ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. Κείμενο
Πόσο η εξωτερική εμφάνιση (φόρεμα προπάντων αλλά και κόμμωση, στάση, περπάτημα)
είναι συνάρτηση της εσωτερικής μας δομής, φαίνεται από το γεγονός ότι και μόνο από τον
τρόπο που ντύνεται ένας άνθρωπος μπορεί να μαντέψει το επάγγελμα, την κοινωνική θέση,
την παιδεία του, αλλά και πολλές πτυχές του χαρακτήρα του: το βάθος της ψυχής του, τις
βλέψεις και τις επιδιώξεις του, τις διαστάσεις του αισθηματικού του κόσμου, το τι θέλει και
μπορεί να πάρει και να δώσει στη ζωή, το πόσο εμπιστεύεται τον εαυτό του και τους άλλους
ανθρώπους, αν λογαριάζει ή όχι τα μέτρα και τις συνήθειες του συλλογικού βίου. Άλλοτε
(π.χ. στους μεσαιωνικούς χρόνους της Ευρώπης) υπήρχε μεγάλη ελευθερία στο ντύσιμο, και
ο καθένας έδειχνε, μαζί με το γούστο, και τη φαντασία του στη μορφή και στα χρώματα των
φορεμάτων του. (Κάτι που τώρα θεωρείται μόνο προνόμιο των γυναικών). Αλλά και σήμερα
που το φόρεμα έχει σε μεγάλη κλίμακα διεθνοποιηθεί και τυποποιηθεί, υπάρχουν μεγάλα
περιθώρια για την πρωτοβουλία μας. Και ένα οξύ βλέμμα μπορεί από την αμφίεση και μόνο
να ξεχωρίσει τον φιλάρεσκο από τον αδιάφορο· τον ματαιόδοξο από τον ταπεινό· τον
επιτηδευμένο και περίπλοκο από τον αφελή και απλό- εκείνον που ζητεί να πάρει από τους
άλλους σημασία, απ’ αυτόν που γνωρίζει ότι την έχει· τον ασταθή και αβέβαιο από τον
ήσυχο και σίγουρο· τον άνθρωπο με θολό και βάναυσο από τον άνθρωπο με λεπτό και
καθαρό αισθηματικό κόσμο· τον επιτήδειο, αλλά και επικίνδυνο από τον αδέξιο και αγαθό·
τον ονειροπόλο από τον πρακτικό· τον άνθρωπο της άμεσης και γρήγορης εντύπωσης από
εκείνον που ξέρει και προτιμά να περιμένει· αυτόν που δεν εννοεί να παραιτηθεί και επιμένει
στις χαρές της ζωής, απ’ αυτόν που αποφάσισε ή προσποιείται ότι θέλει να συνθηκολογήσει
με τον κάματο, τις απογοητεύσεις ή την ευπρέπεια, και ούτω καθεξής.
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Β. Παρατηρήσεις
1. Να γράψετε μια περίληψη του κειμένου 80 περίπου λέξεων (25 μονάδες)
2. Να γράψετε ένα αντώνυμο των παρακάτω λέξεων του κειμένου: εσωτερικής, ταπεινό,
περίπλοκο, επικίνδυνο, άμεσης. (10 μονάδες)
3. Να αναπτύξετε την άποψη του συγγραφέα «και μόνο από τον τρόπο που ντύνεται ένας
άνθρωπος μπορεί να μαντέψει το επάγγελμα, την κοινωνική θέση την παιδεία του,» σε μια
παράγραφο 80 λέξεων. (15 μονάδες)
4. Να γράψετε ένα άρθρο 400 λέξεων όπου θα αναπτύσσετε το θέμα αν η ενδυμασία αποτελεί
χαρακτηριστικό της κοινωνικής συμπεριφοράς του ανθρώπου και πιο είναι το κριτήριο που
καθορίζει τις δικές σας επιλογές σε θέματα μόδας. (50 μονάδες)

