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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ : 

Η τςσολογία ηος νηςζίμαηορ 

Γεληθά, από ηα αξραία αθόκε ρξόληα, ηα ξνύρα δελ ηθαλνπνηνύζαλ κόλν ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο από ην θξύν θαη ηε δέζηε, αιιά εμππεξεηνύζαλ εθθξαζηηθνύο θαη θνηλσληθνύο 

ζθνπνύο. Σηηο κέξεο καο εηδηθόηεξα, ηα ξνύρα δίλνπλ ηελ πξώηε εληύπσζε γηα έλα άηνκν 

θαη εθθξάδνπλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Η εξυηεπική εμθάνιζη ελόο αηόκνπ 

καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ, ην επάγγεικά ηνπ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε.  

Τν νηύζιμο ζεσξείηαη σο έλαο ηξόπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδνπκε ηνλ εαπηό καο. 

Επηιέγνπκε ηα ξνύρα πνπ θνξάκε επεηδή καο αξέζεη ην ρξώκα, επεηδή ηαηξηάδνπλ ζην ζώκα 

καο, ή αθόκα επεηδή πηζηεύνπκε όηη ηαηξηάδνπλ ζην ζηπι καο θαη αλαδεηθλύνπλ ηελ 

πποζυπικόηηηά καο. Επηπιένλ, δηαιέγνπκε ηα ξνύρα πνπ ζα θνξέζνπκε αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε. Δηαθνξεηηθά ζα ληπζεί θάπνηνο πνπ πεγαίλεη ζε επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε θαη 

δηαθνξεηηθά ζα ληπζεί ην ίδην άηνκν, όηαλ πξόθεηηαη λα βγεη κε ηνπο θίινπο ηνπ ή όηαλ ζα 

έρεη ξαληεβνύ. 

Παξαηεξήζηε ηνπο αλζξώπνπο ζην δξόκν, ζηηο θαθεηέξηεο, ζηα εζηηαηόξηα. Τν ληύζηκό 

ηνπο θαλεξώλεη πνιιά γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη καδί. Σε 

ζπλδπαζκό κε ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε θάζε ζρέζε πνπ 

βιέπνπκε, ρσξίο λα αθνύζνπκε νύηε κηα ιέμε. Επίζεο, ηα ξνύρα ρξεζηκνπνηνύληαη κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηα δύν θύια σο κέζα ηόζν εξσηηθήο επηθνηλσλίαο, όζν θαη 

απνζηνιήο κελύκαηνο αλσηεξόηεηαο πξνο ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ ίδηνπ θύινπ. 

Όινη ζα έρνπκε θαηαιάβεη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο νη ελδπκαηνινγηθέο καο 

πξνηηκήζεηο αιιάδνπλ. Μπνξεί γηα έλα δηάζηεκα λα θνξάκε ζπρλά έλα ξνύρν, έπεηηα γηα 

έλα δηάζηεκα λα αλαξσηηόκαζηε πώο ην θνξνύζακε θαη κεηά από ιίγν θαηξό λα ην θνξάκε 

μαλά. Τν ζηπι καο αιιάδεη ζύκθσλα κε ηε δηάζεζή καο θαη αθνινπζεί ηηο «θάζεηο» πνπ 

πεξλάκε ζηε δσή καο. 

Σεκαληηθή επίδξαζε ζηε ςπρνινγία καο έρνπλ ηα ρξώκαηα ησλ ξνύρσλ πνπ θνξάκε. Τν 

θόθθηλν ζεσξείηαη ην ρξώκα ηνπ πάζνπο, ηεο θαξδηάο θαη ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο, ην 

γαιάδην είλαη ην ρξώκα ηνπ πλεύκαηνο θαη ηνπ νπξαλνύ, ην θίηξηλν ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο 
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δεκηνπξγηθόηεηαο, ην καύξν ηνπ πέλζνπο θαη ηεο επηζεκόηεηαο, ην πξάζηλν ηεο ειπίδαο 

θαηηεο εξεκίαο θαη ην κπιε εκπλέεη εκπηζηνζύλε. Μπνξνύκε βέβαηα λα εθθξαζηνύκε κε ηα 

ρξώκαηα, όπσο εκείο ηα λνηώζνπκε. Ωζηόζν, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύκε ρξσκαηηζηά 

ξνύρα, γηα λα αληηκεησπίζνπκε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα κελ ηνπο επηηξέςνπκε λα 

καο θαηαβάινπλ. 

Είλαη θαιό λα δίλνπκε ζεκαζία ζηελ εκθάληζή καο, αιιά έσο έλα βαζκό. Δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ληπλόκαζηε ζύκθσλα κε ηελ ηελεςηαία λέξη ηηρ μόδαρ ή λα γηλόκαζηε 

ζύκαηά ηεο. Θα πξέπεη λα αλαπηύμνπκε κπιηική ανηίζηαζη ζηα πξόηππα πνπ 

πξνβάιινληαη γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο θαη λα έρνπκε ηνλ έιεγρν ζηελ αληίιεςε γηα ηελ 

απηνεηθόλα καο. Όηαλ ηα ξνύρα θνξηνύληαη επηιεγκέλα νξζώο, κπνξνύλ όρη απιώο λα 

θαιύςνπλ αηέιεηεο, αιιά θαη λα ηνλίζνπλ επηηπρώο ηα σξαία ζεκεία ηνπ ζώκαηόο καο. 

Απηνκάησο εληζρύνπκε ηελ απηνπεπνίζεζή θαη ηελ απηνεθηίκεζή καο απνθεύγνληαο ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην ζώκα καο. Είλαη σθέιηκν λα επηδεηνύκε ηελ επραξίζηεζε θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε από ην ληύζηκό καο, γηαηί απηό βνεζάεη ηελ απνδνρή ηεο εηθόλαο ηνπ 

ζώκαηόο καο, ζπλεπώο θαη ηνπ εαπηνύ καο. Η ζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εηθόλαο καο, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε καο, είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί 

ζπληειεί ζηελ εμέιημή καο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. 

Λ. Ψνύλε, από ην δηαδίθηπν, Ψπρνινγία ληπζίκαηνο, 28. 5. 2012 (δηαζθεπή). 

 

Α1 .Πνηνπο εθθξαζηηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζθνπνύο, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ππεξεηεί ην 

ληύζηκν; 

( μονάδερ 15 ) 

Α2 .Πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ζπγγξαθέαο ζηελ πξώηε παξάγξαθν 

(Γεληθά, … θνηλσληθή ηνπ ζέζε) ηνπ θεηκέλνπ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

( μονάδερ 10 ) 

Β1. Να ζπληάμεηε κία παξάγξαθν 60-80 ιέμεσλ ζηελ νπνία λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 

ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε έληνλε γξαθή: εξυηεπική εμθάνιζη, νηύζιμο, 

πποζυπικόηηηα, ηελεςηαία λέξη ηηρ μόδαρ, κπιηική ανηίζηαζη. 

                                                                                                         ( μονάδερ 10 ) 

Β2 α.  Να επηζεκάλεηε κηα πεξίνδν ηνπ θεηκέλνπ κε αθήγεζε. 

( μονάδερ 10) 
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Β2 β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

  ( μονάδερ 5 ) 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

Γξάςηε έλα θείκελν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα ( 300-400 ιέμεσλ ), ζην νπνίν ζα αλαθέξεηε 

πεξηπηώζεηο όπνπ νη λένη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηε κόδα, νδεγνύληαη ζε 

αθξαίεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαη εκθάληζεο. Επίζεο λα εμεγήζεηε γηα πνηνπο ιόγνπο 

παξνπζηάδνληαη απηά ηα θαηλόκελα θπξίσο θαηά ηελ εθεβεία. 

( μονάδερ 50 ) 


