα χρώµατα, όπως εµείς τα νιώθουµε. Ωστόσο, 
προτείνεται να χρησιµοποιούµε χρωµατιστά ρούχα, για να αντιµετωπίσουµε αρνητικά 
συναισθήµατα και να µην τους επιτρέψουµε να µας καταβάλουν. 

Είναι καλό να δίνουµε σηµασία στην εµφάνισή µας, αλλά έως ένα βαθµό. ∆εν είναι 
απαραίτητο να ντυνόµαστε σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της µόδας ή να 
γινόµαστε θύµατά της. Θα πρέπει να αναπτύξουµε κριτική αντίσταση στα πρότυπα 
που προβάλλονται για την εικόνα του σώµατος και να έχουµε τον έλεγχο στην 
αντίληψη για την αυτοεικόνα µας. Όταν τα ρούχα φοριούνται επιλεγµένα ορθώς, 
µπορούν όχι απλώς να καλύψουν ατέλειες, αλλά και να τονίσουν επιτυχώς τα ωραία 
σηµεία του σώµατός µας. Αυτοµάτως ενισχύουµε την αυτοπεποίθησή και την 
αυτοεκτίµησή µας αποφεύγοντας τα αρνητικά συναισθήµατα για το σώµα µας. Είναι 
ωφέλιµο να επιζητούµε την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση από το ντύσιµό µας, 
γιατί αυτό βοηθάει την αποδοχή της εικόνας του σώµατός µας, συνεπώς και του 
εαυτού µας. Η θετική προσέγγιση της εικόνας µας, που σχετίζεται µε την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµηση µας, είναι πολύ σηµαντική γιατί συντελεί στην 
εξέλιξή µας σε όλους τους τοµείς. 

Λ. Ψούνη, από το διαδίκτυο,  
Ψυχολογία ντυσίµατος, 28.5. 2012 (διασκευή). 

 
Η ενδυµασία και η σηµασία της για τον άνθρωπο 

Η ενδυµασία αποτελείται από κάθε τι µε το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει 
το σώµα του. Περιλαµβάνει δηλαδή τα ρούχα και τα συµπληρώµατά τους (αξεσουάρ), 
όπως είναι τα παπούτσια, οι τσάντες, τα καπέλα, τα γάντια και άλλα. Σ’ αυτήν 
περιλαµβάνονται επίσης τα κοσµήµατα, το µακιγιάζ, ακόµα και το χτένισµα. 

Η ενδυµασία έχει πολύ µεγάλη σηµασία στη ζωή του ανθρώπου. Καταρχάς, είναι 
απαραίτητη για την υγεία, γιατί προστατεύει το σώµα από τις άσχηµες καιρικές 
συνθήκες. Όµως, συνδέεται και µε τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Καθένας διαλέγει 
τον τρόπο µε τον οποίο ντύνεται ανάλογα µε την προσωπικότητά του. Ακόµη, υπάρχει 
αλληλεπίδραση µεταξύ ενδυµασίας και ανθρώπινης συµπεριφοράς. Γι’ αυτό, όταν 
κάποιος θέλει να κάνει µια σηµαντική αλλαγή στη ζωή του, φροντίζει να αλλάξει το 
ντύσιµό του προς το καλύτερο. Εκφράζει µ’ αυτόν τον τρόπο τη διάθεσή του για 
αλλαγή και βελτίωση του εαυτού του. Εξάλλου, όταν κάποιος είναι ωραία ντυµένος, 
νιώθει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γεγονός που αντανακλάται στη συµπεριφορά του. 
Τέλος, τα χρώµατα που διαλέγει ο άνθρωπος για το ντύσιµό του όχι µόνο 
αποκαλύπτουν την προσωπικότητά του, αλλά επιδρούν και στη διάθεσή του. 
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Η ενδυµασία µπορεί να δηλώνει την κοινωνική τάξη ενός ανθρώπου και τον ρόλο του 
µέσα σ’ αυτήν (π.χ. οι ειδικές βασιλικές ενδυµασίες), κάτι που συνέβαινε ιδιαίτερα 
στο παρελθόν. Επιπλέον, φανερώνει το φύλο του ανθρώπου. Για παράδειγµα, στον 
δυτικό πολιτισµό το φόρεµα αποτελούσε το χαρακτηριστικό γυναικείο ρούχο και τα 
παντελόνια το αντίστοιχο αντρικό. Η ενδυµασία µπορεί, επίσης, να δείχνει την ηλικία, 
όπως συνέβαινε µε τα κοντά παντελόνια που παλαιότερα τα φορούσαν µόνο τα µικρά 
αγόρια. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα ρούχα, ιδίως οι στολές, φανερώνουν το 
επάγγελµα ενός ατόµου. Άλλες φορές, η ενδυµασία δηλώνει την εθνικότητα (π.χ. οι 
χαρακτηριστικές εθνικές ενδυµασίες), τη θρησκεία (π.χ. το µαντήλι που καλύπτει 
συχνά το πρόσωπο των µουσουλµάνων γυναικών) ή την ιδεολογία του ανθρώπου (π.χ. 
το ντύσιµο των χίπις). 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ενδυµασίας αποτελεί η µόδα. Μόδα είναι οι 
αλλαγές στον τρόπο ντυσίµατος που χαρακτηρίζουν µια χρονική περίοδο. Οι αλλαγές 
της µόδας εξαρτώνται από τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, από τις 
αισθητικές αντιλήψεις κάθε περιόδου, καθώς και από την εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Σήµερα η µόδα καθορίζεται κυρίως από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την 
ενδυµασία. 

Σε γενικές γραµµές, η ενδυµασία αποτελεί ένα είδος κώδικα επικοινωνίας. Είναι µια 
σιωπηλή γλώσσα που φανερώνει πολλά, όχι µόνο για τα άτοµα, αλλά και για το 
κοινωνικό σύνολο και το πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο αυτά ζουν. 

Οικιακή Οικονοµία (2012). Η ενδυµασία και η σηµασία της για τον άνθρωπο,  
90-91. Υπ. Π∆ΒΜΘ. "∆ιόφαντος" ΙΤΥ κ. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

A1. Συνθέτοντας τις πληροφορίες που δίνονται και στα δύο κείµενα, να αναφέρετε 
τι αποκαλύπτει η ενδυµασία για το άτοµο. (µονάδες 15) 

 

Α2. «∆εν είναι απαραίτητο να ντυνόµαστε σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της 
µόδας ή να γινόµαστε θύµατά της.» 

Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της παραπάνω φράσης σε µια παράγραφο 80-
100 λέξεων. (µονάδες 10) 

(Μονάδες 25) 
 

Β1. α) Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη (4η) παράγραφος του πρώτου 
κειµένου; «Σηµαντική επίδραση… να µας καταβάλουν». (µονάδες 5) 

β) Να βρείτε τη δοµή της τρίτης (3ης) παραγράφου του δεύτερου κειµένου «Η 
ενδυµασία µπορεί … (π.χ. το ντύσιµο των χίπις)». (µονάδες 5) 

 
 

Β2. Να δώσετε την συλλογιστική πορεία (παραγωγή- επαγωγή) της δεύτερης (2ης) 
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παραγράφου του πρώτου κειµένου. «Το ντύσιµο θεωρείται … χωρίς να 
ακούσουµε ούτε µια λέξη». (µονάδες 2) 

 
 

Β3. α) Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις διασφαλίζεται η συνοχή στην δεύτερη (2η) 
παράγραφο του δεύτερου κειµένου; «Η ενδυµασία έχει … στη διάθεσή 
του.» Να τις καταγράψετε (µονάδες 3) και να δηλώσετε τη σηµασία της 
καθεµιάς. (µονάδες 3) (µονάδες 6) 

 

β) Με την λέξη γλώσσα (πρώτο κείµενο) να σχηµατίσετε δυο προτάσεις 
χρησιµοποιώντας την στη µία µε δηλωτική και στην άλλη µε 
συνυποδηλωτική σηµασία. (µονάδες 4) 

 

γ) Να γράψετε από ένα αντώνυµο για τις παρακάτω λέξεις του δεύτερου 
κειµένου: σηµαντική, αποκαλύπτουν, ιδιαίτερο. (µονάδες 3) 

(Μονάδες 25) 
 

Γ. Η συντάκτρια του πρώτου κειµένου αναφέρει ότι «τα ρούχα εξυπηρετούν 
εκφραστικούς και κοινωνικούς σκοπούς». Στις µέρες µας πολλοί νέοι 
ντύνονται εκκεντρικά. 
α) Ποια είναι τα αίτια αυτής της επιλογής και κατά πόσο σχετίζονται µε τη 

µόδα; 

β) Με ποιους τρόπους ο νέος θα προσαρµόσει τη µόδα στο προσωπικό 
γούστο; 

(400 περίπου λέξεις) 

(Μονάδες 50) 


