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Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ

Κείμενο 1

Μόδα με οικολογική συνείδηση: Η πολυτέλεια του μέλλοντος!

Το  κείμενο  που  ακολουθεί  είναι  διασκευασμένο  άρθρο.  Δημοσιεύτηκε  στις  29-05-2019  στον  ιστότοπο

www.womanidol.com, από τη δημοσιογράφο Δέσποινα Σάμψων. Η δημοσιογράφος αρθρογραφεί στον έντυπο

και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με ζητήματα μόδας και γυναικείας ομορφιάς.

Κάποια στιγμή θα άλλαζαν οι  όροι του παιχνιδιού  και στη βιομηχανία της μόδας. Ήταν

τέτοια η εξέλιξη στο περιβάλλον που δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Οι φυσικοί πόροι μειώνονται

συνεχώς, σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας εξαφανίζονται, η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει

και οι μεγαλύτερες βιομηχανίες πρέπει να αντιδράσουν ουσιαστικά!

Εκτός, λοιπόν, από τις νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι βιομηχανίες, για

να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις μείωσης της ατμοσφαιρικής μόλυνσης, η ευθύνη βαρύνει και

εμάς τους καταναλωτές. Έχει δημιουργηθεί η ανάγκη να αλλάξουμε εμείς, οι ίδιοι, υιοθετώντας

πρακτικές, όπως η ανακύκλωση και ο υγιής καταναλωτισμός.

 Τι χαρακτηρίζει την αγορά της μόδας; Η ταχύτητα και οι συχνές αλλαγές. Αυτό, άλλωστε,

δεν είναι και η ουσία της μόδας; Ο κύκλος ζωής των προϊόντων μειώνεται διαρκώς εξαιτίας των

ισχυρών ανταγωνιστικών τάσεων για διαρκή βελτίωση και επίδειξη καινοτομιών. Πάνω στην ώρα,

λοιπόν, ένα νέο επιχειρηματικό σενάριο  έχει  ανατείλει:  αυτό της  βιώσιμης μόδας που δεν  έχει

καμία σχέση με την πολυτέλεια της υψηλής ραπτικής του 20ού αιώνα. Αν τότε το ζητούμενο ήταν η

πανάκριβη, σπάνια πρώτη ύλη, σήμερα η ανάγκη είναι να «φορέσουμε» ανακυκλώσιμα υλικά με

ουσιαστικό οικολογικό ντιζάιν1. 

Πώς,  όμως,  μπορεί  να  εδραιωθεί  η  λεγόμενη  «βιώσιμη  μόδα»;  Οι  σχεδιαστές  και  η

οικολογική μόδα κάνουν τη διαφορά προσφέροντας συλλογές που πληρούν πιο ηθικά κριτήρια,

ελκυστικά  στο  μάτι  του  καταναλωτή  και  φιλικότερα  στο  περιβάλλον.  Μόδα,  τεχνολογία  και

βιωσιμότητα  οδηγούν  στη  δημιουργία  ρούχων  που  μειώνουν  το  ενεργειακό  τους  αποτύπωμα.

Φυτικές βαφές, οργανικό βαμβάκι, αλλά και σπόροι, οικολογικό δέρμα, βιοδιασπώμενο πλαστικό

και  ανακυκλώσιμα  υλικά  χρησιμοποιούνται  για  την  κατασκευή  όχι  μόνο  ενδυμάτων,  αλλά  και

κοσμημάτων. 

Πολλές χώρες οργανώνουν την Ecomodaweek, την ειδική Εβδομάδα Οικολογικής Μόδας. Η

διοργάνωση  εκδηλώσεων,  όπως  το  «The  Green  Show»,  με  εκπαιδευτικό  και  συμβουλευτικό

1 Ντιζάιν: σχεδιασμός, αισθητική που εφαρμόζεται στην ανεύρεση νέων μορφών σε αντικείμενα καθημερινής

χρήσης



χαρακτήρα προωθούν τους σκοπούς του πολυτελούς και βιώσιμου κινήματος μόδας με παροχή όχι

μόνο θεάματος, αλλά και τεχνογνωσίας2.

Τι άλλο βοηθάει στη βιωσιμότητα αυτής της νέας πραγματικότητας; Η χρήση αποβλήτων

και η ουσιαστική ανακύκλωσή τους από τους σχεδιαστές είναι ένα σοβαρό στοιχείο που κερδίζει

έδαφος.  Πλαστικά μπουκάλια γίνονται  μπλούζες.  Πλαστικά φιλμ  μετατρέπονται  σε  τσάντες. Τα

«σκουπίδια» που γίνονται μόδα δίνουν την ευκαιρία να δούμε την «ένοχη», μέχρι πριν από λίγο

καιρό, μόδα με άλλο μάτι.

Κείμενο 2 

Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.

Το ποίημα είναι του Κωνσταντίνου Καβάφη (1863 – 1933), Επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη. Τα Ποιήματα, Τ. Α’ 1897 -

1918, Ίκαρος 1963.

Με λόγια, με φυσιογνωμία, και με τρόπους

μια εξαίρετη θα κάμω πανοπλία·

και θ’ αντικρύζω έτσι τους κακούς ανθρώπους

χωρίς να έχω φόβον ή αδυναμία.

Θα θέλουν να με βλάψουν. Aλλά δεν θα ξέρει

κανείς απ’ όσους θα με πλησιάζουν

πού κείνται3 η4 πληγές μου, τα τρωτά μου μέρη,

κάτω από τα ψεύδη που θα με σκεπάζουν.—

Pήματα5 της καυχήσεως του Aιμιλιανού Μονάη.

Άραγε να ‘καμε ποτέ την πανοπλία αυτή;

Εν πάση περιπτώσει, δεν την φόρεσε πολύ.

Είκοσι επτά χρονώ, στην Σικελία πέθανε.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

2 Τεχνογνωσία: το σύνολο, ή κάποιο μέρος των εννοιών, των γνώσεων ή και της εμπειρίας που αφορούν τις 

απαραίτητες διεργασίες, ή μεθόδους στη παραγωγή προϊόντων.

3 βρίσκονται
4 οι (από τις γνωστές σκόπιμες ανορθογραφίες του Καβάφη) 
5 Λόγια



1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να  παρουσιάσεις  συνοπτικά,  σε  50-60  λέξεις,  τα  χαρακτηριστικά  της  βιώσιμης  μόδας,  όπως

αναφέρονται από τη συντάκτρια του Κειμένου 1. 

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να περιγράψεις με συντομία τον τρόπο με τον οποίο τα ερωτήματα στην 4η (Πώς, όμως, μπορεί να

εδραιωθεί η λεγόμενη «βιώσιμη μόδα»;) και 6η παράγραφο του Κειμένου 1 (Τι άλλο βοηθάει στη

βιωσιμότητα αυτής της νέας πραγματικότητας;) συμβάλλουν στη οργάνωση του λόγου - σύνδεση

των νοημάτων.

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Στις  υπογραμμισμένες  φράσεις  του  Κειμένου  1  θεωρείς  ότι  η  λειτουργία  της  γλώσσας  είναι

μεταφορική/συνυποδηλωτική ή κυριολεκτική/δηλωτική (μονάδες 5); Να ξαναγράψεις τις φράσεις

με την αντίθετη χρήση από αυτήν που επεσήμανες, προσέχοντας ώστε να μην αλλοιωθεί το νόημα

(μονάδες 10).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 30)

Μετά  την  ανάγνωση  του  προηγούμενου  άρθρου,  προβληματίστηκες  για  τη  «βιώσιμη  μόδα».

Αποφασίζεις να αναρτήσεις ένα άρθρο (350-400 λέξεις) στο ιστολόγιο του σχολείου σου, για να

ενημερώσεις  του  συμμαθητές  σου  σχετικά με  τη  νέα  αυτή  έννοια και  να  τους  προτρέψεις  με

επιχειρήματα να ανακυκλώνουν τα ρούχα τους που δεν χρησιμοποιούν πια. 

Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 20)

Στο  ποίημα (Κείμενο  2)  παρατηρούμε  στις  δύο  πρώτες  στροφές  τη  χρήση  του  πρώτου ενικού

ρηματικού προσώπου και στην τελευταία στροφή το τρίτο ενικό ρηματικό πρόσωπο. Τι πετυχαίνει,

κατά τη γνώμη σου, με αυτή τη γλωσσική επιλογή ο ποιητής;

Μονάδες 20

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)



Να  ερμηνεύσεις  την  επιθυμία  του  ποιητικού  υποκειμένου  στο  Κείμενο  2  εστιάζοντας  στον

συμβολισμό  της  «πανοπλίας».  Πιστεύεις  ότι  το  ποίημα  έχει  επίκαιρο  χαρακτήρα,  αν  και  έχει

γραφτεί πολλά χρόνια πρωτύτερα; Να αναπτύξεις την ερμηνεία σου σε 120-150 λέξεις.

Μονάδες 15


