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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 

 

 
 

1) Βασιλειάδου Παναγιώτα              Β3 

2) Δεληορίδου Ειρήνη                      Β3 

3) Κατρατζόγλου  Κυριακή              Β3 

4) Μεταξίδου Ελπίδα                        Β3 

5) Οκριασβίλι Θεώνη                        Β3 

6) Παππά Αικατερίνη                        Β3 

7) Ράπτη Αικατερίνη                         Β3 

8) Σπίντζου Σεβαστή                         Β3 

9) Σταυροπούλου Ελένη                    Β3  

10) Τσουρή Στέλλα                            Β3 

11) Πεχλιβανίδου Σοφία                    Β4 

12) Τζήκα Ευλαμπία                           Β4 

13) Τρέμμα Καλλιόπη                        Β4 

14) Φωτιάδου Χριστίνα                      Β4 

15) Χαζ Χαμούντ Βελισσάρη             Β4 

16) Χατζηστεφάνου Ιωάννα                Β4                                    
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Καταμερισμός θέματος σε ομάδες. 

      Η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα υποθέματα και με κοινή απόφαση της 

ολομέλειας δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες και η καθεμία ανέλαβε από ένα 

υπόθεμα ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ 1
η 

Σταυροπούλου  Ελένη                (Β3) 

Τρέμμα Καλλιόπη                       (Β4) 

Χαζ Χαμούντ Βελισσάρη Ελένη (Β4) 

Χατζηστεφάνου Ιωάννα              (Β4) 

ΥΠΟΘΕΜΑ :Ιστορική εξέλιξη. 20
ος

 αιώνας. Ρεύματα. Τάσεις 

 

ΟΜΑΔΑ 2
η 

 

Βασιλειάδου Παναγιώτα  (Β3) 

Δεληορίδου Ειρήνη          (Β3) 

Σπίντζου Σεβαστή            (Β3) 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ: Η μόδα ανά τον κόσμο. 

 

ΟΜΑΔΑ 3
η
 

Μεταξίδου Ελπίδα       (Β3) 

Παππά Αικατερίνη      (Β3) 

Πεχλιβανίδου Σοφία    (Β4) 

Ράπτη Αικατερίνη       (Β3) 

Φωτιάδου Χριστίνα    (Β4) 

ΥΠΟΘΕΜΑ :  Σχεδιαστές και οίκοι μόδας. 
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ΟΜΑΔΑ 4
η
 

Κατραντζόγλου Κυριακή     (Β3) 

Οκριασβίλι Τεόνα                (Β3) 

Τζήκα Ευλαμπία                   (Β4) 

Τσουρή Στέλλα                     ( Β3) 

ΥΠΟΘΕΜΑ: Η πορεία του τζιν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

      Το  θέμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι :“Η ιστορία της μόδας και η 

εξέλιξη της ένδυσης”. 

      Η λέξη μόδα προέρχεται από τη λατινική λέξη “modus” που σημαίνει τρόπος 

ζωής και συμπεριφοράς. Μόδα είναι η τάση του ανθρώπου για την αναζήτηση κάτι 

καινούργιου και κάτι σύγχρονου σύμφωνα με τα δεδομένα κάθε εποχής. 

Χαρακτηρίζεται από προσκαιρότητα και μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή. 

Χρονολογείται από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη  και καταλαμβάνει 

σημαντικό μέρος της ζωής του, γιατί αποτελεί ένα μέσο έκφρασης, ιδεολογίας, 

αισθητικής, κοινωνικής  θέσης, θρησκείας , προσωπικότητας, ψυχικής διάθεσης και 

γενικότερα πολιτισμού. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΗΝΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

    Η παρούσα εργασία στοχεύει στην κριτική προσέγγιση του ζητήματος της μόδας 

στον τομέα της ένδυσης. Έχει ενδιαφέρον η μελέτη του ενδυματολογικών συνηθειών 

ενός λαού ή μιας εποχής ή και κάθε μεμονωμένου ατόμου, γιατί η ένδυση 

επηρεάζεται από τις διάφορες οικονομικές, κοινωνικές , ηθικές συνθήκες υπό τις 

οποίες ζει ο άνθρωπος. 

     Σκοπός μας είναι μέσω αυτής της εργασίας να μελετήσουμε τις πολυάριθμες 

μεταβολές της μόδας μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Ακόμη να παρατηρήσουμε τις 

διαφορές στην ένδυση ανάλογα με την ιδεολογία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία. 

     Οι στόχοι που θέσαμε είναι να διερευνήσουμε κατά πόσο η μόδα είναι έκφραση 

και εξωτερίκευση των συναισθημάτων του κάθε ανθρώπου και να δούμε αν έχουμε 

προσωπικότητα  ή όπως μεταβάλλεται η μόδα ,μεταβαλλόμαστε και εμείς. 

     Επιπλέον να δούμε πως κάποιες προσωπικότητες άφησαν το στίγμα τους στη 

βιομηχανία της  μόδας και κυρίως έμειναν γνωστές στην παγκόσμια ιστορία της. Και 

τέλος να μελετήσουμε τη μόδα σε κάποιες χώρες και την επιρροή  πάνω σε κάποιες 

άλλες, την νοοτροπία της ένδυσης και τη σημασία που είχαν και συνεχίζουν να έχουν 

συγκεκριμένες παραδοσιακές στολές. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  

Στη παλαιολιθική εποχή οι άνθρωποι συνήθιζαν να αλείφουν το σώμα τους με λίπος 

για να προστατευτούν κυρίως από την ηλιακή ακτινοβολία και άλλους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ακόμα, επιδίδονταν στην ζωγραφική προσώπου και 

σώματος. Γίνετε χρήση ελαφρώς κατεργασμένων ενδυμάτων, δηλαδή φυτικά ή 

ζωικά, όπως δέρματα ζώων, φύλλα και κλαδιά δέντρων.  

 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  

Στην ανώτερη παλαιολιθική εποχή συναντάμε ανθρώπους που ήταν τυλιγμένοι με 

γούνες που συχνά έφεραν εγχαράξεις όπως οι Εσκιμώοι. Οι Εσκιμώοι της Αρκτικής 

εκμεταλλεύτηκαν την ξεχωριστή ιδιότητα της γούνας, η οποία ήταν ένα από ελάχιστα 

υλικά που διέθεταν. Τα κοντά, συρρικνωμένα κορμιά τους και το διαιτολόγιο τους 

που είναι πλούσιο σε λίπος και πρωτεΐνες που τους βοήθησε να διατηρούν το σώμα 

τους ζεστό.  

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φορούσαν ελαφριά και δροσερά ρούχα από λεπτό, άβαφο λινό 

ύφασμα. Τα ρούχα τους απλώς τυλίγονταν γύρω από το σώμα, για αυτό και είχαν 

ελάχιστες ραφές . 

Οι γυναίκες στην εποχή του Αρχαίου Βασιλείου φορούσαν απλό, ίσιο φόρεμα με 

τιράντες, φτιαγμένο από ένα ορθογώνιο κομμάτι λινό, με ραφή στη μία πλευρά. Για 

να μην ζεσταίνονται, χρησιμοποιούσαν πολύ λεπτά υφάσματα και δε φορούσαν 

εσώρουχα. Αυτό το απλό ντύσιμο δεν άλλαξε, αν και στα χρόνια του Μέσου 

Βασιλείου πλούσιες και φτωχές άρχισαν να φορούν κολιέ με πολύχρωμα σχέδια. Η 

μόδα του Νέου Βασιλείου ήταν πιο κομψή: Φορούσαν χιτώνες με κρόσσια πάνω από 

το ίσιο φόρεμα. 

Από την άλλη μεριά οι άνδρες την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου τύλιγαν γύρω από 

τη μέση τους ένα λινό ύφασμα με πιέτες, που το στερέωναν με κόμπο ή με πόρπη. 

Στα χρόνια του Μέσου βασιλείου η μόδα άλλαξε και όλοι φορούσαν πιο μακριές και 

ίσιες φούστες. Το χειμώνα, όταν έκανε κρύο, φορούσαν μακριούς μανδύες. Στα 

χρόνια του Νέου Βασιλείου φορούσαν περίζωμα ή ποδιά με πλισέδες (μικρές πιέτες) 

και κρόσσια .Το λινό ήταν πολύ διαδεδομένο ύφασμα εκείνη την εποχή. Το λευκό 
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ήταν το χρώμα της αγνότητας και τα ρούχα στα χρόνια του Αρχαίου και του Μέσου 

Βασιλείου ράβονταν κυρίως από λευκό, λινό ύφασμα. Έβαφαν μερικές φορές το λινό 

με καφέ και γαλάζιες βαφές, αλλά δε μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλα, πιο 

ζωηρά χρώματα, όπως πράσινο και κόκκινο, επειδή χρειάζονταν ειδικό στερεωτικό 

για τη σταθεροποίηση του χρώματος. 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΟΔΑ ΣΤΗΝ ΜΙΝΩΪΚΗ ΕΠΟΧΗ  

Οι άνδρες στην καθημερινή τους ζωή αλλά και στη δημόσια φορούσαν το λεγόμενο 

«ζώμα», που έμοιαζε με κοντή φούστα.  

Την ανδρική ενδυμασία χαρακτηρίζουν οι σφικτές υφασμάτινες, δερμάτινες, ίσως και 

μεταλλικές ζώνες. Οι ζώνες ήταν συχνά πλούσια διακοσμημένες και στα άκρα τους 

έφεραν κρόσσια ή  χάντρες. Σ‘ αυτές στήριζαν οι άνδρες το εγχειρίδιο, μικρό σπαθί 

είτε μαχαίρι.  

Εντυπωσιακά ήταν τα ενδύματα και  η εμφάνιση των γυναικών της Μινωικής 

εποχής, αλλά και η ίδια η θέση τους στην κοινωνία , που θεωρείται ότι ήταν ισότιμη 

με του άνδρα.  

Χαρακτηριστικά της μινωικής γυναικείας ενδυμασίας είναι το στενό κοντομάνικο με 

στενά είτε φουσκωτά μανίκια – πουκάμισο είτε περικόρμιο, που άφηνε ακάλυπτο το 

στήθος είτε ήταν διαφανές και συγκρατιόταν στο σώμα συχνά με κορδόνια στο 

ανώτερο μέρος του σώματος, οι μακριές και φαρδιές φούστες με πιέτες και 

φραμπαλάδες. Ενδιαφέρων είναι και ο ψηλός γωνιώδης γιακάς, που εμφανίζεται σε  

κάποια. Οι Μινωίτες εμφανίζονται σε άλλες παραστάσεις ξυπόλητοι, σε άλλες με 



Η ιστορία της μόδας και η εξέλιξη της ένδυσης 
 

9 
 

σανδάλια, που προσαρμόζονταν στο πόδι με σχετικά ψηλές ταινίες και σπανιότερα με 

μπότες. 

 

 

 ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ   

Από την αρχαία Ελλάδα ο ρουχισμός αντικατοπτρίζει την κοινωνική και οικονομική 

κατάρτιση του κάθε ατόμου. Μέσα από την ενδυμασία των ανθρώπων, εκείνης της 

εποχής, μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες για τον πολιτισμό τους. Οι 

Ελληνίδες είχαν πυκνά και μακριά μαλλιά. Τα έπλεκαν, πότε σε πλεξούδες και πότε 

με καρφίτσες (τσιμπιδάκια). Το κοντό μαλλί στις ελεύθερες γυναίκες αποτελεί 

σημάδι πένθους είτε αναγνώριση γηρατειών. Ωστόσο οι δούλες είχαν επί το πλείστον 

τα μαλλιά τους κομμένα κοντά. Οι αρχαίοι Έλληνες διακρίνονται για την ιδιαίτερη 

κόμη τους. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά ήταν τα πυκνά μαλλιά τα οποία έκοβαν 

έτσι ώστε να καλύπτουν το κεφάλι αλλά να μη φτάνουν στους ώμους. Επίσης οι 

αρχαίοι Έλληνες ταύτιζαν τη τέχνη με τα στοιχεία της φύσης και τα θρησκευτικά 

σύμβολα. Τα κοσμήματα τους φαίνεται πως ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την τάση 

εκείνης της εποχής. Μέσα απ’ όλα αναδεικνύεται η συμβολή του αρχαίου κόσμου 

στην βαθμιαία ανάπτυξη του τομέα της ομορφιά.  

 
χαρακτηριστικό μυκηναϊκό κόσμημα  
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 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  

Το κύριο αντικείμενο της ανδρικής ενδυμασίας ήταν ο χιτώνας, που τον φορούσαν 

κατάσαρκα. Ο χιτώνας δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα κομμάτι πανί, με τρύπες για τα 

χέρια, που το έπιαναν στον έναν ώμο με πόρπη. Το μήκος του χιτώνα ποίκιλλε 

ανάλογα με την εποχή. Η γυναικεία ενδυμασία εκείνης της εποχής δεν έθετε 

ζητήματα κοπτικής αλλά απαιτούσε μεγάλη ευχέρεια στην τέχνη του στολισμού. Τα 

γυναικεία ενδύματα όπως και τα ανδρικά, χωρίζονταν σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 

στην ελαφρύ εσωτερική ενδυμασία και σ‘ ένα φόρεμα πιο χοντρό, τον πέπλο, που 

φοριόταν από πάνω. Ο χιτώνας των γυναικών ήταν συνήθως πιο μακρύς από τον 

ανδρικό, ήταν απλό, μακρύ πουκάμισο, που έπεφτε ελεύθερα κατά μήκος του 

σώματος και πιανόταν μόνο με ένα κορδόνι. 

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Αναγέννηση (αγγλικά: Renaissance, ιταλικά: Rinascimento, γαλλικά: Renaissance, 

από τα συνθετικά ri- «ξανά» και nascere «γεννιέμαι») ήταν ένα πολιτιστικό κίνημα 

που τοποθετείται προσεγγιστικά ανάμεσα στο 14ο και το 17ο αιώνα. Γύρω στα 1490 

οι ιστορικοί της ενδυμασίας συμφωνούν ότι ένα νέο φόρεμα ξεκίνησε για την 

αναγέννηση. Αυτή ήταν η περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας θα μπορούσε να 

λεχθεί ότι άρχισε να διακρίνεται σε όλους τους τομείς της ενδυμασίας μια δόση 

υπερβολής.  

Οι βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να στρεβλώνουν το φυσικό σχήμα με 

παραγεμισμένο μανίκι, ντούπλετ (είδος αντρικού κουμπωμένου σακακιού που 

φοριόταν από το Μεσαίωνα μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, 

πρόκειται για μία απλή και ραμμένη καπιτονέ επένδυση που φοριόταν για την 

προστασία του θώρακα από μώλωπες και φθορές) και μακριές κάλτσες. Οι πλούσιοι 

άντρες φορούσαν μανδύες με φαρδύς ώμους και επίπεδα καπέλα. 

 Η Ιταλία δε προχώρησε όσο ο Βορράς, ενώ η Γαλλία και η Αγγλία ακολουθούσαν το 

παράδειγμα της Ιταλίας παρόλο που αυτοί κόλλησαν σε πιο επηρεασμένα από το 

μεσαίωνα στυλ.  

Οι Γερμανοί βάζουν μεγάλα φουσκώματα στο κεφάλι, στους ώμους , στους μηρούς, 

μικρά φουσκώματα πάνω από το στήθος , την πλάτη , τα χέρια τα πόδια και τα κάτω 

άκρα. Βάζουν φτερά σε πολλά αξεσουάρ όπως στα καπέλα με ευρύ γείσο(προεξοχή 

πηλικίου ή κασκέτου που σκιάζει το μέτωπο και προστατεύει τα μάτια από τον ήλιο) 

μέχρι και τα γόνατα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/Αγγλικά
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιταλικά
http://el.wikipedia.org/wiki/Γαλλικά
http://el.wikipedia.org/wiki/14ος_αιώνας
http://el.wikipedia.org/wiki/17ος_αιώνας
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Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, οι περισσότερες χώρες ακολούθησαν τη μόδα της 

Ισπανίας. Σύμφωνα με την ισπανική μόδα, λοιπόν, οι άνδρες φορούσαν φουφούλες 

(φαρδύ και σουρωτό παντελονάκι κυρίως για παιδιά ή γυναίκες που συγκρατείται 

συνήθως με τιράντες) και ζακέτες με ψηλή λαιμόκοψη. Αργότερα στη λαιμόκοψη 

προστέθηκε ένα εντυπωσιακό κολάρο που φορέθηκε και από τα δύο φύλα. Κοινά 

ενδυματολογικά χαρακτηριστικά που συναντάμε σε όλες τις χώρες συνοψίζονται στα 

εξής: πλούσια βαριά υλικά, σε μεγάλες ποσότητες, μεγάλα μανίκια, εφαρμοστά 

ενδύματα και καλλυμένα κεφάλια σε άνδρες και γυναίκες. 

 Χαρακτηριστικό ένδυμα εκείνης της εποχής είναι ο κορσές (ελαστικό κυρίως για 

γυναίκες εσώρουχο που περιβάλλει το κάτω μέρος του κορμού από τη μέση έως τους 

γλουτούς). Οι γυναίκες προκειμένου να τονίσουν τη μέση τους φορούσαν στενά 

κορσάζ (το τμήμα του γυναικείου ρούχου που καλύπτει το επάνω μέρος του σώματος 

από τους ώμους ως τη μέση) και κορσέδες με ενίσχυση από ξύλο ή μέταλλο. Κάτω 

από τα φορέματα τους φορούσαν ένα κρινολίνο με ενσωματωμένους ξύλινους 

δακτυλίους, που χάριζαν στο ένδυμα σχήμα καμπάνας.  

 

Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ 17
Ο
 ΑΙΩΝΑ  

  Το ανδρικό κουστούμι εξελίσσεται κατά τρόπο μοναδικό γύρω στο 1660: τα 

διάφορα κομμάτια μικραίνουν, προβάλλεται το πουκάμισο και ένα πλήθος από 

μετάξινες ταινίες ενώνεται σε μπουκλωτές τούφες. Εμφανίζονται υποδήματα 

στολισμένα με κορδέλες και κουμπιά. Το σακάκι φτάνει ως την ζώνη, και τα μανίκια 

του, κοντά μέχρι τον αγκώνα, αφήνουν να φανούν τα φαρδιά μανίκια του 

πουκαμίσου. Η κυλόττα είναι ανοιχτή χαμηλά και πολύ φαρδιά, έτσι που να μοιάζει 

με μικρή φούστα. Οι δαντέλες και οι φιόγκοι βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους. Οι 

κυκλικοί ‘κάπα’ (α. αδιάβροχο, χοντρό πανωφόρι με μαλλί κατσίκας και σπανιότερα 

προβάτου που καλύπτει ολόκληρο το σώμα και το φορούν οι βοσκοί, β. γυναικείο 

πανωφόρι που μοιάζει στο σχέδιο με κάπα βοσκού) αντικαθίσταται από ένα μακρύ 

ρούχο, ένα είδος ‘καζάκας’ (μπλούζα φαρδιά, μακριά, ριχτή και κλειστή στο λαιμό) 

με μακριά και πλατιά μανίκια. Η περούκα είναι ένα καινούριο στοιχείο στο ανδρικό 

ντύσιμο. Από την άλλη, το γυναικείο κουστούμι εξακολουθεί να αποτελείται από ένα 

κορσάζ, στο οποίο συρράπτεται φούστα με ουρά, ανοιχτή μπροστά. Οι πτυχές της 

φούστας συγκεντρώνονται πίσω, πάνω από ένα υποστήριγμα, το πρώτο ‘τουρνούρι’ 

στην ιστορία της αμφίεσης. 
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  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1900-1919:  

 

Όλες οι αλλαγές που έγιναν αυτή την εποχή ήταν εξαιτίας του Α΄ Παγκοσμίου 

πολέμου (1914-1918). Οι γυναίκες σταμάτησαν να φοράνε κοσμήματα και 

εντυπωσιακά ρούχα, άρχισαν να παίρνουν μέρος σε φιλανθρωπικά έργα, με 
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αποτέλεσμα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και άλλαξαν την εμφάνισή τους για 

πάντα. Ενώπιον του πολέμου δεν υπήρχαν κοινωνικές τάξεις και όλες οι γυναίκες 

άρχισαν να ντύνονται πανομοιότυπα. Η επιρροή του πολέμου στη μόδα έγινε αισθητή 

με τα στρατιωτικά σιρίτια, τις ζώνες με αγκράφες και με τις φούστες των γυναικών, 

που λόγω πρακτικής αναγκαιότητας έγιναν πιο κοντές και έφτασαν μέχρι τους 

αστραγάλους (για πρώτη φορά το 1915 έφτασαν σε αυτό το ύψος οι φούστες όπου 

και παρέμειναν μέχρι το 1918). Οι άντρες φορούσαν κοστούμι, λίγο μεσάτο και 

κουμπωμένο ψηλά. Ως επίσημο ένδυμα καθιερώθηκε το σμόκιν. Σε γενικές γραμμές 

επικράτησαν τα σκούρα χρώματα στα ρούχα, αφού όλοι ήταν επηρεασμένοι από την 

απώλεια αγαπημένων προσώπων εξαιτίας του πολέμου.  

 

 

Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΄20 

 

Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι κοινωνικές και οι οικονομικές εξελίξεις 

άλλαξαν τελείως τον ρόλο των γυναικών και έκαναν την εμφάνιση τους 

επαναστατικές καινοτομίες στην γυναικεία ενδυμασία. Αυτό που έρχεται στο μυαλό 

των περισσοτέρων όταν αναφερόμαστε στην δεκαετία του ’20 είναι το αλά 

“garconne” style. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το στυλ έκανε την εμφάνιση του 

μετά το 1926. Τα προηγούμενα χρόνια το μήκος των φορεμάτων και των παλτό 

έφτανε μέχρι τη γάμπα. Τα φορέματα και οι φούστες κόντυναν μέχρι το γόνατο μόνο 

μεταξύ 1926 και 1928 και αυτή ήταν η μοναδική περίοδος που τα βραδινά φορέματα 

έφταναν σε αυτό το μήκος. 

Η καθημερινή ενδυμασία των αντρών ήταν σοβαρή ή σπορ. Το σακάκι ήταν 

ιδιαίτερα σοβαρό, μονόπετο, με ψηλή μέση. Τα παντελόνια κόνταιναν προς τα κάτω. 

Το γιλέκο το βράδυ και το πουλόβερ την ημέρα αποτελούσαν απαραίτητα συστατικά 

της ανδρικής ενδυμασίας. Η επίσημη ενδυμασία παρέμεινε αυστηρή.  

Την εποχή εκείνη υπερίσχυσε στην κόμμωση των γυναικών η κόμμωση αλά 

γκαρσόν σε συνδυασμό με ψηλά καπέλα ή τουρμπάνι διακοσμημένο με φτερά για τις 

πιο επίσημες εμφανίσεις. Απαραίτητα αξεσουάρ ήταν τα μακριά κολιέ από 

μαργαριτάρια και η μακριά πίπα με τσιγάρο. Το μακιγιάζ ήταν ιδιαίτερα έντονο στις 

βραδινές εμφανίσεις με σχεδόν μαύρα βαμμένα μάτια και κόκκινα, μικρά, βαμμένα 

χείλη .Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αυτή τη δεκαετία έκανε αισθητή την παρουσία της 

η Coco Channel, που τα ρούχα που σχεδίαζε εκπροσωπούν απόλυτα την εποχή αυτή. 

Τα ρούχα της είχαν ουδέτερα χρώματα, ήταν ευκολοφόρετα, άνετα, επαναστατικά και 

αρκετά μοντέρνα για την εποχή. Την πρώτη εμφάνιση του έκανε σε αυτή τη δεκαετία 

το LBD (μικρό μαύρο φόρεμα).  
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ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘30 

 

Η οικονομική κρίση (1929), η ανεργία και η εμφάνιση του εθνικοσοσιαλισμού ήταν 

κάποια φαινόμενα που επηρέασαν έντονα όλους τους τομείς της ζωής την περίοδο 

αυτή και φυσικά και τη μόδα. Η γυναικεία ενδυμασία για το πρωί ήταν θηλυκή και 

καθωσπρέπει και για το βράδυ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λαμπερή και 

αστραφτερή. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ενδιέφερε τις γυναίκες τα ρούχα που θα 

φοράνε να είναι πρακτικά, αφού οι καθημερινές δουλειές γίνονταν από τις 

υπηρέτριες. Τη δεκαετία του ’30 όμως, τα πράγματα άλλαξαν, οι γυναίκες έγιναν 

περισσότερο παραγωγικές και πολυάσχολες, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

πιο πρακτικών και απλών ρούχων που έδιναν ελευθερία στις κινήσεις για την ημέρα. 

Τα πιο εντυπωσιακά και πολυτελή φορέματα τα φορούσαν στις βραδινές τους 

εμφανίσεις. 

 Την περίοδο αυτή επίσης, έκαναν την εμφάνισή τους νέα υφάσματα που ήταν 

ιδιαίτερα διαδεδομένα στις βραδινά φορέματα, όπως το μεταλλικό λαμέ. Σε γενικές 

γραμμές τα φορέματα ήταν από ανάλαφρα χυτά υφάσματα, τη μέρα βρίσκονταν στα 

είκοσι εκατοστά από το έδαφος και το βράδυ άγγιζαν τον αστράγαλο, τόνιζαν τη 

μέση, ήταν εφαρμοστά στους γοφούς και στο κάτω μέρος ήταν σε σχήμα καμπάνας, 
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τα βραδινά φορέματα είχαν ντεκολτέ και ένα μικρό είδος πέπλου στο πίσω μέρος. 

Τέλος η στενή γραμμή επικράτησε και στις ζακέτες και στα παλτό. 

 Η ανδρική ενδυμασία παρέμεινε συντηρητική και μόνο η καθημερινή ενδυμασία με 

τον καιρό, έγινε πιο σπορ. Οι άνδρες φορούσαν μεσάτα σακάκια που τόνιζαν τους 

ώμους και παντελόνια σε ευθεία γραμμή με φαρδιά ρεβέρ. Τέλος αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός πως πρότυπα της εποχής ήταν σταρ του θεάτρου και του κινηματογράφου. 

Μπορούμε να αναφέρουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Marlene Dietrich. 

Ήταν η πρώτη γυναίκα που κάπνισε δημόσια και φόρεσε αντρικό κουστούμι.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘40  

 

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου (1938-1945), οι συνθήκες δεν 

άφηναν περιθώρια εξέλιξης στη μόδα. Τα υφάσματα ήταν δύσκολο να βρεθούν, με 

αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κάνουν συχνές αλλαγές στα ρούχα τους και να ενώνουν 

υπολείμματα. H στρατιωτική   ενδυμασία για τους άντρες, καθιερώθηκε και στις 

κοινωνικές εμφανίσεις. 

 Η γυναικεία ενδυμασία ήταν απλή και λειτουργική σε διακριτικά χρώματα. Μέσα 

στο υποτονικό σκηνικό της μεταπολεμικής περιόδου, έκανε την εμφάνιση του, με το 

New Look ο Christian Dior (1947-1957) . Έδωσε μια αίσθηση πολυτέλειας και έκανε 

τη γυναικεία μόδα ιδιαίτερα θηλυκή και αριστοκρατική. Είδαμε λοιπόν, προς το τέλος 

αυτής της δεκαετίας μακριές φούστες ως τη γάμπα, με έντονα τονισμένη τη μέση και 

τους ώμους. Τα επίσημα φορέματα είχαν εκλεπτυσμένα ντεκολτέ και απέκτησαν 

επενδύσεις με υφάσματα. Στη γυναικεία εμφάνιση με το New Look προστέθηκαν τα 

κομψά καπέλα και η διακριτική κόμμωση με μπούκλες. 
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Στη ανδρική ένδυση δεν έγιναν ιδιαίτερες αλλαγές, μόνο που μετά τον πόλεμο τα 

σακάκια μάκρυναν, φάρδυναν στους ώμους και στένεψαν στους γοφούς.  

 
 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘50 

 

Η δεκαετία ανάμεσα στο ’50 και το ’60 είναι εκρηκτική. Η οικονομική ευημερία και 

η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου έδωσαν περιθώρια ανάπτυξης στην υψηλή 

ραπτική. Δεκαετία του ’50, μια γνώστη σε όλους μας εποχή από το Grease, που όμως 

αντιπροσωπεύει κυρίως τη νέα γενιά. Ήταν η πρώτη φορά που οι νέας ηλικίας 

άνθρωποι απέκτησαν δική τους μόδα, στυλ και εμφάνιση, επηρεασμένη από πρότυπα 

του κινηματογράφου και τραγουδιστές.  

Απαραίτητα στοιχεία για την 

εμφάνιση τους ήταν τα δερμάτινα, τα 

τζιν, οι κλος φούστες, τα πλεκτά, τα 

κοτλέ και τα παπούτσια μπαλαρίνες 

για τα κορίτσια. Στην ανδρική μόδα 

τα σακάκια και τα παλτό ήταν φαρδιά 

και είχαν στρογγυλεμένα πέτα τα 

παντελόνια ήταν άνετα στο πάνω 

μέρος και στένευαν προς τα κάτω. 

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι η 

μεγάλη αλλαγή στην ανδρική 

ενδυμασία αφορούσε τους νέους 

άντρες. Φορούσαν τζιν, δερμάτινα 

μπουφάν και απλά T-shirt. Είναι η 

πρώτη φορά στην μέχρι τώρα ιστορία 
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της μόδας, που τα τζιν δεν φοριούνται μόνο από την εργατική τάξη.  

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘60 

 

Στη δεκαετία του ’60 η μόδα αντλεί έμπνευση με έναν τρόπο προφανώς αναρχικό από 

προτάσεις και τόπους διαφορετικούς. Χαρακτηριστικό της μόδας ήταν η 

απελευθέρωση από υποχρεώσεις και ταμπού. Η Audrey Heyburn, όμως είναι αυτή 

που θα κάνει μύθο το μικρό μαύρο φόρεμα . Οι πιο σημαντικές καινοτομίες στη 

γυναικεία μόδα τη δεκαετία αυτή, ήταν η εμφάνιση της μίνι φούστας και η 

καθιέρωση του γυναικείου παντελονιού. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν 

«αντιμόδες» με εφαρμογή κυρίως στη νεολαία. Mία από αυτές ήταν το κίνημα των 

Mod’s, που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση του το 1964 στη Βρετανία και 

προαναγγέλλει την εμφάνιση του punk τη δεκαετία του ’70. 

Οι πιο χαρακτηριστικές όμως «αντιμόδες» της εποχής ήταν αυτή των hippies και 

αυτή των ζητιάνων, η πρώτη εξέφραζε την αντίδραση σε μια καταναλωτική κοινωνία 

και η δεύτερη αντιπροσώπευε έναν εναλλακτικό τρόπο ενδυμασίας. Η μόδα των 

hippies επιβάλλει τζιν παντελόνια καμπάνα, κεντήματα και τρουκς στα ρούχα, 

κρόσσια, ξεβάμματα, ψυχεδελικά και γεωμετρικά σχέδια. Παράλληλα όμως, εξίσου 

διαδεδομένα, ήταν τα ταγιέρ της Coco Channel και τα φορέματα σε στυλ 

πριγκίπισσας. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της μπότας στην γυναικεία υπόδηση 

και των φαρδιών παπουτσιών με περίεργα τακούνια.  

Όσον αφορά την ανδρική ενδυμασία, ενώ στην αρχή της δεκαετίας ήταν ίσια 

κομμένα και φαρδιά το 1965 έγιναν μεσάτα, τα παντελόνια ήταν στενά χωρίς ρεβέρ. 

Οι πιο αντιδραστικοί φορούσαν πολύχρωμα πουκάμισα και γιλέκα με κρόσσια.  
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ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟ ‘70 

 

Το ξεκίνημα της δεκαετίας του ’70 χαρακτηρίζεται από μια γενική απογοήτευση. Από 

παντού κατέφθανε η ηχώ του πολέμου στο Βιετνάμ, η ύφεση πυροδότησε μια 

αληθινή και ιδιαίτερη λιτότητα. Στο χώρο της μόδας επικρατούσε αναρχία.  Οι σταρ 

της rock πυροδότησαν την μανία για τα λούρεξ και το υπερβολικό γκλίτερ. Είναι η 

εποχή που κυριάρχησαν τα καυτά σορτς, οι πλατφόρμες που σπάνε τους αστραγάλους 

και τα πουκάμισα που εφαρμόζουν σαν γάντι (λόγω των συνθετικών υφασμάτων), με 

τους γιακάδες τους όρθιους. Το disco style έκανε την εμφάνιση του την εποχή αυτή. 

Χαρακτηρίζεται από ελαστικά ρούχα, φανταχτερά χρώματα και γυαλιστερά 

υφάσματα. Οι συγκριτικά πιο συντηρητικές ή μεγαλύτερες γυναίκες φορούσαν μίντι 

φούστες και φορέματα με τονισμένη μέση (με ζώνη ή χωρίς). Αξίζει να αναφερθεί ότι 

επανήλθαν στη μόδα τα μεγάλα καπέλα με πέπλο.  

Τα τζιν την εποχή αυτή, ήταν ιδιαίτερα εφαρμοστά και σε συνδυασμό με τα 

δερμάτινα, τα T-shirt με τις στάμπες και τα εκκεντρικά κουρέματα αποτελούσαν το 

επονομαζόμενο στυλ των Punk, που εμφανίστηκε την δεκαετία των ‘70s, με 

χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τη σχεδιάστρια Vivienne Westwood.  

Σε ότι έχει σχέση με την ανδρική μόδα, τα ανδρικά πουκάμισα συνήθως ήταν καρό ή 

ριγέ, τα σακάκια ήταν μεσάτα με στενούς ώμους και τα παντελόνια με στενό καβάλο 

και φαρδιά προς το κάτω μέρος. Στα ανδρικά αξεσουάρ προστέθηκαν οι τσάντες. 

Επιπροσθέτως την εποχή εκείνη οι άντρες δεν φορούσαν τόσο συχνά γραβάτες αλλά 

προτιμούσαν τα κασκόλ και τα μαντίλια.  
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ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘80 

 

Η ανάκαμψη της οικονομίας στις αρχές της δεκαετίας του ’80 έφερε μαζί της, πιο 

κοντά μήκη, ενώ η εμμονή με την υγιεινή ζωή και τη γυμναστική έκανε πιο λεπτές 

και νευρώδεις τις σιλουέτες. Εμφανής ήταν επίσης η ανάγκη των ανθρώπων για μια 

διαφορετική και ξεχωριστή εμφάνιση, η οποία αποτελούσε και κριτήριο για την 

κοινωνική τους κατάταξη . Οι θηλυκές γραμμές που επικράτησαν, που 

αντιπροσωπευόταν από pencil φούστες με ψηλή μέση ήρθαν σε αντίθεση με το rock 

στυλ που χαρακτηρίζεται από δερμάτινα, ολόσωμες φόρμες, τρούκς και αλυσίδες. Σε 

γενικές γραμμές στυλ από προηγούμενες δεκαετίες επανήλθαν και δημιούργησαν μία 

πολυσχιδή μόδα. 

 Στην ανδρική μόδα επικρατεί το παραδοσιακό κοστούμι, άνετο και κλασσικό. Τα 

παλτά και τα trench coat είναι πολύ διαδεδομένα την εποχή αυτή. 

 

  

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80' 

 

Από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα δεν μπορούμε να πούμε πως έχει εμφανιστεί 

κάποια καινούργια μόδα στην ένδυση, απλά βλέπουμε ελαφρώς αλλαγμένες και 

διαμορφωμένες στο σήμερα τάσεις στη μόδα που θυμίζουν τις προηγούμενες 

δεκαετίες.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 

 

ΤΣΑΝΤΕΣ 

Μια φορά και έναν καιρό οι γυναίκες φύλαγαν τα πολύτιμα υπάρχοντά τους σε 

πουγκιά δεμένα στη μέση τους, μέσα από τα ρούχα τους.Όταν η μόδα επέβαλλε 

λεπτότερα υφάσματα και πιο στενές γραμμές στα ρούχα τα πουγκάκια δεν χωρούσαν 

πια να κρυφτούν εντός τους και τη θέση τους πήραν μικρά τσαντάκια, σε σχήμα 

βιβλίου στα οποία οι κυρίες κουβαλούσαν το μαντίλι και τα αρωματικά έλαιά τους.  

 

Οι θρυλικότερες τσάντες όλων των εποχών δεν είναι άλλες από την 2.55 της Chanel 

την Birkin bag του Hermes, την Baguette του Fendi, την LV Speedy του Louis 

Vuitton και την Jackie O (ή Bouvier) του Gucci που παρά τις τσουχτερές τιμές τους 

εξακολουθούν να αποτελούν desiteratum κάθε φασιονίστα που σέβεται τον εαυτό της. 
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ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

Γιατί φόρεσαν παπούτσια οι άνθρωποι; 

Οι άνθρωποι δεν αποφάσισαν να φορέσουν παπούτσια για λόγους καλλωπισμού. Τα 

ευρήματα και οι αναφορές της ιστορίας μας δείχνουν ότι η ανάγκη γέννησε την ιδέα 

για κάτι που καλύπτει και προστατεύει τα πόδια. Υπάρχουν αναφορές για πρωτόγονα 

παπούτσια (σαν σακούλες που κάλυπταν τα πόδια) από δέρμα ζώων ή φλοιό δέντρων, 

ήδη από τον νεολιθική εποχή (8.000 π.Χ). 

Φαίνεται ότι τα πρώτα παπούτσια στην ιστορία (που θύμιζαν παπούτσια) φτιάχτηκαν 

στην Αρχαία Αίγυπτο και την Ελλάδα, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να βρουν 

έναν τρόπο να προστατεύσουν τα ευαίσθητα πόδια τους από το βαρύ κρύο, τα νερά, 

αλλά και από το άγριο έδαφος που δεν τους επέτρεπε να κινούνται άνετα και να 

κυνηγούν για να βρουν την τροφή τους. 
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Τα παπούτσια στην αρχαία ιστορία 



Η ιστορία της μόδας και η εξέλιξη της ένδυσης 
 

22 
 

 

Περίτεχνο παπούτσι της θεάς Άρτεμης 

 

Το πιο δημοφιλές είδος παπουτσιού στην Αρχαία Ελλάδα ήταν τα σανδάλια από 

δέρμα που δένονταν με κομμάτια σχοινιού γύρω από το μηρό. Οι Αρχαίοι Έλληνες 

ήταν από τους πρώτους που άρχισαν να χρησιμοποιούν το χαλκό στα παπούτσια τους, 

και έτσι άρχισαν να ενισχύουν το κατεργασμένο δέρμα με μεταλλικά στοιχεία, έτσι 

ώστε να είναι μεγαλύτερης αντοχής σε περιπτώσεις μαχών και εκστρατειών. Έτσι 

δημιουργήθηκε ένα είδος σανδαλιού με επιγονατίδες που προφύλασσαν τα πόδια, 

τόσο από τις επιθέσεις των εχθρών όσο και από την ταλαιπωρία από τις πολύωρες 

πεζοπορίες. 

Στη Ρώμη οι πιο καλλιτεχνικές απόψεις ήθελαν τους πλουσιότερους να ζωγραφίζουν 

ή να σκαλίζουν σχέδια στα δέρματα, ενώ αργότερα στον Μεσαίωνα αρχίζουν να 

εμφανίζονται τα πρώτα ραμμένα παπούτσια, που συνδύαζαν μεταλλικές λεπτομέρειες 

και δέρμα. Αυτά τα παπούτσια θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τα πρώτα μοκασίνια 

στην ιστορία. 
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Τα παπούτσια στη Γαλλία το μεσαίωνα 

 

παπούτσια από το μεσαίωνα 

 

Πάλι στο Μεσαίωνα αρχίζουν τα παπούτσια να διακοσμούνται με γούνα από ζώα και 

με βελούδο, καθώς και με επιπλέον στολίδια – χρυσά κυρίως – που είχαν να κάνουν 

με τη θέση αυτού που τα φορούσε. Ειδικά οι Γάλλοι βασιλιάδες είχαν αναγάγει σε 

τέχνη την κατασκευή ευφάνταστων παπουτσιών. Στη Γαλλία κατασκευάστηκαν τα 

πρώτα τακούνια, τα οποία ήταν ένα είδος υποστηρίγματος του παπουτσιού σε 

περίπτωση βροχής. Αυτό το υποστήριγμα μάλλον δεν ήταν ενσωματωμένο, αλλά 

ήταν πρόσθετο και δενόταν στο παπούτσι όταν χρειαζόταν. 

Τα παπούτσια στην Αγγλία 

Τα πολύχρωμα παπούτσια καθιερώθηκαν από την Ελισάβετ το 16ο αιώνα, καθώς 

εντάσσονταν στη διάθεση της βασίλισσας να εντυπωσιάζει τους προσκεκλημένους 

της στο παλάτι. Λένε μάλιστα ότι η Ελισάβετ είχε ένα ζευγάρι παπούτσια για κάθε 

κουρτίνα και χαλί του παλατιού, αλλά και για κάθε ζαρντινιέρα του κήπου της. 

 

Η νεότερη ιστορία των παπουτσιών 

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η βιομηχανική επανάσταση είχαν φυσικά το 

αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη της υποδηματοποιίας, καθώς νέα είδη υλικών άρχισαν 

να χρησιμοποιούνται, ενώ και πολλοί ξεκίνησαν πειράματα για να διαπιστώσουν ποια 

είδη παπουτσιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές δραστηριότητες. 

Οι νέες ποιότητες υποδημάτων που έκαναν την εμφάνιση τους ήταν ποικίλες, από 

γόβες με μαλακό πάτο μέχρι σκληρές στρατιωτικές μπότες με μεταλλικές ενισχύσεις. 
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Τα παπούτσια σήμερα 

Σήμερα η παραγωγή παπουτσιών είναι υπόθεση τόσο μεγάλων και διάσημων 

σχεδιαστών, όσο και μικρότερων κατασκευαστών, που προτείνουν νέες μόδες, νέα 

υλικά, χρώματα και σχέδια κάθε εποχή είτε με χειροποίητα είτε με βιομηχανικά 

μοντέλα. 

Η τέχνη του παπουτσιού όχι μόνο δεν έχει χάσει την αίγλη της μετά από τόσους 

αιώνες ιστορίας, αλλά μάλιστα βρίσκεται στο απόγειο της, με τη μοντέρνα 

τεχνολογία να συνδυάζεται άψογα με την παραδοσιακή τεχνική. 

Σήμερα, στον 21ο αιώνα το παπούτσι γίνεται αντικείμενο διεθνών εκθέσεων, 

κερδίζοντας επάξια μια θέση σε μουσεία και γκαλερί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΜΟΔΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

 

 Γαλλία 

 

   Πριν το 1789 (Γαλλική Επανάσταση) 
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  Άντρες – γυναίκες, συνήθιζαν να φορούν στολισμένα παλτά και μπροκάρ ρούχα. 

Επίσης οι περούκες, τα πουδραρισμένα μαλλιά, τα περίπλοκα χτενίσματα και τα 

βερνίκια νυχιών ήταν ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. 

Μετά το 1789 (Γαλλική Επανάσταση) 

«Επιστροφή στη φύση», ήταν το σύνθημα της εποχής και μ’ αυτό οι άνθρωποι 

άφησαν πίσω την πολυτέλεια και την υπερβολή στην ένδυση. Το μόνο απαράλλαχτο 

ήταν το κοστούμι των αντρών, το οποίο δεν προθυμοποιούνταν να αφήσουν.  

 

   Μ΄ αυτό το μότο λοιπόν οι Γάλλοι πολίτες άφησαν το στυλ ντυσίματος της 

γαλλικής αυλής και χρησιμοποίησαν την «αγγλομάνια» που τους διακατείχε τότε για 

να υιοθετήσουν το στυλ ντυσίματος της αγγλικής υπαίθρου, το οποίο διακρινόταν 

από απλότητα. 

 

  Σ’ αυτή τη «στροφή» βοήθησε το γεγονός ότι οι Γάλλοι περνούσαν πολύ χρόνο 

δουλεύοντας στα κτήματά τους στην εξοχή. Ξεκίνησαν λοιπόν να κάνουν τις αλλαγές 

των ρούχων τους προς την απλούστευση και τη γείωση, όπως εκείνοι τα 

φανταζόντουσαν. 

  Αρχικά, οι άντρες ξεκίνησαν τις αλλαγές παίρνοντας το κλασικό αγγλικό σακάκι του 

κυνηγού και προσθέτοντας ουρά μεγάλου μήκους. Επίσης στο σύνολο προστέθηκαν 

μπότες ασυνήθιστων σχημάτων, κόντυναν τα γιλέκα και τέλος μεγέθυναν τον όγκο 

των μαντηλιών, τα οποία κάποιες φορές κάλυπταν το πιγούνι ή ακόμα και το στόμα. 

Όσων αφορά τα μαλλιά, οι Γάλλοι εγκατέλειψαν τις περούκες και τις πούδρες 

μαλλιών και υιοθέτησαν ένα χτένισμα σφουγγαρίστρα από κάτω, πάνω στο μέτωπο. 

Μια αλλαγή παρατηρείται επίσης και στα καπέλα τους, τα τρίκοχα, όπως 

ονομάζονταν, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα ημίψηλα πρώιμης μορφής. 
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Από την άλλη, τα γυναικεία ρούχα δεν παρουσίαζαν τόσες υπερβολές, όμως 

αποκόπηκαν περισσότερο απ’ την παλιά τους μορφή. Πιο συγκεκριμένα, αφαίρεσαν 

όλα τα στολίδια από τα παλτά, που τώρα φτιάχνονταν από απλά υλικά, τα μπούστα 

και τους κορσέδες, εγκατέλειψαν τις δαντέλες στους καρπούς και στο λαιμό, τις 

άσπρες μεταξωτές κάλτσες και χρησιμοποίησαν χοντρές μπότες. Επίσης, πολύ συχνό 

ήταν και το «robe en chemise», το οποίο ήταν ένα λευκό ένδυμα, με ψηλή μέση, από 

βαμβακερή βατίστα, διάφανο, με μάκρος μέχρι τα πόδια, που έμοιαζε με εσώρουχο. 

Το σύνολο συνόδευε ένα ζευγάρι παντόφλες χωρίς τακούνι. Η όλη εικόνα θα λέγαμε 

ότι ήταν επηρεασμένη και από την ένδυση των αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων.  

 

Για το κεφάλι τα κορίτσια επέλεγαν πιο απλά καπέλα απ’ ότι παλαιότερα, με μια 

μικρή εξαίρεση στο στόλισμά τους, το οποίο κάποιες φορές περιείχε φτερά 

στρουθοκαμήλου, έτσι για να υποδεικνύει μια μικρή σπίθα μόδας που δε χάθηκε 

τελείως. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μόνη διαφορά μεταξύ επίσημου και 

ανεπίσημου ενδύματος εκείνη την περίοδο ήταν η ποιότητα των υφασμάτων και όχι 

τόσο η εικόνα των ρούχων ή η ποσότητα. Κλείνοντας με το γυναικείο ντύσιμο να 

εντοπίσουμε πως οι τσέπες άρχισαν κι αυτές να εκλείπουν κι έτσι την εμφάνισή τους 

έκαναν κάτι μικρές τσάντες, οι επονομαζόμενες «ridicule»,τις οποίες οι γυναίκες 

κουβαλούσαν συνεχώς μαζί τους. 
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Κατά τη βασιλεία του Ναπολέοντα (1804-1815) 

 

   Όλες οι υπερβολές στην ένδυση απαγορεύτηκαν κι έτσι οι άντρες επέστρεψαν στην 

απλή μορφή ρουχισμού τους.  

Μετά το τέλος του 18
ου

 αιώνα   

   Οι βασικές γραμμές των ρούχων έχουν ήδη φανεί: Για τις γυναίκες, μια παραλλαγή 

του λεγόμενου αργότερα «αριστοκρατικού ντυσίματος» και για τους άντρες, κάτι 

κοντά στο στυλ του John Bull: 
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   1900 

 

   Μπαίνοντας σ’ αυτή τη δεκαετία επικρατεί το στυλ «κλεψύδρα», εννοώντας την 

εικόνα που δημιουργούνταν από τη χρήση του κορσέ, ο οποίος παρ’ όλη την 

διεύρυνση στους ορίζοντες της μόδας παραμένει ανέπαφος. Η ονομασία του κορσέ 

ήταν « Health Corset» και της σιλουέτας «s-curve silhouette». Τα καπέλα που 

χρησιμοποιούσαν  ήταν τα λεγόμενα «broad brimmed» και αναδείκνυαν την 

οικονομική κατάσταση της ιδιοκτήτριας, η οποία αν ήταν καλή, στολίζονταν με 

τεχνητά άνθη, κορδέλες, φτερά και ταριχευμένα πουλιά. 

  

 1910 

  Πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το στυλ ντυσίματος απέπνεε μια ευκίνητη 

εξωτική χλιδή, ενώ μετά από αυτόν τα κυρίαρχα χρώματα ήταν τα σκούρα λόγω των 

γεγονότων. Αργότερα, ο Paul Poiret,  λανσάρει τουρμπάνια, φαρδιά παντελόνια, 

ζωντανά χρώματα και επιβλητικά κιμονό, εμπνευσμένος από το ρώσικο μπαλέτο 

«Scheherazade». Ακόμη, ο Jacques Doucet, εισήγαγε τα επονομαζόμενα αραχνοειδή 

φορέματα σε παστέλ χρώματα. Στο τέλος της δεκαετίας, οι σιλουέτες χαλάρωσαν και 

ήρθαν στην μόδα οι γούνες και τα tango shoes.  

  

  1920  «ΤΟΛΜΗΡΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ» 

 

 Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο μονοπάτια της μόδας υπήρξε ριζοσπαστική 

αλλαγή και δημιουργήθηκαν όροι styling που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και σήμερα. 

Όσων αφορά τα μαλλιά, τα χτενίσματα που κυριάρχησαν ήταν τα «bobs». Από αυτήν 

την δεκαετία το μήκος φούστας ανεβαίνει, ο κορσές καταργείτε και τα ατίθασα 

«Flapper Girls» με τα cloche καπέλα και τις μακριές πίπες κάνουν την εμφάνισή τους. 
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Οι πιο τολμηρές υιοθετούν το στυλ «αντρογυναίκα». Κλείνοντας, η Channel 

λανσάρει το μικρό μαύρο φόρεμα για πρώτη φορά και ο Jersey τις πλεκτές ζακέτες. 

Γενικότερα η συγκεκριμένη δεκαετία χαρακτηρίζεται από ποιότητα, άμεμπτο γούστο 

και αλάνθαστο στυλ. 

 

    1930 «ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ» 

 

   Η επιρροή από τον Αμερικάνικο κινηματογράφο και το Hollywood ήταν πολύ 

έντονη και οι σιλουέτες λεπτές και ψηλές με τονισμένους ώμους. Τα εξώπλατα 

κάνουν την εμφάνισή τους και το κραχ της Wall Street δεν αφήνει τελικά πολλά 

οικονομικά περιθώρια. 

 

     1940  

   Αυτήν την περίοδο λόγω του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου όλοι οι οίκοι μόδας 

αρχίζουν να κλείνουν, όμως παρ’ όλα αυτά οι τάσεις συνεχίζουν να εμφανίζονται και 

να κρατούν. Κυρίαρχο ντύσιμο της εποχής ήταν τα ταγιέρ, τα σκούρα χρώματα, τα 

καπέλα voile οι μπερέδες, τα σκούρα χρώματα και γενικότερα το αυστηρό ύφος. 

Μέσα σ’ αυτήν την δεκαετία έχουμε επίσης και την εμφάνιση του μπικίνι το 1946 και 

το λεγόμενο “new look” από τον Dior, το 1947. Ο συγκεκριμένος σχεδιαστής 

ενέπνευσε περισσότερο την επόμενη δεκαετία, αποβάλλοντας από τη μόδα της 

εποχής την συντηρητικότητα και την αυστηρότητα του πολέμου.  

 

   

 



Η ιστορία της μόδας και η εξέλιξη της ένδυσης 
 

30 
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1950 

 

Από εδώ και στο εξής στις ντουλάπες των Γάλλων μπαίνουν τα χρώματατα 

κοψίματα, τα γυαλιά πεταλούδα, το μαντήλι στα μαλλιά, οι σειρές από 

μαργαριτάρια στο λαιμό, οι μυτερές γόβες, οι στράπλες τουαλέτες και οι κλος 

φούστες επηρεασμένες από το rock & roll. Το 1954 η Channel εισάγει, εκτός από τη 

θρυλική καπιτονέ τσάντα με την αλυσίδακαι το casual ντύσιμο. 
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1960 

 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας στο pick τους είναι οι flat μπότες, οι μίνι 

φούστες, οι ψεύτικες βλεφαρίδες, οι έντονες σκιές και τα καπέλα “Pillbox” 

. 

Τα χτενίσματα απόκτησαν εκκεντρικά στυλ, χρώματα και κοψίματα. Τα κάπρι 

παντελόνια έκαναν παρθενικά την εισαγωγή τους στον κόσμο της μόδας, μαζί με τα 

boxy jackets και τα μεγάλα κουμπιά, ενώ βλέπουμε και  την επανεμφάνιση των 

ταγιέρ. 
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Στα τέλη της δεκαετίας οι Hippies θα κάνουν μόδα τα παντελόνια καμπάνες. 
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 Ορίστε μερικά στυλ καπέλων αυτής της δεκαετίας  

 

 

 

 

1970 

 

Οι μίνι φούστες συνεχίζουν την πορεία τους, ενώ και η μόδα του μακρού μήκους 

επανεμφανίζεται δειλά δειλά. Το hippie look συνεχίζεται ακάθεκτο από τη 

προηγούμενη δεκαετία μαζί με πολλές υπερβολές, όπως σακάκια με μεγάλα πέτα, 

glitter, ψηλές πλατφόρμες, στενά παντελόνια στους γοφούς και φαρδιά κάτω και 

ποικιλία υφασμάτων και υλικών από βελούδο και δέρμα. Ακόμη μεγάλο πάταγο 

από εδώ και στο εξής αναμενόταν να κάνει το «wrap dress», σχεδιασμένα από την 

αμερικανοβέλγα Diane Von Furstenberg.  
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Στα μέσα αυτής της δεκαετίας κυριάρχησε το στυλ του punk, των σκισμένων τζιν, 

των δερμάτινων και των παντελονιών «σωλήνες». Γενικότερα θα λέγαμε πως σιγά 

σιγά άρχισε η ελεύθερη βούληση στο ντύσιμο, καθώς όλοι ντύνονταν όπως ήθελαν. 

 

  1980 

  Αθλητικά ρούχα, μεγάλες βάτες και ψηλές φράντζες είναι τα χαρακτηριστικά που 

προστίθενται στην λίστα των στιλιστικών επιλογών τους τώρα και τα στιλ που 

πασάρονται, εντείνοντας την διαφορετικότητα που ήδη είχε αρχίσει να 

αναπτύσσεται, είναι τα new romantic look, pretty look, heavy metal look, Miami vice 

look και το Rockabilly. 

 

1990 

 Αντιθέτως στην επόμενη δεκαετία κυριαρχεί ένα είδος ρουχισμού, το casual chic 

look, με την μινιμαλιστική απλότητά του. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της εποχής 

αυτής είναι η «ανακύκλωση» των διάφορων στυλ που είχαν περάσει ανά δεκαετίες, 

όπως αυτό των hippies, γι΄αυτό και υπήρξε αναβίωση των φορεμάτων σε floral 

σχέδια, των πουκαμισών και των ζιβάγκο.  
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 Στις μέρες μας 

    Όταν τα προνόμια της γαλλικής αριστοκρατίας εξαλείφθηκαν, στη Γαλλία 

κυριάρχησε ένα κύμα αγγλομάνιας –και πάλι- και ένας μεγάλος ενθουσιασμός για 

οτιδήποτε αγγλικό και ιδιαίτερα στο θέμα του ρουχισμού. Οι άνθρωποι δηλαδή 

άρχισαν να ντύνονται πιο ελεύθερα, κάτι το οποίο άλλαξε στην εποχή της 

Τρομοκρατίας, όπου απαγορευόταν να φοριούνται τα ρούχα της μόδας. Στο τέλος 

αυτής της περιόδου βέβαια όλα επέστρεψαν στην πρώιμη μορφή τους. Κλείνοντας 

να πούμε ότι από το 2000 και μετά ο καθένας βάζει το προσωπικό του στυλ 

ντυσίματος στην γκαρνταρόμπα του και δεν έχουμε ένα καθολικό. Στην επιλογή 

αυτή σημαντικό ρόλο παίζει και η επωνυμία των ρούχων. 
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ΑΓΓΛΙΑ 

     

       Αν και τον 19
ο
 αιώνα, κυριαρχούσαν στην ένδυση πολύ έντονα σχέδια και 

εκκεντρικά ρούχα, οι Άγγλοι δεν υιοθέτησαν ποτέ αυτά τα γούστα και αντιθέτως 

μάλιστα στράφηκαν στην στενότερη και κομψότερη εκδοχή των ρούχων εξοχής, 

φορούσαν δηλαδή ψηλό καπέλο, όχι και τόσο υπερβολικό μαντήλι, παλτό με ρεβέρ 

και κολάρο μεσαίου ύψους, φτιαγμένου με απλά υλικά και ένα κόψιμο μπροστά, 

γιλέκο, επίσης μεσαίου μεγέθους, καθώς και παντελόνια με τετράγωνο τελείωμα και 

διαγώνιες πλαϊνές τσέπες, όπως και κοντά παντελόνια για τις μπότες ιππασίας. Το 

βράδυ φορούσαν ανοιχτές γόβες με κοντό παντελόνι – μέχρι το γόνατο και μεταξωτές 

κάλτσες, κρατώντας ένα δίκοχο καπέλο στο μπράτσο τους. 

        

   

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  

        Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Henry VIII (1491-1547), εισήχθησαν στα 

σχολεία της χώρας οι σχολικές στολές, οι οποίες αποτελούνταν από ένα παλτό σε 

στυλ μπουφάν, στην απόχρωση του μπλε, χρώμα που συμβόλιζε την ταπεινοφροσύνη 

των παιδιών. 
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       Πολύ αργότερα, το 1870, τα αγόρια φορούσαν κοντά παντελόνια και σακάκια, 

μέχρι την ηλικία των 14, ενώ μεγαλώνοντας χρησιμοποίησαν τα μακριά παντελόνια. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι, τα κορίτσια φορούσαν μπλούζες, πουκάμισα, φορέματα και 

ποδιά. 

 

       Προς τις αρχές του 20
ου

 αιώνα ήρθαν τα επονομαζόμενα gymslips, φορέματα τα 

οποία φοριόντουσαν πάνω από πουκάμισα και με σορτσάκι από μέσα για μεγαλύτερη 

άνεση.  
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Μέχρι και στις μέρες μας προτείνει η Μ. Βρετανία να φορούν οι μαθητές στολές στα 

σχολεία, όπως και γίνεται σε κάποια.  

    

 

 

         ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΔΥΜΑ 

 

    Σήμερα στην Αγγλία η επίσημη ενδυμασία σε κάποια εστιατόρια και pubs είναι 

αυστηρώς απαραίτητη, όπως και το κουστούμι σε meetings.  

       Η έντονη παρουσία επίσημου ενδύματος στην Αγγλία ήταν στα τέλη του 19
ου

 

αιώνα, τα λεγόμενα σμόκιν, black ties, lounge suits και white ties. Μεγάλη ήταν και η 
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επιρροή του Ριχάρδου Β’ (1367-1400),  σ’ ότι αφορούσε το αντρικό κουστούμι, όταν 

εισήγαγαν το μεταξωτό μαντήλι στο πέτο. 

 

 

1780, βρετανικό ένδυμα. 
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Τα black ties είναι τα ενδύματα των Βρετανών αντρών σε κάθε σημαντική δεξίωση ή 

κάποια άλλη επίσημη συγκέντρωση, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά τις 6 το 

απόγευμα. Το ένδυμα περιλαμβάνει: κοστούμι πουκάμισο  παπ-γιον  γιλέκο  και       

ζωνάρι. 
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       Το γυναικείο επίσημο ένδυμα απ’ την άλλη, σ΄ αυτές τις περιπτώσεις διαφέρει 

ανάλογα με την εποχή, λόγου χάρη στην αρχή υπήρχαν τα παραδοσιακά που λεγόταν, 

dinner length sleeveless dress, του οποίου το μάκρος έφτανε μέχρι τον αστράγαλο και 

ο tea length sleeveless dress, του οποίου το μήκος έφτανε λίγο πιο κάτω από τη μέση 

της γάμπας, και τα δύο συνοδευόντουσαν από εσάρπες, γουνάκια, ριχτάρια πάνω στο 

σώμα τους, γάντια  ή επίσημα παπούτσια. 
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Στην σημερινή εποχή αυτά που λέμε cocktail dresses θεωρούνται κατάλληλα για 

τέτοιες περιπτώσεις. 

 

    Γενικότερα, είναι ρουχισμός πιο επίσημος από αυτόν που χρησιμοποιούν 

καθημερινά στις δουλείες τους. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ     

ΑΥΣΤΡΙΑ     

ΕΛΒΕΤΙΑ 

 

         Dirndl 

Το Ντιρντλ  (Dirndl)  είναι ένα παραδοσιακό ένδυμα, πολύ δημοφιλές στη νότια 

Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Νότιο Τιρόλο της Ιταλίας, εμπνευσμένο 

από την παραδοσιακή φορεσιά των ανώτερων Αυστριακών τάξεων. Το «Ντιρντλ» 

είναι ένα ένδυμα βαμβακερής ύφανσης, το οποίο συνθέτουν μπλούζα, κορμάκι, 

φούστα και ποδιά. Το ντεκολτέ του δένεται με κορδόνι και είναι διακοσμητικό, ενώ 

τα μανίκια είναι κοντά. Η θερινή εκδοχή του ενδύματος έχει ως βάση ανοιχτά 

χρώματα, ενώ η χειμερινή είναι σκουρόχρωμη. Στη διάλεκτο της νότιας Γερμανίας, 

με αυτόν τον όρο αρχικά γινόταν αναφορά σε μια νεαρή γυναίκα ή σε ένα κορίτσι. 

 Πρωτοεμφανίστηκε το δέκατο ένατο αιώνα, ως στολή την οποία φορούσαν οι 

υπηρέτριες στις οικίες των Αυστριακών. Λιγότερο περίτεχνες και πιο λιτές μορφές 

http://www.google.gr/imgres?q=deutschland+flag&hl=el&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=bSdgK898A0DAMM:&imgrefurl=http://www.socwall.com/desktop-wallpaper/5515/schwarz-rot-gold-by-unknown-artist/&docid=ja6FQ3yfIh5XbM&imgurl=http://www.socwall.com/images/wallpapers/5515-3232x2369.jpg&w=3232&h=2369&ei=TWw3Ub7iCYvE4gTwtYHIDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:0,i:296&iact=rc&dur=358&page=3&tbnh=176&tbnw=214&start=48&ndsp=24&tx=75&ty=105
http://www.google.gr/imgres?q=oesterreich+flagge&start=103&hl=el&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=DxZPF8bWw61EeM:&imgrefurl=http://www.transfer-personal.com/modules/viewer.php?jt=5806&key=253_DE_O&docid=NkG_lPfcVOcr7M&imgurl=http://www.transfer-personal.com/jpeto_cache/Flagge_Oesterreich_view.jpg&w=360&h=270&ei=mm03UeelLISF4ATKiIDYDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:100,i:16&iact=rc&dur=1402&page=5&tbnh=167&tbnw=207&ndsp=31&tx=85&ty=62
http://www.google.gr/imgres?q=schweiz+flag&start=387&hl=el&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=SuVtUdQKohFQrM:&imgrefurl=http://diepresse.com/home/politik/eu/750417/Schweiz-beschraenkt-Zuwanderung-aus-EUOststaaten&docid=Nc8Tg6q7rVEgpM&imgurl=http://diepresse.com/images/uploads/3/5/1/750417/schweiz_fuehrt_fuer_buerger_swiss_flag20120418154637.jpg&w=500&h=300&ei=dMFEUbCEF4qM7QbD9oHAAg&zoom=1&sa=X&ved=0CJsCEIQcMF04rAI&ved=1t:3588,r:93,s:300,i:283&iact=rc&dur=143&page=11&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=7&tx=235&ty=103
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του ενδύματος, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως ρούχα εργασίας. Υιοθετήθηκε 

ως ένδυμα της Αυστριακής ανώτερης τάξης, περίπου το 1870. 

 

 

Σήμερα, χρησιμοποιείται σε επίσημες περιστάσεις και κατά τη διάρκεια ορισμένων 

παραδοσιακών εκδηλώσεων, στην Αυστρία, τη Βαυαρία(Oktoberfest),την Ελβετία 

και το Νότιο Τιρόλο. Συχνά, αποτελεί το ένδυμα εργασίας πολλών υπαλλήλων σε 

τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια και μπυραρίες στην Αυστρία και τη Γερμανία. 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dirndl.jpg
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ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά , δεν υπάρχουν στολές στα δημόσια σχολεία, αλλά σε 

πολλά ιδιωτικά. Σε πολλά δημόσια σχολεία στις ΗΠΑ, όμως, από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, υπήρξε ένας αμφιλεγόμενος κώδικα ντυσίματος. Μετά από αυτό 

δεν θα φορούν ρούχα με ετικέτες, και τα ρούχα θα είναι μόνο σε ορισμένα χρώματα. 

Ως συμπλήρωμα, υπάρχουν αυστηροί κανόνες για χτενίσματα και κοσμήματα στο 

σχολείο. Αυτός ο κωδικός φορέματος δημοσιεύθηκε το 1996,  στο "Εγχειρίδιο για 

σχολικές στολές" του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης . Στολές στο  σχολείο ή 

ένα ενιαίος κώδικας ντυσίματος θα λειτουργήσει ως εκ τούτου κατά της βίας στα 

σχολεία που προωθούν την πειθαρχία και έτσι συμβάλλουν σε ένα ευχάριστο 

περιβάλλον μάθησης. 21 κράτη επιτρέπουν  στα δημόσια σχολεία τους τώρα να 

υιοθετήσουν τον υποχρεωτικό κώδικα ντυσίματος. 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=schuluniform+in+den+usa&source=images&cd=&cad=rja&docid=2PuaMa198xUdoM&tbnid=U_Pu-573xBrm5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jvfg-cham.de/jvfg/schule/auslandskontakte/england/schueleraustausch_england1.php&ei=UMtEUf2VH8OnO9KcgaAK&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNFvr5Hu8ZdmSZ9jWrFp9fPSaDnHCA&ust=1363549370961269
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=schuluniform+in+den+usa&source=images&cd=&cad=rja&docid=i8u2Cast6Zd-eM&tbnid=HE4LeyyLcatLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.erfahrungsberichte-highschool.de/neuseeland/jana_kautenburger_berichtet_vom_orewa_college__orewa_nordinsel__neuseeland/&ei=i8tEUeGcJ4PMPZyGgfAL&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNFvr5Hu8ZdmSZ9jWrFp9fPSaDnHCA&ust=1363549370961269
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

 

    Το σχολικό σύστημα στην Αυστραλία εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει την επιρροή 

της Βρετανικής αποικιοκρατικής δύναμης. Γι’ αυτό και η σχολική στολή είναι 

υποχρεωτική σε κάθε σχολείο σχεδόν. Είναι μια έκφραση της παράδοσης και της 

πίστης των μαθητών με τις αξίες του σχολείου τους. Επιπλέον, δημιουργεί αίσθηση 

συνοχής και ταυτότητας. Ως εκ τούτου, κάθε σχολείο εκτός από τη στολή, έχει ένα 

επίσημο λογότυπο και τραγούδι. 

 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=schuluniform+in+den+usa&source=images&cd=&cad=rja&docid=NL20EB5dvMUjNM&tbnid=zc76B_iaEzfdZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.grin.com/de/e-book/51403/schuluniformen-und-ihre-bedeutung-fuer-heutige-schuelerinnen-und-schueler&ei=3c1EUZeWBsuwPNfBgegF&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNFvr5Hu8ZdmSZ9jWrFp9fPSaDnHCA&ust=1363549370961269
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http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=schuluniform+in+australien&source=images&cd=&cad=rja&docid=5JyWAP7wYj7vUM&tbnid=-7BBcMBFYDkbvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.s-elly.de/site/aktivitaeten/austausch/sydney/shore_2009.html&ei=NM5EUdHOEMajPdr2gJgN&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNG_NiIMdx_4M_oDOn-N60Rb9OVsuw&ust=1363550124888833
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=schuluniform+in+australien&source=images&cd=&cad=rja&docid=qNN4PgvIhgpcLM&tbnid=TLOpq2CR3UxZxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.unix-ag.uni-kl.de/australien&ei=WM5EUeSKEoGkPeDjgeAE&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNG_NiIMdx_4M_oDOn-N60Rb9OVsuw&ust=1363550124888833
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ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

Το κιμονό είναι ένα παραδοσιακό ιαπωνικό ένδυμα που φοριέται από άνδρες, 

γυναίκες και παιδιά. Η λέξη "κιμονό", που σημαίνει κυριολεκτικά «πράγμα για να 

φορέσει"   έχει έρθει για να δηλώσει αυτές τις full-length ρόμπες.  

Κιμονό είναι σε σχήμα Τ, ώστε το στρίφωμα πέφτει στον αστράγαλο, με συνημμένα 

τα κολάρα και μακριά, φαρδιά μανίκια . Κιμονό είναι τυλιγμένο γύρω από το σώμα, 

πάντα με την αριστερή πλευρά πάνω από το δεξί (εκτός όταν ντύσιμο του νεκρού για 

τον ενταφιασμό.), και στερεώνονται με φύλλο ονομάζεται α , το οποίο είναι δεμένο 

στο πίσω μέρος. Κιμονό γενικά φοριούνται με παραδοσιακά υποδήματα και split-toe 

κάλτσες. 

 

Σήμερα, κιμονό είναι πιο συχνά φοριούνται από τις γυναίκες, και σε ειδικές 

περιπτώσεις. Παραδοσιακά, οι ανύπαντρες γυναίκες φορούσαν ένα στυλ που 

ονομάζεται κιμονό furisode ,με σχεδόν πάτωμα-μήκους μανίκια, σε ειδικές 

περιπτώσεις. Μερικές ηλικιωμένες γυναίκες και ακόμη λιγότεροι άνδρες φορούν 

ακόμα το κιμονό σε καθημερινή βάση. Οι άνδρες φορούν το κιμονό πιο συχνά 

σε γάμους , τελετές τσαγιού , και άλλες πολύ ειδικές ή πολύ επίσημες 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ueQ8Uc7nL6r07Aar1oHwBg&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BF%26hl%3Del%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sleeves&usg=ALkJrhiq3RcNTYhIGTfg0T0epA_4bwYiTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ueQ8Uc7nL6r07Aar1oHwBg&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BF%26hl%3Del%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Belt_(clothing)&usg=ALkJrhic5Zkd2zKYdwxtx6fFZ_STd8MBjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ueQ8Uc7nL6r07Aar1oHwBg&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BF%26hl%3Del%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Obi_(sash)&usg=ALkJrhh4VqmRkF99a9XEQT6GPG7KJcbFKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ueQ8Uc7nL6r07Aar1oHwBg&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BF%26hl%3Del%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Furisode&usg=ALkJrhhEsrSyLyofmLXV7Y_JOQuC2VXMWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ueQ8Uc7nL6r07Aar1oHwBg&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BF%26hl%3Del%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wedding&usg=ALkJrhg4honJgu6DHZPMskDzAlygNfhqjw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ueQ8Uc7nL6r07Aar1oHwBg&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BF%26hl%3Del%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_tea_ceremony&usg=ALkJrhiZRAGOPNDdHinMDd7eNhmKuDdSrg
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περιστάσεις. Επαγγελματίες σούμο παλαιστές συχνά φορούν κιμονό, επειδή είναι 

υποχρεωμένοι  κάθε φορά που εμφανίζονται στο κοινό. 

 

Καθώς το κιμονό έχει άλλο όνομα, gofuku τα πρώτα κιμονό έχουν επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό από την παραδοσιακή κινέζικη στολή Han, γνωστή σήμερα 

ως Hanfu  μέσω των ιαπωνικών πρεσβείες στην Κίνα, η οποία οδήγησε σε 

εκτεταμένη κινεζικό πολιτισμό υιοθεσίες από την Ιαπωνία , καθώς ήδη από τον 5ο 

μ.Χ. αιώνα. Κατά τη διάρκεια της Ιαπωνίας Heian περίοδος (794-1192 μ.Χ.), το 

κιμονό έγινε όλο και πιο στυλιζαρισμένο, αν κάποιος φορούσε ακόμα μισή ποδιά, που 

ονομάζεται mo, πάνω από αυτό. Κατά τη διάρκεια της περιόδου Έντο ( 1603-1867 

μ.Χ.), τα μανίκια άρχισαν να αυξάνονται σε μήκος, ιδίως μεταξύ των ανύπαντρες 

γυναίκες, και ο Όμπι έγινε ευρύτερα, με τις διάφορες μορφές της σύνδεσης που 

έρχονται στη μόδα. Από τότε, η βασική μορφή του τόσο των ανδρών και των 

γυναικών κιμονό έχει παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη.To  γίνεται με εξαιρετική 

επιδεξιότητα από εκλεκτά υλικά έχουν θεωρηθεί ως μεγάλα έργα τέχνης.  
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Η επίσημη κιμονό αντικαταστάθηκε από τα πιο βολικά δυτικά ρούχα. Σήμερα, οι 

περισσότεροι άνθρωποι φορούν δυτικά ρούχα και να φορούν την breezier και πιο 

άνετα yukata για ειδικές περιπτώσεις. 

Παραδοσιακά, κιμονό είναι ραμμένα στο χέρι. Ακόμη και μηχανή-που απαιτούν 

σημαντικές κιμονό χέρι-ράψιμο. Τα υφάσματα κιμονό συχνά χειροποίητα και 

διακοσμημένα. Τεχνικές βαφής χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή διακόσμησης και 

τα πρότυπα στο ύφασμα βάσης. Τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που καλύπτουν μια 

μεγάλη περιοχή του κιμονό. Στην πάροδο του χρόνου έχουν υπάρξει πολλές 

παραλλαγές στο χρώμα, το ύφασμα και το στυλ, καθώς και αξεσουάρ, όπως το obi. 

Το κιμονό είναι παραδοσιακά φτιαγμένο από μετάξι, μπροκάρ μεταξιού, μεταξωτά 

κρέπες και υφαίνει σατέv. Σύγχρονα κιμονό είναι ευρέως διαθέσιμα σε λιγότερο 

δαπανηρές εύκολα φροντίδας υφασμάτων όπως το ρεγιόν, βαμβάκι σατέν, βαμβάκι, 

πολυεστέρα και άλλες συνθετικές ίνες. Μετάξι εξακολουθεί να θεωρείται το ιδανικό 

ύφασμα. 

Συνήθως, τα υφαντά σχέδια και μοτίβα βαμμένα θεωρείται άτυπη επανάληψη. Τυπική 

κιμονό έχουν free-style σχέδια βαμμένα σε όλη την επιφάνεια ή κατά μήκος του 

ποδόγυρου. Σήμερα, η κιμονό συνήθως φοριέται με ένα μόνο στρώμα πάνω από ένα 

ή περισσότερα εσώρουχα. 

Το μοτίβο του κιμονό μπορεί να καθορίσει σε ποια εποχή θα πρέπει να φορεθεί. Για 

παράδειγμα, ένα σχέδιο με πεταλούδες ή άνθη της κερασιάς (sakura) θα φορεθούν 

την άνοιξη. Υδαρής σχέδια είναι κοινό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένα 

δημοφιλές μοτίβο φθινόπωρο είναι η κοκκινόμαυρη φύλλο της ιαπωνικής 

σφενδάμου  για το χειμώνα, τα σχέδια μπορούν να 

περιλαμβάνουν μπαμπού , πεύκα και δαμάσκηνο άνθη. 
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ΙΝΔΙΑ    

Μια σάρι ή saree  είναι μια λωρίδα πανί, που φοριούνται από τις γυναίκες, που 

κυμαίνεται 4-9 μέτρα σε μήκος που είναι ντυμένο πέρα από το σώμα σε διάφορα στυλ 

που είναι ιθαγενή στην ινδική υποήπειρο. Το σάρι λέξη προέρχεται από 

τη σανσκριτική Sati  «λωρίδα υφάσματος». Η λέξη «Sattika» αναφέρεται ως 

περιγράφει ενδυμασία των γυναικών στην αρχαία Ινδία. Το σάρι συνήθως φοριέται 

πάνω από ένα μεσοφόρι , με μια μπλούζα γνωστή ως Χόλι ή Ravika αποτελούν το 

τεμάχιο. Η μπλούζα έχει κοντό μανίκι και ένα χαμηλό λαιμό και είναι συνήθως 

περικοπεί στο στομάχι, και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για φθορά τα 

καλοκαίρια αποπνικτικός Νότιας Ασίας. Το σάρι αναπτύχθηκε ως ένδυμα της δικής 

του τόσο Νότια και Βόρεια Ινδία περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα, και είναι στη 

λαϊκή κουλτούρα μια επιτομή του ινδικού πολιτισμού . Η σάρι σηματοδότησε τη 

χάρη των ινδικών γυναικών επαρκώς εμφανίζει τις καμπύλες στο σωστό μέρη.   

 Η παλαιότερη γνωστή απεικόνιση του σάρι σε την ινδική υποήπειρο είναι το άγαλμα 

ενός ιερέα κοιλάδα του Ινδού φορώντας ένα drape.   

Αρχαία Ταμίλ ποίηση, περιγράφονται οι γυναίκες να φορούν σάρι. Η αρχαία 

επιγραφή σε λίθο στην παλιά Ταμίλ σενάρια έχει μια αναφορά στο χέρι ύφανση.  Σε 

αρχαία ινδική παράδοση και μια αρχαία ινδική πραγματεία που περιγράφει αρχαίο 

χορό και τα κοστούμια, ο ομφαλός του Υπέρτατου Όντος, θεωρείται ότι είναι η πηγή 

της ζωής και τη δημιουργικότητα, ως εκ τούτου, το στομάχι είναι να μείνει γυμνή από 

το σάρι.   

Γλυπτά από τις Gandhara , Ματούρα και Gupta σχολεία (1ος-6ος μ.Χ. αιώνας) 

δείχνουν θεές και χορευτές που φορούν "ουρά ψαριού" έκδοση που καλύπτει τα 

πόδια χαλαρά και στη συνέχεια ρέει σε μια μακρά, διακοσμητικά κουρτίνα σε 

μπροστινό μέρος των ποδιών. Δεν φαίνεται κορσάζ.  Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η 

καθημερινή φορεσιά αποτελείται από ένα ή σαρόνγκ σε συνδυασμό με μια μπάντα 

του μαστού που ονομάζεται και μερικές φορές ένα περιτύλιγμα που θα μπορούσε 

μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος ή του 

κεφαλιού.  Η μονοκόμματη σάρι είναι μια σύγχρονη καινοτομία, που δημιουργήθηκε 

από το συνδυασμό των δύο κομματιών  του   

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι τυλιγμένο σάρι-όπως ενδύματα για κάτω μέρος του 

σώματος και μερικές φορές σάλια ή κασκόλ σαν ρούχο για το πάνω μέρος του 

σώματος, έχουν φορεθεί από γυναίκες για μεγάλο χρονικό διάστημα, και ότι έχουν 

φορεθεί στη σημερινή τους μορφή για εκατοντάδες χρόνια.  Η καλά εξοπλισμένη, 

μικρή μπλούζα φοριέται κάτω από ένα σάρι είναι μια Χολή . Χολή εξελιχθεί ως μια 

μορφή των ειδών ένδυσης κατά το 10ο αιώνα μ.Χ., και οι πρώτες cholis ήταν μόνο 

μπροστά καλύπτουν το πίσω μέρος ήταν πάντα γυμνός, αλλά καλύπτονται με το 

τέλος του σάρι.  
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Στη Νότια Ινδία, οι γυναίκες από τις περισσότερες κοινότητες φορούσαν μόνο το 

σάρι και εκτίθεται το πάνω μέρος του σώματος, μέχρι τα μέσα του 20ου 

αιώνα Ποιητική αναφορές από έργα δείχνουν ότι στην αρχαία Ταμίλ Ναντού, ένα 

μοναδικό κομμάτι της ένδυσης υπηρέτησε ως τόσο χαμηλότερο ένδυμα που καλύπτει 

και το κεφάλι, αφήνοντας το στομάχι εντελώς ακάλυπτο.  Παρόμοια στυλ της 

ζωγραφικής σάρι που καταγράφονται. 

Στην αρχαία Ινδία, αν και οι γυναίκες φορούσαν σάρι που έφερε το στομάχι, 

οι συγγραφείς δηλώνουν ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ντύνονται έτσι ώστε ο ομφαλός 

δεν θα γίνεται ορατός.  Από τα οποία για κάποιο χρονικό διάστημα ο ομφαλός της 

έκθεσης έγινε ταμπού και η ομφαλός ήταν κρυμμένη. 
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

 

 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φορούσαν ελαφριά και δροσερά ρούχα από λεπτό, άβαφο λινό 

ύφασμα. Τα ρούχα τους απλώς τυλίγονταν γύρω από το σώμα, για αυτό και είχαν 

ελάχιστες ραφές. 

Οι γυναίκες στην εποχή του Αρχαίου βασιλείου φορούσαν απλό, ίσιο φόρεμα με 

τιράντες, φτιαγμένο από ένα ορθογώνιο κομμάτι λινό, με ραφή στη μία πλευρά. Για 

να μην ζεσταίνονται, χρησιμοποιούσαν πολύ λεπτά υφάσματα και δε φορούσαν 

εσώρουχα. Αυτό το απλό ντύσιμο δεν άλλαξε, αν και στα χρόνια του Μέσου 

Βασιλείου πλούσιες και φτωχές άρχισαν να φορούν κολιέ με πολύχρωμα σχέδια. Η 

μόδα του Νέου Βασιλείου ήταν πιο κομψή: Φορούσαν πλισέ χιτώνες με κρόσσια 

πάνω από το ίσιο φόρεμα. 

Οι άνδρες την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου τύλιγαν γύρω από τη μέση τους ένα λινό 

ύφασμα με πιέτες, που το στερέωναν με κόμπο ή με πόρπη. Στα χρόνια του Μέσου 

βασιλείου η μόδα άλλαξε και όλοι φορούσαν πιο μακριές και ίσιες φούστες. Το 

χειμώνα, όταν έκανε κρύο, φορούσαν μακριούς μανδύες. Στα χρόνια του Νέου 

Βασιλείου φορούσαν περίζωμα ή ποδιά με πλισέδες (μικρές πιέτες) και κρόσσια, που 

ήταν πολύ της μόδας. 

Το λινό ήταν πολύ διαδεδομένο ύφασμα εκείνη την εποχή, επειδή το λινάρι 

ευδοκιμούσε στο αλλουβιακό έδαφος του Νείλου. 

Το λευκό ήταν το χρώμα της αγνότητας και τα ρούχα στα χρόνια του Αρχαίου και του 

Μέσου Βασιλείου ράβονταν κυρίως από λευκό, λινό ύφασμα. Έβαφαν μερικές φορές 

το λινό με καφέ και γαλάζιες βαφές, αλλά δε μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλα, 

πιο ζωηρά χρώματα, όπως πράσινο και κόκκινο, επειδή χρειάζονταν ειδικό 

στερεωτικό για τη σταθεροποίηση του χρώματος. Στα χρόνια του Νέου Βασιλείου 

ανακαλύφθηκε αυτό το στερεωτικό, κι έτσι τα ρούχα έγιναν πιο ζωηρόχρωμα και τα 

σχέδια τους πιο περίτεχνα. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΙ ΜΟΔΑΣ 

 

ΚΟΚΟ ΣΑΝΕΛ 

Η Κοκό Σανέλ (Coco Chanel, ψευδώνυμο της Γαλλίδας Γκαμπριέλ Σανέλ, γαλλ. 

Gabrielle Bonheur Chanel) ήταν μια από τις 

διασημότερες σχεδιάστριες μόδας του 20ού 

αιώνa. Το 1909 άνοιξε το πρώτο της 

κατάστημα στο Παρίσι, με γυναικεία 

καπέλα. Ίδρυσε ομώνυμο οίκο μόδας που 

παραμένει στην επικαιρότητα μέχρι 

σήμερα. Το 1923 δημιούργησε το άρωμα 

"Σανέλ № 5" και εφηύρε το μικρό μαύρο 

φόρεμα. 

Προσδίδει prestige, ποιότητα, άμεμπτο γούστο και αλάνθαστο στυλ. Είναι μια 

υπογραφή αρτιότητας. Η Coco Chanel είχε ελάχιστη υπομονή και πολύ ταλέντο. 

Ήταν πρωτοποριακή γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, της οποίας η μοντέρνα και 

νεωτεριστική φιλοσοφία, οι εμπνευσμένες γυναικείες μόδες - από τις αντρικές - και η 

αναζήτηση της πολυτελούς απλότητας, την έκαναν αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη 

φιγούρα στην ιστορία της μόδας του 20ου αιώνα.  

Μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της, στην πραγματικότητα, ίσως η πρώτη 

γυναίκα στο κίνημα απελευθέρωσης των γυναικών. Παρόλα αυτά η δουλειά της είναι 

αδιαμφισβήτητα μέρος της απελευθέρωσης των γυναικών. Επειδή δεν άντεχε 

οικονομικά τα μοδάτα ρούχα της περιόδου, τα απέρριψε και έφτιαξε δικά της, 

χρησιμοποιώντας σπορ jackets και γραβάτες, που μόνο οι άντρες φορούσαν στην 

καθημερινότητά τους. 

Οι καινοτομίες της είναι βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας πολλών γενεών 

γυναικών: τα jersey ταγέρ και φορέματα, τα ντραπέ τουρμπάνια, τα πουκάμισα, οι 

πλισέ φούστες, τα γυναικεία πουλόβερ, οι μπλούζες χωρίς γιακά, τα τουΐντ (πλεχτά) 

ταγέρ, τα blazer, οι δίχρωμες (μπεζ με μαύρη μύτη) γόβες χωρίς φτέρνα, τα strapless 

φορέματα, οι καμπαρντίνες... Δημιούργησε, επίσης, το μικρό μαύρο φόρεμα, τη 

ζώνη-αλυσίδα, το άρωμα № 5, το total look, τα κοσμήματα στα ρούχα, το κασμιρένιο 

καρντιγκαν, την καπιτονέ τσάντα με την αλυσίδα, τις γυναικείες πυτζάμες (τις οποίες 

κατόρθωσε να κάνει και κοινωνικά αποδεκτές), το unisex στυλ, το gypsy look και τα 

γυναικεία παντελόνια, ενώ, επίσης, αυτή ήταν που καθιέρωσε το μαύρισμα και τα 

κοντά μαλλιά στις γυναίκες. Χρησιμοποιούσε  την αγαπημένη της χρωματική παλέτα, 

σκιές του μπεζ, του μαύρου και του λευκού. Η Chanel, επίσης, εμπνεόταν για τις 

δημιουργίες της από την καθημερινότητα και την προσωπική της ζωή.  

Εισήγαγε τα μεσάτα σακάκια και τα παντελόνια καμπάνα για τις γυναίκες. Μερικοί 

λένε ότι η δημοτικότητα του «new look» του Ντιόρ αηδίασε την Chanel και της 

έδωσε την έμπνευσή που ήταν από καιρό μουδιασμένη. Πέθανε μόνη, στη Λωζάνη 

της Ελβετίας το 1971.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1909
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/1923
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%8C%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1971
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Ένα Πρότυπο Στυλ (Style Icon)  

Ο τρόπος ζωής της Chanel, την τροφοδότησε ιδέες για το πώς οι σύγχρονες γυναίκες 

πρέπει να δείχνουν, να ενεργούν και να ντύνονται. Η λεπτή, αγορίστικη φιγούρα της 

και τα κοντά της μαλλιά έγιναν ιδανικό, όπως και το μαυρισμένο δέρμα της, ο 

δραστήριος τρόπος ζωής της και η οικονομική ανεξαρτησία της.  

• Τα παντελόνια καμπάνες 

Στην περίπτωση αυτή καθοριστικός παράγοντας ήταν η πρακτικότητα. Η Chanel 

φορούσε παντελόνια καμπάνα στη Βενετία για να μπαινοβγαίνει ευκολότερα στις 

γόνδολες και έτσι ξεκίνησε μια επανάσταση στο σχεδιασμό των παντελονιών. 

• Τα κοντά μαλλιά 

Η επανάσταση αυτή, ήρθε απλά τυχαία. Αφού έκαψε τα μαλλιά της, τα έκοψε 

εντελώς και έκανε μία εμφάνιση στο Παρίσι, αρχίζοντας την τρέλα με τα 

κοντοκουρεμένα μαλλιά. Όπως πάντα, κάθε ιδέα της Chanel προκαλούσε σεβασμό. 

Και το σημαντικότερο... 

• Το μαύρισμα από τον ήλιο 

. Στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου μέρους του 18ου και του 19ου αιώνα, 

το λευκό, άσπιλο δέρμα θεωρήθηκε ελκυστικό, ειδικά στις γυναίκες, δεδομένου ότι το 

μαυρισμένο δέρμα συνδέθηκε με τη χειρωνακτική εργασία σε ένα αγρόκτημα ή στην 

ύπαιθρο. Η κατοχή του λευκού δέρματος δήλωνε ότι κάποιος ήταν αρκετά πλούσιος 

ώστε να μισθώνει άλλους για να κάνουν χειρωνακτική εργασία. Μετά την εμμονή 

δύο αιώνων, λοιπόν, το γεγονός αυτό έπρεπε να αλλάξει και άλλαξε όταν η Coco 

Chanel απόκτησε τυχαία ένα σκοτεινό μαύρισμα, κατά τη διάρκεια των διακοπών της 

, αναφλέγοντας τη μανία μεταξύ των λευκών για το μαυρισμένο δέρμα.  

Σχεδιαστικές καινοτομίες  

• Ανατροπή του New Look του Ντιόρ 

Η Chanel αντικατέστησε τον κορσέ με την άνεση και την καθημερινή κομψότητα. Τα 

σχέδιά της περιλάμβαναν τα απλά ταγέρ και φορέματα, τα γυναικεία παντελόνια, τα 

κοσμήματα κοστουμιών, τα αρώματα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Το 

κόνσεπτ ήταν η γυναικεία φιγούρα να φαίνεται φυσική. Τα χαλαρά της σχέδια, οι 

κοντές φούστες και το casual ντύσιμο της, έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την μόδα 

του κορσέ που επικρατούσε τις προηγούμενες δεκαετίες.  

• Τα μικρά καπέλα 

Αναδιαμόρφωσε τα καπέλα που μέχρι τότε ήταν πλατύγυρα, υπερτονισμένα 

με μικρά, απλής  φόρμας με στενό γείσο. Το γεγονός αυτό αποτελεί την 

πρώτη της σχεδιαστική απόπειρα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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• Το μικρό μαύρο φόρεμα 

Τη δεκαετία του '20 διέδωσε το μικρό μαύρο 

φόρεμα, το οποίο έφερε πολλές για την 

εποχή καινοτομίες. Είχε κοντύνει το μήκος 

του, η μέση δεν ήταν πλέον ασφυκτικά στενή 

και η απλή μεταβλητότητά του, τού επέτρεπε 

να φορεθεί και την ημέρα και το βράδυ, 

ανάλογα με το είδος των αξεσουάρ που του 

προσέθετες. Ήταν το πρώτο ρούχο που 

διέθετε αυτό το προσόν.. Στην 

πραγματικότητα, η έννοια του φορέματος 

κατάλληλου για την ημέρα και το βράδυ 

έγινε και μια βάση για την ίδια τη Chanel, καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων 

εποχών και ένα κλασικό κομμάτι της ένδυσης των γυναικών του εικοστού αιώνα 

• Τα κοσμήματα 

Η μοναδική της αίσθηση περί μόδας αντικατοπτριζόταν και στα σχέδια που έκανε και 

για τα κοσμήματα. Η καινοτομία της ήταν πως συνδύαζε πραγματικές με ψεύτικες 

πέτρες. Για άλλη μια φορά, παρασυρόταν στο σχεδιασμό από τα προσωπικά της πάθη 

και προτιμήσεις. Στα κοσμήματά της επαναλάμβανε, πολλές φορές, τη φόρμα της 

καμέλιας, που ήταν το αγαπημένο της λουλούδι. 

• Το άρωμα Νο.5 

 

Το διάσημο άρωμά της, το Chanel No.5, ήταν το πρώτο που βγήκε στην αγορά από 

σχεδιαστή ρούχων στην ιστορία της αρωματοποιίας και οι ευθείες γραμμές του 

μπουκαλιού, το έκαναν να ξεχωρίζει από τα άλλα επιδεικτικά μπουκάλια αρωμάτων 

της εποχής εκείνης. Προς το τέλος της δεκαετίας του '50, η Mέριλιν Μονρό 

αποκάλυψε ότι το Chanel Νο.5 ήταν το αγαπημένο της άρωμά. Η Chanel το εισήγαγε 

το 1922. Από τότε έγινε και παρέμεινε δημοφιλές και παραμένει ένα κερδοφόρο 

προϊόν της επιχείρησης Chanel. Τρία τέταρτα ενός αιώνα αργότερα, το No5 

προφανώς συνεχίζει να είναι μια προστασία ενάντια σ’ αυτή τη μοίρα. 

• Το ταγέρ Chanel 

Περιλάμβανε μια φούστα στο μήκος 

του γόνατου (για πρώτη φορά στην 

ιστορία της γυναικείας μόδας, οι 

γυναίκες έδειχναν τους γυμνούς τους 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=M%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%81%CF%8C&action=edit&redlink=1
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αστραγάλους σε δημόσια θέα - οι άνθρωποι είχαν εκπλαγεί από αυτό το νέο στυλ). 

Περιλάμβανε το γυναικείο πουκάμισο και τη γραβάτα, που κανένας άλλος σχεδιαστής 

δεν είχε τολμήσει να χρησιμοποιήσει.  

• Η καπιτονέ τσάντα με την αλυσίδα 

 

 

• Το total look 

Η Chanel ήταν η πρώτη σχεδιάστρια που έφερε τη μονοχρωμία στην εξωτερική 

εμφάνιση δημιουργώντας το total look. 

• Προϊόντα μακιγιάζ 

• Το casual ντύσιμο 

Η Chanel έφερε και το casual ντύσιμο στις γυναίκες δημιουργώντας για πρώτη φορά 

γυναικεία πουλόβερ (διακοσμημένα συνήθως με χάντρες) και τις διάσημες δίχρωμες 

μπαλαρίνες της (μπεζ με μαύρη μύτη). Τέλος, η ίδια εισήγαγε 

• Το ethnic ντύσιμο 

Αυτό το στυλ ένδυσης περιλάμβανε μια σειρά ρούχων επηρεασμένων από την Ασία, 

μια άλλη που αποκάλυπτε το gypsy look και σαν αξεσουάρ χρησιμοποιούνταν κατά 

βάση τα ντραπέ τουρμπάνια. 

Σήμερα  

 «Μια γυναίκα μπορεί να είναι υπερβολικά ντυμένη, ποτέ όμως δε μπορεί να είναι 

υπερβολικά κομψά ντυμένη». Η Coco ήξερε πολύ καλά ότι το στυλ δεν έρχεται μόνο 

από την ενδυμασία, αλλά και από τη συμπεριφορά. 
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MARY QUANT 

Η δεκαετία του εξήντα ήταν μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αλλαγών. Ο κόσμος 

αλλάζει, οι νέοι δυναμώνουν τη φωνή τους ενάντια στους πολέμους και την 

κοινωνική αδικία, οι Beatles και οι Stones κάνουν συναυλίες-συλλαλητήρια και οι 

designers ξέρουν ότι ήρθε η ώρα για κάτι καινούργιο… 

 

H Mary Quant σε φωτογραφία της εποχής. Η διάσημή της κουπ ήταν δημιουργία του 

Vidal Sassoon, προσωπικού της 

κομμωτή ακόμη και σήμερα 

(photo).  

 

 

Στα σχέδια τους, οι καθαρές 

γραμμές και τα γεωμετρικά σχέδια 

φέρνουν τον αέρα της ανανέωσης. 

Η αρχιτεκτονική του φορέματος 

αποκτά ολοκαίνουργια, φρέσκια 

οπτική και το look των κοριτσιών 

αλλάζει. 

Το θέμα είναι να έχεις την «ιδέα»! 

 

Η ποπ κουλτούρα του «Swinging London» έχει τον πρώτο λόγο, με σχεδιάστρια τη 

θρυλική Mary Quant που κάνει πια τη μεγάλη 

επανάσταση, ανεβάζοντας το ύψος της φούστας 

πολλούς πόντους πάνω από το γόνατο. Το απαιτούσε 

άλλωστε η εποχή. Η σεξουαλική απελευθέρωση και 

ταυτόχρονα το κίνημα των mods, ήθελαν να φτιάξουν 

τον δικό τους ενδυματολογικό κώδικα, ανοίγοντας με 

http://www.jenny.gr/wp-content/uploads/2012/01/382.jpg
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αυτό τον τρόπο ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της μόδας. 

Η ίδια η Quant έχει δηλώσει ότι το μίνι φόρεμα το εμπνεύστηκε από το διάσημο 

αυτοκίνητο mini αλλά τον πήχη ανέβασαν ακόμα περισσότερο τα κορίτσια που 

σύχναζαν τότε στην King’s Road (εκεί είχε το κατάστημά της που λεγόταν Βαzzar). 

“Εγώ απλά έφτιαχνα εύκολα, χρηστικά ρούχα με το οποία μια γυναίκα μπορούσε να 

κινηθεί για να τρέξει να προλάβει το λεωφορείο και γι΄ αυτό μπορούσε να τα ράψει 

ακριβώς στο μήκος που ήθελε. Φορούσα κοντά φορέματα κι εκείνες τα ήθελαν σούπερ 

μίνι!»  

Το όραμά της σχεδιάστριας ήταν να ράψει οικονομικά ρούχα που μπορούσαν να 

αγοράσουν οι περισσότερες γυναίκες, φέρνοντας κι έτσι με τον τρόπο της μια πιο 

δημοκρατική διάσταση στο design μόδας. Τα κατάφερε και πολύ σύντομα η Ευρώπη, 

Αμερική και Ιαπωνία-παρακαλώ, γέμισε με 

φορεματάκια Mary Quant κάνοντας την ίδια απίστευτα υπερήφανη.Η ένδοξη εποχή 

του μίνι! H Quant σε παρουσίαση της κολεξιόν της. To logo της ήταν το λουλουδάκι 

της φωτογραφίας.  
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Lee Alexander McQueen 
 

O Lee Alexander McQueen,  (17 Μαρτίου 1969-11 Φεβρουαρίου 

2010) ήταν ένας Βρετανός  σχεδιαστής μόδας και μόδιστρος 

γνωστός για τη σε βάθος γνώση του στη κατά παραγγελία 

βρετανική ραπτική, η τάση του να αντιπαρατεθεί τη δύναμη με την  

αστάθεια στις συλλογές του, καθώς και η συναισθηματική ενέργεια 

και κυρίως  προκλητική ενέργεια που επικρατούσε  στις επιδείξεις 

μόδας του. Είναι επίσης γνωστός για 

το γεγονός ότι εργάστηκε ως 

επικεφαλής σχεδιαστής στη Givenchy 

1996 - 2001 και για την ίδρυση  του δικού του οίκου 

μόδας  (Alexander McQueen). Οι επιτυχίες του στο 

χώρο της μόδας του πρόσφεραν  τέσσερις φορές το 

βραβείο του Βρετανού 

Σχεδιαστή της Χρονιάς 

(1996, 1997, 2001 και 

2003), καθώς και του Διεθνούς Designer CFDA της 

Χρονιάς το 2003.Σήμα κατατεθέν του αποτελούν τα  

ψηλοτάκουνα παπούτσια με το καμπυλωτό κουτεπιέ. Τα 

σχέδιά του διακατέχονται από μια αίσθηση 

εξωπραγματική, παραμυθένια.H Alexander McQueen 

ιδρύθηκε από τον σχεδιαστή McQueen το 1992, μετά από  πρόταση της Blow Isabella 

της οποίας, ο McQueen, χρησιμοποιεί το μεσαίο όνομα για την ονομασία του οίκου. 

Οι πρώτες συλλογές του οίκου ανέπτυξαν τη φήμη του για τις διαφορετικές και 

σοκαριστικές τακτικές τους (κερδίζοντας τον τίτλο " l'enfant terrible και «ο χούλιγκαν 

1 Τα περίφημα παπούτσια 
McQueen 

http://www.jenny.gr/wp-content/uploads/2012/01/Mary-Quant.jpg
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της αγγλικής μόδας »), με παντελόνια που εύστοχα ονομάστηκαν "bumsters" και μια 

συλλογή με τίτλο Highland Rape.  

Η Alexander McQueen ανέβασε πλούσιες, αντισυμβατικές, επιδείξεις μόδας, όπως 

της αναπαράστασης ενός ναυαγίου για την ανοιξιάτικη συλλογή του 2003, το 

ανθρώπινο παιχνίδι σκάκι για την άνοιξη του 2005 και το φθινόπωρο του 2006 τις 

Χήρες του Culloden, το οποίο περιείχε ένα ολόγραμμα (πραγματικού μεγέθους) του 

supermodel Kate Moss ντυμένη σε άπλετο κυματιστό ύφασμα. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου του ως επικεφαλή σχεδιαστή, ο McQueen τιμήθηκε με 

τον τίτλο "British Designer of the Year" τέσσερις φορές μεταξύ 1996 και 2003 του 

απονεμήθηκε επίσης και ο τίτλος του Διεθνούς Σχεδιαστή της Χρονιάς από το 

Συμβούλιο των Σχεδιαστών Μόδας το 2003. 

Τον Δεκέμβριο του 2000, ο Όμιλος Gucci εξαγόρασε το 51% της εταιρείας του και 

τον διόρισε ως Creative Director  

πριν από τα εγκαίνια του πρώτου 

καταστήματος του στο Λονδίνο, 

το Μιλάνο, τη  Νέα Υόρκη, το 

Λος Άντζελες και το Λας Βέγκας . 

Την 31η Οκτωβρίου 2011, ο 

Alexander McQueen άνοιξε το 

πρώτο του κατάστημα στο Πεκίνο 

με μια επίδειξη μόδας. Μετά από 

αυτό, οι  παρουσιάσεις των 

προϊόντων  της μάρκας μεταφέρθηκαν από το Λονδίνο 

στο Παρίσι, αρχίζοντας με την Άνοιξη / Καλοκαίρι 

2002 « Dance of the Twisted Bull» στις 6 Οκτωβρίου 

2001. Η Alexander McQueen παρουσίασε την πρώτη 

ανδρική συλλογή της, την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2005 

και συνεχίζει να 

παρουσιάζει τις 

συλλογές της κατά τη 

διάρκεια της Εβδομάδας 

Μόδας του Μιλάνου. Η 

εταιρεία ξεκίνησε τις 

γυναικείες συλλογές από την ανοιξιάτικη ανδρική 

συλλογή της στις 22 Ιουνίου 2008 και έκτοτε συνέχισε 

την παρουσίαση συλλογών  από την άνοιξη του 2010 

και επειτα. 

Η Alexander McQueen δημιούργησε έναν τομέα e-commerce, όπου λανσάρει online 

τα προϊόντα της στις ΗΠΑ, το 2008. Αυτός επεκτάθηκε αργότερα σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα για την αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010.  
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Η αυτοκτονία του McQueen ανακοινώθηκε το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου 

2010. Κατά την ανακοίνωση αυτή, η εταιρεία είχε χρέη του ύψους £ 32.000.000 , 

παρά τις κερδοφόρες πωλήσεις τσαντών χειρός το 2008.     

 

Antonio Cavali 

Ο Roberto Cavalli (γεννημένος 15 Νοεμβρίου 1940) είναι ένας 

Ιταλός σχεδιαστής μόδας από  τη Φλωρεντία. Είναι γνωστός για τα 

λεπτομερή εξωτικά print  του και για τη δημιουργία του  sand-

blasted look για τα τζιν που είναι τώρα ένα σύνηθες στυλ για την 

πλειοψηφία των κατασκευαστών τζιν. Ο Roberto Cavalli 

γεννήθηκε στη Φλωρεντία,της Τοσκάνης. Ο παππούς του, ο 

Giuseppe Rossi, ήταν μέλος του Κινήματος Macchiaioli, των 

οποίων το έργο εκτίθεται στην Πινακοθήκη Ουφίτσι. Ο Cavalli 

αποφάσισε να εγγραφεί στο τοπικό ινστιτούτο τέχνης, εστιάζοντας 

στο  textile print  . Ενώ  ως σπουδαστής ακόμα, έκανε μια σειρά 

από φλοράλ prints με πλέξη  που τράβηξε την προσοχή των 

μεγάλων ιταλικών εργοστασίων καλτσών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, εφηύρε και κατοχύρωσε μια 

επαναστατική διαδικασία εκτύπωσης σε δέρμα, και ξεκίνησε να δημιουργεί 

patchworks από διαφορετικά υλικά. Έκανε το ντεμπούτο του με αυτές τις τεχνικές 

στο Παρίσι, παίρνοντας  αμέσως  

παραγγελίες για  προμήθειες από τους 

ομίλους όπως Hermes και Pierre Cardin. Σε 

ηλικία 30 ετών, παρουσίασε την πρώτη 

ομόνυμη συλλογή  του στο Salon του Prêt-

à-Porter στο Παρίσι. Αυτός το έφερε στα 

catwalks της Sala Bianca του Palazzo Pitti 

στη Φλωρεντία, και αργότερα σε εκείνα 

των Collezioni Milano, τζίν 

κατασκευασμένα από  print denim, intarsia 

δέρματα, μπροκάρ και wild prints. Στη 

συνέχεια, άνοιξε τη πρώτη boutique του, το 

1972 στο Saint -Tropez. 

Το 1980 παντρεύτηκε την  Εύα Düringer, 

την οποία έχει ως διά βίου σύντροφό του 

και επιχειρηματικό εταίρο. Στο Μιλάνο το 

1994 Cavalli παρουσίασε τα πρώτα sand-

blasted τζιν. Μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, είχε ανοίξει μπουτίκ στο Saint 

Barth, στη γαλλική Καραϊβική, που ακολουθείται από τις άλλες μπουτίκ στη Βενετία 

και στο Saint-Tropez.  
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Εκτός από την κύρια γραμμή, η οποία πωλείται σε πάνω από πενήντα χώρες σε όλο 

τον κόσμο, ο Roberto Cavalli σχεδιάζει RC ανδρικά καθώς και εφηβικά ρούχα . Ο 

οίκος Just Cavalli, που ξεκίνησε το 1998 και περιλαμβάνει ρούχα ανδρικά και 

γυναικεία, αξεσουάρ,  γυαλιά, ρολόγια, αρώματα, εσώρουχα και μαγιό. Υπάρχει 

επίσης και το Angels & Devils παιδική συλλογή , η γραμμή Class, δύο συλλογές 

εσωρούχων, παπούτσια, γυαλιά, ρολόγια και αρώματα. Το 2002 άνοιξε ο Cavalli το 

πρώτο  του καφέ στη Φλωρεντία, αναμορφωμένο με τα επώνυμα animal print του. 

Σύντομα ακολούθησε  το άνοιγμα στο Μιλάνο της Just Cavalli καφέ στο Torre 

Branca και άλλη boutique στη Via della Spiga. Ο Cavalli έχει πέντε παιδιά: τον 

Tommaso και τη Χριστιάνα από τον πρώτο γάμο του, και τον Robert, τη  Rachele  και 

τον Daniele από το δεύτερο γάμο του. 
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Μέριλιν Μονρόε 

Η ζωή της 

H Μέριλιν Μονρόε (1926 -1962) ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός, σύμβολο του σεξ στη 

δεκαετία του 1950. Το πραγματικό της όνομα ήταν 

Νόρμα Τζην Μόρτενσεν. Πέρασε άσχημη παιδική 

ηλικία: η μητέρα της νοσηλεύτηκε αρκετές φορές σε 

ψυχιατρικά ιδρύματα, ενώ η ίδια φιλοξενήθηκε ως 

ψυχοπαίδι σε διάφορες οικογένειες. Εννέα ετών 

μπήκε σε ορφανοτροφείο, στα έντεκα της έμενε σε 

μια φίλη της μητέρας της και σε ηλικία δεκαέξι ετών 

εγκατελείπει το σχολείο για να παντρευτεί έναν 

νεαρό εργάτη. Σε ηλικία είκοσι ετών ήταν ήδη 

παντρεμένη και διαζευγμένη. Ξεκίνησε ως μοντέλο 

και μετά ασχολήθηκε ως κομπάρσος σε ταινίες. Οι 

πρώτες επιτυχίες, ως ηθοποιός, ήρθαν το 1950 με τις 

ταινίες Η Ζούγκλα της Ασφάλτου του Τζον Χιούστον 

και Όλα για την Εύα με τη Μπέτι Ντέιβις.Παράλληλα τότε προκλήθηκε σκάνδαλο 

όταν γνωστοποιήθηκε ότι παλιότερα είχε ποζάρει γυμνή στο περιοδικό «Playboy». Το 

1955 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Επτά χρόνια φαγούρα». Ο δεύτερος σύζυγός της 

ήταν ο παίκτης του μπέιζμπολ Τζο ντι Μάτζιο με τον οποίο και χώρισε μετά από 

εννιάμηνη συμβίωση. Ήθελε να παίξει σε σοβαρούς ρόλους γι' αυτό και φοίτησε στο 

Άκτορς Στούντιο της Νέας Υόρκης. Το 1956 έπαιξε στην ταινία «Στάση του 

Λεωφορείου» για την οποία προτάθηκε για χρυσή σφαίρα. Την ίδια χρονιά 

παντρεύτηκε τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Είχε συνεργαστεί με τον Σερ Λόρενς 

Ολίβιε. Το 1959 συμπρωταγωνίστησε μαζί με τον Τζακ Λέμον και τον Τόνι Κέρτις 

στην ταινία Μερικοί το προτιμούν καυτό, όπου και θριάμβευσε.Το 1961 χώρισε από 

τον τρίτο σύζυγό της, τον Άρθουρ Μίλλερ, και εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική. Το 

1962 απολύθηκε από την εταιρία Φοξ, εξαιτίας της ασυνέπειας που παρουσίαζε. 

Μετά από ένα μήνα βρέθηκε νεκρή από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών. Όμως 

οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν ανεξήγητες. 

Η επιρροή της στη μοδα 

Από όπου κι αν είσαι, ό, τι ηλικία κι αν έχεις, όποιο κι αν είναι το 

background σου υπάρχουν γυναίκες θρύλοι των οποίων την ύπαρξη 

δεν γίνεται να μην γνωρίζεις. Μία από αυτές που κατάφερε μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα να ανατρέψει όλο το προσκήνιο και τα 

δεδομένα μιας ολόκληρης εποχής, είναι η Marilyn Monroe.  

Η Marilyn που όταν ξεκίνησε ήταν καστανή έγινε ξανθιά και αν 

μιλάμε για είδωλα, εκείνη τότε ήταν η απόλυτη sexbomb. Μέσα στα 

χρόνια έχουν υπάρξει κι άλλες γυναίκες που έχουν καταφέρει να 

αποσπάσουν αυτόν τον τίτλο παρ' όλα αυτά η Marilyn είχε, κι έχει 

μέχρι σήμερα, φανατικούς οπαδούς. 

 

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά 1Κομψό total black ταγιέρ με φουστα 

pencil και μεταξωτό πουκάμισο που εδενε 

ως γραβάτα στο λαιμό. Θα μπορουσε πολύ 

ευκολα να φορεθεί και σήμερα 

δημιουργώντας ένα από τα trends της 

εποχής. Το σακάκι στενό στη μέση όπου 

τα συνδύαζει με δερματινα γάντια. 
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του στιλ της, το οποίο μιμείται και επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα είναι η ξανθιά 

καρέ κουπ με τις έντονες καμπύλες στα γυρίσματά της. Σύμφωνα με βιβλία που έχουν 

γραφτεί σχετικά με το στιλ της, η Marilyn ήταν πλατινέ ξανθιά και κάθε πέντε μέρες 

η βοηθός της περνούσε βαφή στη ρίζα. Φυσικά, προτιμούσε το κόκκινο κραγιόν. Η 

γυναίκα αυτή ήταν sex symbol χωρίς να υπάρξει πρόστυχη. Ενώ κύριο μάθημα μέσα 

από μια γυναίκα που κριτήριο είχε να αρέσει στους άντρες και μόνο είναι το «να 

ντύνεσαι θηλυκά όπου κι αν είσαι.» H Marilyn Monroe λάτρης του χολιγουντιανού 

glamorous στιλ που επέβαλε η εποχή επέλεγε πάντα ρόλους που θα της επέτρεπαν να 

αναδείξει την θηλυκότητά της. Η γούνινη ετόλ σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό 

μπεζ φόρεμα με κεντημένα στρας, πέτρες και παγιέτες σίγουρα μαγνήτισε κι έδωσε το 

στιλ μεγάλης ντίβας. 

 

 

Τα ρούχα της 

Το διαφανές, στο χρώμα του δέρματος, φόρεμα που φορούσε η Marilyn όταν 

τραγούδησε το γνωστό «Happy Birthday Mr. President» στο Madison Square Garden 

της Νέας Υόρκης, τον Μάιο του 1962, ήταν στολισμένα με 2.500 στρας και ήταν 

τόσο στενό σαν να το είχαν ράψει πάνω της. Το φόρεμα πουλήθηκε αργότερα για το 

απίστευτο ποσό των $1.267.500, που σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Guinness, 

αποτέλεσε το υψηλότερο ποσό που δόθηκε ποτέ για ρούχο. Σχεδόν πάντα φορούσε 

ψηλά τακούνια ενώ όταν επέλεγε να φορέσει 

κοσμήματα τα αγαπημένα της ήταν τα 

διαμάντια σε έντονα χρώματα. Αυτό που 

κοιτούσε πάντα όταν επέλεγε κοσμήματα 

ήταν να μην αποσπούν σε καμία περίπτωση 

την προσοχή από το σώμα της για αυτό και 

δεν έπεφτε σε υπερβολές στα αξεσουάρ. 

Η Μarilyn ήταν η απόδειξη πως για να είσαι 

sexy δεν επιβάλλεται να εκθέτεις μεγάλα 

κομμάτια του κορμιού σου. Βασικός κανόνας: 

τα ρούχα να αγκαλιάζουν την σιλουέτα και να 

τονίζουν τις καμπύλες σου. Η Marilyn δεν 

ήταν από τις γυναίκες που έδειχναν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στη μόδα. Θεωρούσε πως το 

δυνατό της σημείο ήταν το σώμα της και 

στόχος της 

πάντα ήταν να 

το αναδεικνύει κι όχι να το ντύνει.  Άλλωστε 

σύμφωνα 

με 

μαρτυρίες, 

οι επιλογές των ρούχων που φορούσε βασίζονταν 

καθαρά και μόνο στην ανάδειξη της σιλουέτας της με 

βασικό κανόνα να φαίνεται σαν να μην φοράει 

2Κομψό φόρεμα της εποχής που τονίζει τις καμπύλες 

της. Χαρακτηριστικό της ο αισθησιασμός. 
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ρούχα. Στις δημόσιες εμφανίσεις της την ενδιέφερε κυρίως να αρέσει στο αντίθετο 

φύλο. Ντυνόταν για τους άντρες και επέλεγε για να τους εντυπωσιάσει ρούχα και 

αξεσουάρ που μόνο μία απόλυτα ερωτική γυναίκα θα μπορούσε να φορέσει. 

Αγαπημένο της στιλ στα ρούχα ήταν τα ψηλόμεσα παντελόνια (cigarette pants) σε 

συνδυασμό με μπλούζες που άφηναν τους ώμους της έξω. Ένα στιλ αρκετά επίκαιρο 

που μπορείς να κάνεις κι εσύ μέσα στην καθημερινότητά σου. Η Marilyn αν 

παρατηρήσεις και στην  παραπάνω φωτογραφία δεν εκθέτει τίποτα περισσότερο από 

τις γάμπες της κι όμως δεν χάνει λεπτό το σεξαπίλ της. Γιατί ο ερωτισμός είναι θέμα 

attitude, προσωπικότητας... Κομψά χρώματα και χρυσά κοσμήματα σε συνδυασμό με 

καλοχτενισμένα μαλλιά και ψηλά παπούτσια. Σαφέστατα ο συνδυασμός που έχει δύο 

βασικά στοιχεία: την απλότητα και την κομψότητα.  

 

Madonna 
 

Η δημιουργική συνεργασία ανάμεσα στη Madonna και την Η&Μ συνεχίζεται με το 

λανσάρισμα της συλλογής ”Μ by Madonna” από τα μέσα Μαρτίου στα Η&Μ 

καταστήματα 28 χώρων που διαθέτουν τμήμα γυναικείων ρούχων! Η επικεφαλής του 

τμήματος σχεδιασμού της Η&Μ, Margareta van den Bosch και η Madonna, 

συνεργάστηκαν για 

να δημιουργήσουν 

μια συλλογή που 

εκφράζει τις 

στιλιστικές 

ευαισθησίες, τη 

μοναδική λάμψη και 

τη θηλυκότητά της 

star! 

”Η αίσθηση της 

Madonna για τη 

μόδα και τις 

τάσεις είναι 

εντυπωσιακή! Είναι 

πηγή 

 έμπνευσης, γεμάτη  

ενθουσιασμό και  

επαγγελματισμό. 

 

 

 Ασχολήθηκε ακόμη και με την παραμικρή λεπτομέρεια κάθε σχεδίου. Το 

αποτέλεσμα είναι η σειρά ”Μ by Madonna” με στυλ για όλες τις εποχές που ο κόσμος 

θα λατρέψει!”, δήλωσε η M. van den Bosch. 

 

Η μοναδική και ταυτόχρονα κλασική σειρά ”M by Madonna” περιλαμβάνει λαμπερά 

τοπ, street fashion μπουφάν, κομψά σακάκια, φορέματα σεμιζιέ ή σε σχέδιο κιμονό. 

Αγαπημένο κομμάτι της Madonna, η στιλάτη βαμβακερή καμπαρντίνα από ποπλίνα ή 

δέρμα! Η σειρά χαρακτηρίζεται κυρίως από ουδέτερα χρώματα -άσπρο, μαύρο, χακί 

και γκρι. Τα υφάσματα ποικίλλουν: μετάξι, μαλλί, ζέρσεϊ από βισκόζη, εφαρμοστή 

λίκρα. Όλα τα κομμάτια φέρουν το διακοσμητικό λογότυπο ”Μ” στην επένδυση, στο 
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φερμουάρ και τα κουμπιά. Επίσης, το look περιλαμβάνει μια πλήρη σειρά από 

αξεσουάρ: γυαλιά ηλίου, βραδινά τσαντάκια, τσάντες φάκελους και λεπτές 

δερμάτινες ζώνες. 

Η μοναδική αυτή συνεργασία μουσικής και μόδας ανάμεσα στους δύο 

κολοσσούς,ξεκίνησε την άνοιξη του 2006, όταν η Η&Μ διέθεσε σε όλους τους 

συνεργάτες της Madonna που τη συνόδευαν στην περιοδεία της –δηλαδή στους 

μουσικών, τους χορευτές, το συνεργείο και στο ίδιο το Material Girl– μια πλήρη 

σειρά ρούχων για τις ώρες εκτός σκηνής. Η πρώτη συνεργασία της Madonna με την 

Η&Μ τότε ήταν μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμα που διατέθηκε στα καταστήματα 

Η&Μ όλου του κόσμου. 

 

 

 

Αλίκη  Βουγιουκλάκη .  

Μία γυναίκα που σημάδεψε με το στιλ της μία ολόκληρη εποχή. 

Η Αλίκη δε χαρακτηρίστηκε τυχαία Εθνική μας star. Από "Κλοτσοσκούφι" και "Ποντικάκι" 

ήξερε όπως καμία άλλη να 

μαθητεύει στα πρώτα θρανία 

ως "Δεσποινίδα 

Παπασταύρου", να πηγαίνει 

"Διακοπές στην Αίγινα", και 

να μεταμορφώνεται σε 

"Μοντέρνα σταχτοπούτα". 

Μα πάνω από όλα, η Αλίκη 

ήταν εκείνη που αγαπούσαν οι 

άντρες, θαύμαζαν οι γυναίκες 

και λάτρευαν τα παιδιά, 

γι΄αυτό και με το αξεπέραστο 

στιλ της έστειλε δεκάδες 

κοπέλες στο κομμωτήριο για 

ντεκαπάζ, μουτζούρωσε άλλες 

τόσες που προσπάθησαν να 

βαφτούν με eyeliner και 

κυρίως απενοχοποίησε τις 

καμπύλες και τις ατέλειες που 

ήξερε να κρύβει με μοναδική 

μαεστρία. 

Ξανθιά λιονταρίσια χαίτη στολισμένη πάντα με κάποιο λουλούδι, σπινθηροβόλα μάτια με 

τεράστιες βλεφαρίδες και θεατρικό μακιγιάζ ακόμα κι αν έπαιζε τον "Πίπη", κοραλλί 

κραγιόν, πόζες, σκέρτσα, ατελείωτα κουνήματα και νάζι. 

Η star που αδιαφόρησε για τις ζουμερές της αναλογίες, καθιέρωσε το μακρύ μαλλί, τα 

περίτεχνα σινιόν, το έντονο βάψιμο, τα αβυσσαλέα ντεκολτέ, τα μίνι φορέματα, τις cocktail 

δημιουργίες και τις ψηλοτάκουνες γόβες, προκαλώντας υστερία σε κάθε γυναίκα που 
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σεβόταν τον εαυτό της και έβλεπε τις ταινίες της.  

Καταφέρνοντας να παίζει με το "τόπι" της, να οδηγεί τη "βάρκα" της, να "πολεμάει" τον 

εχθρό και να κατατάσσεται στο "Ναυτικό" όχι μόνο δεν ίδρωσε το αυτάκι της, αλλά μας 

έκλεισε το μάτι πονηρά κάνοντάς μας να την αγαπήσουμε βάζοντάς τη στο κουτάκι των 

αναμνήσεων από την πιο αγνή και ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μας, τότε που οι περιπέτειές 

της συντρόφευαν τα μαθητικά μας χρόνια. 

 

 

 

Giorgio Armani. 

Giorgio Armani SPA  είναι ένας  διεθνής ιταλικός οίκος μόδας όπου 

ιδρύθηκε από τον Giorgio Armani , ο οποίος σχεδιάζει, διανέμει και 

λιανικώς την  υψηλή  του , κατασκευάζει έτοιμα-a-porter , δερμάτινα 

προϊόντα, παπούτσια , ρολόγια , κοσμήματα , αξεσουάρ , γυαλιά , 

καλλυντικά , και διακοσμεί στα σπίτια εσωτερικούς χώρους . Η μάρκα 

στην αγορά πούλαει αυτά τα προϊόντα κάτω από διάφορες υπο-ετικέτες, 

συμπεριλαμβανομένων Giorgio Armani , Armani Collezioni , Emporio 

Armani , AJ | Αρμάνι , AX | Armani Exchange , Armani Τζούνιορ , και Armani / Casa . Το 

όνομα Armani έχει γίνει συνώνυμο με την υψηλή μόδα-, και είναι ένα διάσημο όνομα στη 

βιομηχανία της μόδας. Μέχρι το τέλος του 2005, εκτιμώμενες πωλήσεις της εταιρείας 

ανήλθαν σε περίπου 1,69 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Giorgio Armani σχεδιάζει, σε 

συνεργασία με την Emaar Properties , μια αλυσίδα από πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα σε 

πολλές μεγάλες πόλεις όπως Μιλάνο , Παρίσι , Νέα Υόρκη , Λονδίνο , Λος Άντζελες , Τόκιο 

, Σαγκάη , Σεούλ , Ντουμπάι και Μπαλί .   

Emporio Armani 

 Η Emporio Armani γραμμή έχει μια υψηλή ποιότητα σε φθηνά ρούχα της 

μόδας και έχει ως σκοπό να επικεντρωθεί στις σύγχρονες τάσεις και στα 

χαρακτηριστικά της . Επίσης,η Emporio Armani είναι η μόνη γραμμή Giorgio 

Armani διάχυσης που έχει σχεδιαστεί κυρίως από τον Giorgio Armani, και 

έχει επίκεντρο την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου. Η Emporio Armani έχει 

μπουτίκ σε Λονδίνο , Μπογκοτά , Μαϊάμι , Τόκιο , Άμστερνταμ , Σικάγο , 

Παρίσι , Λος Άντζελες , Μιλάνο , Κωνσταντινούπολη , Μελβούρνη , 

Ντουμπάι , Σεούλ , Νέα Υόρκη , Σαν Φρανσίσκο , Ζυρίχη , Σαντιάγο της 

Χιλής , Μανίλα , Mumbai , Τζακάρτα και πολλές άλλες πόλεις σε όλο τον 

κόσμο. 

Αρμάνι 
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 Τα Armani Jeans είναι μια γέφυρα-line συλλογή 

από τζιν που σχετίζονται με ρούχα που 

δημιουργήθηκαν το 1981 από τον Giorgio Armani 

. Η Αρμάνι πωλείται κυρίως σε πολυκαταστήματα, 

αν και υπάρχουν 15 αυτόνομα Αρμάνι 

καταστήματα στον κόσμο, εκτός από την Armani 

Jeans Cafe σε Μιλάνο . Μερικά Armani Jeans 

στοιχεία που πωλούνται σε καταστήματα Emporio 

Armani, Armani Jeans πωλούν Emporio Armani 

στοιχεία στην ασιατική αγορά. Αυτή η γραμμή δεν 

διαθέτει την υπογραφή του Giorgio Armani. Τα 

χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικά 

από εκείνα που βρίσκονται στις υψηλότερες 

τελικές  γραμμές του.  

Paco Rabanne . 

 

O Paco Rabanne μετά τις δυσκολίες των παιδικών του χρόνων , λόγο πολέμου , 

επηρεάστηκε από αυτόν και του ήρθαν κάποιες ιδέες. Το 1960 αποφάσισε να 

συμμετάσχει στην Haute Couture. Το 1966 δημιούργησε μια συλλογή πειραματικών 

ρούχων , όπως μεταλλικά κλιπ , συγκολλημένα υλικά κλπ . Η πρώτη του μεγάλη 

επιτυχία στο ντεμπούτο του ήταν η δημιουργία ενός φορέματος εξ ολοκλήρου από 

πλαστικό. Ο Paco Rabanne ανέτρεψε την κοινή γνώμη που ήθελε τα ρούχα 

κατασκευασμένα με συμβατικά υλικά όπως το ύφασμα και αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο το έργο του ήταν συγκλονιστικό και πολύ ενδιαφέρον. Οι καινοτομίες του 

ήταν καταλυτικές σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία και οδήγησαν τους σχεδιαστές σε 

ένα νέο στυλ ώστε τον ακολούθησαν και δημιούργησαν φορέματα και σακάκια από 

χαρτί και αντισυμβατικά υλικά όπως ξύλο και μέταλλο. 

Σήμερα πολλοί σχεδιαστές κοιτάζοντας πίσω εμπνέονται από  το ρετρό στυλ, την 

τέχνη και τη μόδα της δεκαετίας του ’60, προκειμένου να φέρουν πίσω κάτι 

νοσταλγικό στη σύγχρονη βιομηχανία μας. Επίσης μέχρι το τέλος της δεκαετίας 

ξεκίνησε το πρώτο του άρωμα : Calandre. Αυτό έμελλε να είναι η έναρξη της 

απελευθέρωσης σε πολλά αρώματα όπως  Paco Rabanne Pour Homme, Spot, Paco, 

XS και Ultraviolet. Στη δεκαετία του 1990 ο Paco Rabanne δημιούργησε  μια γκάμα 

“Prêt à porter” : έτοιμα ενδύματα. Ο Paco Rabanne αποφασίζει να σταματήσει να 

εργάζεται για την “Haute Couture” και αρχίζει να αφιερώνει όλες τις ενέργειές του 

στην ανάπτυξη του εμπορικού του “image. 

 

 

http://www.gothraki.com/wp-content/uploads/2012/02/paco.jp
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Κριστιάν Ντιορ 

 

Ο Κριστιάν Ντιόρ (Christian Dior) (21 Ιανουαρίου 1905-24 Οκτωβρίου 1957) είναι 

γάλλος σχεδιαστής μόδας από τους σημαντικότερους στην ιστορία της παγκόσμιας 

μόδας. 

 

Το σπίτι του Dior στην Granville  

Γεννήθηκε στην Granville της Νορμανδίας. To 1910 μετακόμισε με την οικογένειά 

του στο Παρίσι. Παρόλο που ήθελε να σπουδάσει αρχιτεκτονική ακολούθησε τις 

επιθυμίες των γονιών του να γίνει διπλωμάτης και σπούδασε στο Ecole des Sciences 

Politiques το διάστημα 1923-1926. Το 1927 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις. Το 1928 μαζί με τον φίλο του Jacques Bonjean και την οικονομική 

υποστήριξη του πατέρα του άνοιξε μια μικρή αίθουσα τέχνης στην οδό rue de la 

Boetie με την επωνυμία Galerie Jacques Bonjean. Το 1931 πεθαίνει η μητέρα του και 

ο αδελφός του και η οικογένειά του καταστρέφεται οικονομικά. Κατόπιν όλων αυτών 

των γεγονότων αναγκάζεται να κλείσει την γκαλερί του. Η καριέρα του άρχισε την 

δεκαετία του 1930 όταν αποφάσισε μετά από παρότρυνση του φίλου του Jean Ozenne 

να πουλήσει σχέδιά του σε διάφορους οίκους μόδας υψηλής ραπτικής. Κάποια από τα 

σχέδια του αγοράστηκαν και από την γνωστή κατασκευάστρια καπέλων Agnes. 

Εκείνη την εποχή γνωρίζεται και με τον Robert Piguet όπου αγοράζει μερικά σχεδιά 

του και κάποια δημοσιεύονται στην εφημερίδα Le Figaro.Όταν το 1938 ο Piguet 

άνοιξε τον δικό του οίκο υψηλής ραπτικής εργάστηκε εκεί ως σχεδιαστής. Δυστυχώς 

η συνεργασία τους διακόπηκε το 1939 όταν άρχισε ο Β' παγκόσμιος πόλεμος όπου 

κατατάγηκε στο στρατό για να πολεμήσει Βραδινό  φόρεμα του Κριστιάν Ντιόρ. 

Συλλογή Indianapolis Museum of Art  

Με την επιστροφή του το 1941 και μέχρι το 1946 εργάστηκε στον Lucien Lelong. Το 

1946 άνοιξε δικό του οίκο μόδας στο Παρίσι (30 Avenue Montaigne) με την 

υποστήριξη του οίκου υφασμάτων Boussac (60.000 γαλλικά φράγκα). Ο Marcel 

Boussac (ονομαζόταν και Βασιλιάς του Βαμβακιού)είχε στην κατοχή του μεταξύ 

άλλων και τον οίκο Philippe et Gaston. Ο Boussac προσέγγισε τον Dior με σκοπό να 

τον αναλάβει αλλά τελικά πείστηκε στην ανάγκη της δημιουργίας ενός νέου οίκου 

μόδας. Ο οίκος Dior στεγάστηκε σε ένα υπέροχο κτίριο στο νούμερο 30 της Avenue 

Montaigne. Απασχολούσε 85 άτομα και ήταν διακοσμημένο στα αγαπημένα χρώματα 

του λευκό και γκρι. Διευθυντής ορίζεται ο Jacques Rouët. Η πρώτη του κολεξιόν 

παρουσιάζεται στις 12 Φεβρουαρίου 1947 και αποτελείται από 90 δημιουργίες 

φορεμένες από 6 μοντέλα. Η γραμμή του 1947, με τις φαρδιές φούστες και τη στενή 

μέση, προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση και χαρακτηρίστηκε ως το «New Look». Η 
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αισθητική του, σε μια εποχή που οι γυναίκες είχαν αρχίσει να απελευθερώνονται από 

τους περιορισμούς του πολέμου, παρέπεμπε στο παρελθόν. Αναβίωσε την υψηλή 

ραπτική του Παρισιού, που είχε παρακμάσει στη διάρκεια του πολέμου. Το 1949 τα 

τρία τέταρτα των εξαγωγών της Γαλλίας έφεραν το όνομά του. Αυτός ήταν επίσης 

που συνέλαβε την ιδέα του «τέλους αδείας», που σήμαινε ότι έπαιρνε αμοιβή για 

καθένα από τα σχέδιά του. Καθιέρωσε μεταξύ άλλων της γραμμές Tulip, Η, Α και Υ. 

Πέθανε το 1957 σε ηλικία 52 ετών από καρδιακή προσβολή. 

 
 

  

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΖΙΝ 

 

Η ιστορία του τζιν  είναι περίπου τόσο παλιά, όσο κι αυτή της ίδιας της Αμερικής. 

Από μία εκδοχή του συγκεκριμένου υφάσματος ήταν κατασκευασμένα τα πανιά στις 

καραβέλες Νίνα, Πίντα και Σάντα Μαρία, με τις οποίες έφτασε το 1492 στον Νέο 

Κόσμο ο Χριστόφορος Κολόμβος. 

Περίπου τρεισήμισι αιώνες αργότερα, το 1850, ένας 20χρονος  μετανάστης, ο Λιβάι 

Στρος, ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη για την Καλιφόρνια, ακολουθώντας το ρεύμα των 

χρυσοθήρων. Πωλούσε το ανθεκτικό καραβόπανο, που είχε χρησιμοποιήσει ο 

Κολόμβος, για την κατασκευή σκηνών και σκεπάστρων για τα βαγονέτα. Αυτό που 

χρειάζονταν, όμως, περισσότερο οι χρυσοθήρες ήταν ρούχα που να αντέχουν στις 

δοκιμασίες της Άγριας Δύσης. 
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Έτσι, ο Στρος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το ύφασμά του για να φτιάξει ανθεκτικά 

παντελόνια. Τα παρουσίασε στις 6 Ιουνίου 1850 κι έγιναν ανάρπαστα. Λόγο της 

γενοβέζικης καταγωγής τους -τζένοαν για τους αμερικανούς- ονομάστηκαν τζινς. 

Σύντομα, όμως, οι χρυσοθήρες άρχισαν να διαμαρτύρονται ότι το σκληρό 

καραβόπανο τους προκαλούσε διάφορους ερεθισμούς. Για το λόγο αυτό, ο Στρος 

αποφάσισε να αντικαταστήσει το ύφασμα με ένα γαλλικό βαμβακερό, διαγώνιας 

ύφανσης, το οποίο ονομαζόταν Serge de Nimes κι έγινε γνωστό ως ντένιμ - δίμιτο 

στα ελληνικά. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι εργάτες στα ορυχεία ήταν ότι 

οι τσέπες τους σκίζονταν εύκολα. Τη λύση σκέφτηκε ένας πελάτης του Στρος, ο 

Τζέικομπ Ντέιβις, και δεν ήταν άλλη από τις μεταλλικές κόπιτσες που φέρουν και τα 

σημερινά τζινς. Όμως, δεν διέθετε τα απαραίτητα χρήματα για να κατοχυρώσει την 

ιδέα του. Πρότεινε, λοιπόν, στον Λιβάι Στρος να πληρώσει εκείνος για την πατέντα 

και να μοιραστούν τα κέρδη από την εμπορική εκμετάλλευσή της. Το πρώτο 

παντελόνι με κόπιτσες πωλήθηκε στις 20 Μαΐου του 1874, στην τιμή των 13 

δολαρίων η δωδεκάδα. 

 

Τα πρώτα τζιν, έως τις αρχές του 1860, ήταν μπεζ, αλλά ήδη είχαν τον κωδικό 501. 

Τότε ήταν που κυριάρχησε το μπλε, καθώς είναι το χρώμα που λερώνεται λιγότερο. Η 

δερμάτινη ετικέτα, που απεικονίζει δύο άλογα να τραβούν ένα τζιν, προστέθηκε στο 

πίσω μέρος του παντελονιού το 1886. Η εταιρία Levi Strauss & Co, η οποία είχε 

ιδρυθεί από το 1853, χρησιμοποίησε αυτή την παράσταση για να διαφημίσει την 

ανθεκτικότητα των προϊόντων της.  

 

Μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το τζιν παρέμεινε ένα ρούχο εργασίας. Στη 

δεκαετία του '50 η εξέγερση των νέων ενάντια στον κοινωνικό κομφορμισμό έφερε 

τη μαζική εξάπλωσή του. Μία έρευνα το 1958 στις Η.Π.Α. αποκάλυπτε ότι το 90% 

των νέων φορούσε το τζιν σε όλες τις περιστάσεις. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και  

στην Ευρώπη, ενώ το 1970 αποτέλεσε τη νέα πρόταση στις παριζιάνικες πασαρέλες 

από τον γάλλο σχεδιαστή μόδας Υβ Σεν Λοράν.  

Τα jeans είναι το απόλυτο fashion icon σε ολόκληρο τον κόσμο και ο πατέρας τους 

είναι το Levi's 501.Ένα ιστορικό παντελόνι που ελάχιστοι δεν έχουν στην 

http://www.sansimera.gr/almanac/0606
http://www.sansimera.gr/almanac/2005
http://www.sansimera.gr/biographies/377
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γκαρνταρόμπα τους. Το Νο 1 σε πωλήσεις τζιν παγκοσμίως όχι μόνο δεν παλιώνει 

αλλά κερδίζει συνεχώς και άλλους fans.  Τα πρώτα blue jeans όμως δεν ήταν πάντα 

blue. Ήταν μπεζ και σιγά σιγά επικράτησε το μπλε το οποίο και κυριάρχησε, καθώς 

ήταν το χρώμα που λέρωνε λιγότερο.   

Μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το τζιν αποτελούσε ένα ρούχο εργασίας. Στη 

δεκαετία του '50 η εξέγερση των νέων ενάντια στον κοινωνικό κομφορμισμό έφερε 

τη μαζική εξάπλωσή του. Μια έρευνα που έγινε το 1958 στις Η.Π.Α αποκάλυπτε ότι 

το 90% των νέων φορούσε το τζιν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής τους ζωής.  

Το Levi's 501 είναι το γνωστότερο κομμάτι της Levi's μέχρι και σήμερα και οι 

φανατικοί ισχυρίζονται πως το προτιμούν για τις απλές γραμμές και την 

αυθεντικότητα του στυλ του. Από ένα απλό καραβόπανο, έγινε μόδα και κατέληξε 

στη διαχρονικότητα, δημιουργώντας μια ολόκληρη ποπ κουλτούρα. 

  

 

 

  

Σήμερα αποτελεί το απόλυτο ρούχο για να ένα vintage outfit. Οι διαφημίσεις του με 

τα χρόνια έχουν αλλάξει, έχουν γίνει πιο σύγχρονες, πιο εμπορικές, αυτό όμως 

συνεχίζει τη λαμπρή πορεία του. Ένα παντελόνι που φοριέται παντού και πάντα με τα 

πάντα και αποτελεί εγγύηση για μια super εμφάνιση. 
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Δεκαετία 1950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δεκαετία του ’50 χαρακτηρίζεται από πολλές καινοτομίες στον χώρο του casual 

ντυσίματος και στον σχεδιασμό των γυναικείων ρούχων. Είναι η δεκαετία που τα 

παντελόνια καθιερώνονται σαν το casual ντύσιμο ανδρών και γυναικών ανεξαιρέτως. 

- Το 1955 ο James Dean παίζει τον «Επαναστάτη χωρίς αιτία» φορώντας τζιν. Από 

τότε τα τζιν παντελόνια γίνονται σύμβολο επανάστασης και όλοι οι έφηβοι της 

εποχής ακολουθούν την τάση denim. Είναι η εποχή που ο Levi Strauss ξεκινά να 

πουλά τα παντελόνια του σε ολόκληρη την Αμερική. 

 

 

Δεκαετία 1960 

Η δεκαετία του’60 αποτελεί μια περίοδο όπου συντελούνται μεγάλες κοινωνικές 

αλλαγές κι αυτό –όπως είναι φυσικό- αντικατοπτρίζεται και στην μόδα.  

 

- Το δεύτερο μισό της δεκαετίας η Αμερική συγκλονίζεται από τις διαμαρτυρίες για 

τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τον φλογερό 

Martin Luther King και την δολοφονία 

του Kennedy. Η κοινωνία επαναστατεί, 

οι hippies μπαίνουν στο προσκήνιο και η 

μόδα ακολουθώντας τις κοινωνικές 

τάσεις, επαναστατεί κι αυτή. 

 

 



Η ιστορία της μόδας και η εξέλιξη της ένδυσης 
 

76 
 

 

- Τα παντελόνια καμπάνες γίνονται το 

σήμα κατατεθέν της δεκαετίας. 

Τα φορούν άνδρες και γυναίκες. 

Φτιαγμένα από τζιν ή έντονα 

εμπριμέ, φαρδαίνουν πολύ από 

το γόνατο και κάτω, 

παίρνοντας σχήμα καμπάνας. 

 

 

 

 

 

 

Δεκαετία 1970 

 Τα τζιν αποτελούν το κατ’ εξοχήν πρωινό ντύσιμο ενώ τα πολυεστερικά υφάσματα 

αποτελούν την πρώτη ύλη για τα fancy ντυσίματα των βραδινών εμφανίσεων στις 

disco. 
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Οι δεκαετίες 1980 – 1990 

 

                           

 

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα σηματοδοτούν μεγάλες αλλαγές στο 

χώρο της μόδας. 

  Στη δεκαετία του ’80 οι φίρμες και οι σχεδιαστές μόδας ξεκινούν να γίνονται 

δημοφιλείς και οι προτάσεις τους να αποτελούν σημείο αναφοράς που καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό τις καταναλωτικές συνήθειες των γυναικών. Σχεδιαστές, όπως ο Ralph 

Lauren και ο Calvin Klein, κάνουν την εμφάνισή τους στο χώρο της μόδας, 

επηρεάζοντας σημαντικά το στιλ των καθημερινών εμφανίσεων των γυναικών αλλά 

και των ανδρών. 

 

 Τα τζιν μπαίνουν στη χλωρίνη, ξεβάφουν και γίνονται γαλάζια. Πολύ συχνά έχουν 

σκισίματα ή κρόσσια. Οι γραμμές τους χαλαρώνουν, η μέση χαμηλώνει και φτάνει 

λίγο πάνω απ’ τους γοφούς. 

 

Η δεκαετία 2000    
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Η νέα χιλιετηρίδα βρίσκει τα παντελόνια να βρίσκονται στην κορυφή των 

στιλιστικών επιλογών κάθε γυναίκας. Πλήρως αποδεκτά εδώ και χρόνια, αποτελούν 

το κατ’ εξοχήν ντύσιμο για επαγγελματικές εμφανίσεις.  

 

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιτελείται σ’ αυτή τη δεκαετία δεν έχει να κάνει τόσο 

με το στιλ των παντελονιών, που είναι πια ένας συνδυασμός όλων των τάσεων των 

προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό που σηματοδοτεί την δεκαετία του 2000 είναι η 

ελευθερία στα υλικά. Το τζιν δεν αποτελεί πια μόνο casual ένδυμα αλλά φοριέται 

άνετα από γυναίκες και άνδρες και στις βραδινές τους εξόδους. Ψηλοκάβαλα, 

χαμηλοκάβαλα, καμπάνες, σε ίσια γραμμή, skiny, hippie, φθαρμένα, ξεσκισμένα, 

γκλαμουράτα, casual απαντούν πάντα στο ερώτημα ''τι θα βάλω σήμερα;" και είναι 

όλα καραβόπανα! 

 

 

 

Τα γυναικεία τζιν παντελόνια:  

 Τα γυναικεία τζιν παντελόνια φοριούνται σχεδόν από όλες τις γυναίκες, από 

νοικοκυρές έως γυναίκες επαγγελματίες. Ο λόγος είναι απλός. Όταν μια γυναίκα 

φοράει τζιν παντελόνι, νιώθει άνετα οτιδήποτε και αν κάνει, οπουδήποτε και αν 

πηγαίνει. Ωστόσο, τα τζιν παντελόνια μπορούν να προσφέρουν σε μια γυναίκα πολλά 

περισσότερα πράγματα από την άνεση. Μια γυναίκα φορώντας το κατάλληλο τζιν 

παντελόνι ανάλογα βέβαια και με τον σωματότυπό της, μπορεί να φαίνεται πολύ 

μοντέρνα, μοδάτη και κομψή.  
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 Έντονα χρώματα 

 

Oι τάσεις   της μόδας στα γυναικεία τζιν παντελόνια περιλαμβάνουν έντονα χρώματα. 

Μετά από ένα μονότονο φθινόπωρο και έναν παρατεταμένο χειμώνα όπου η 

μουντάδα και τα σκούρα χρώματα επικρατούσαν, όλες οι γυναίκες αναμένουν τα 

έντονα χρώματα που θα δώσουν ζωντάνια και χάρη. Τα γυναικεία παντελόνια τζιν σε 

κόκκινο, ροζ, γαλαζοπράσινα, πράσινα και ιώδη χρώματα έχουν κατακλύσει τα 

καταστήματα. Ένα ασφαλές πανωφόρι που ταιριάζει με αυτά τα χρώματα είναι ένα 

απλό λευκό ή μαύρο μπλουζάκι. Μπορείς βέβαια να επιλέξεις και άλλα πιο έντονα 

χρώματα στα μπλουζάκια ωστόσο να προσέξεις έτσι ώστε να ταιριάζουν σίγουρα με 

τα καινούρια τζιν παντελόνια που σκοπεύεις να αγοράσεις. 

 

Παστέλ αποχρώσεις 

 

Οι παστέλ αποχρώσεις στα γυναικεία τζιν παντελόνια δίνουν και παίρνουν. Για ένα 

καθημερινό και κομψό ντύσιμο μπορούν να συνδυαστούν άψογα με ανοιχτόχρωμα 

μπλουζάκια. 
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Ξεθωριασμένα τζιν  

Αυτή η τάση της μόδας για τα γυναικεία τζιν παντελόνια μπορεί να δίνει ελαφρά μια 

αίσθηση ρετρό ωστόσο μπορείς να φαίνεσαι πολύ μοντέρνα αν συνδυάσεις τα 

παντελόνια αυτά με ξεθωριασμένα μπλουζάκια, κ.τ.λ.  

 

Αυτή η τάση της μόδας για τα γυναικεία τζιν παντελόνια μπορεί να δίνει ελαφρά μια 

αίσθηση ρετρό ωστόσο μπορείς να φαίνεσαι πολύ μοντέρνα αν συνδυάσεις τα 

παντελόνια αυτά με ξεθωριασμένα μπλουζάκια, κ.τ.λ. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ JEANS 

 

Μεσάτα τζιν  

 

Τα μεσάτα γυναικεία τζιν είναι ένα είδος παντελονιού που πολλές γυναίκες εκτιμούν 

ιδιαιτέρως. Tα μεσάτα τζιν ταιριάζουν πολύ σε γυναίκες που θέλουν να προσδώσουν 

ένα ιδιαίτερο στιλ στην εμφάνιση και το ντύσιμό τους. 

  

Είστε: 
 

Ψηλή-Αδύνατη 

 

Skinny, skinny jeans… Τι πιο ιδανικό για τα καλλίγραμμα πόδια και την αδύνατη 

σιλουέτα σας, από τα skinny παντελόνια που αναδεικνύουν τις υπέροχες αναλογίες 

σας. Ένα στενό τζιν ως τον αστράγαλο θα "απογειώσει" την εμφάνιση σας, πόσο 

μάλλον αν είναι συνδυασμένο με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες. 

 

Extra tip: Αποφύγετε με τα στενά jeans να συνδυάζετε στενά μπλουζάκια 

 

Κοντή-Αδύνατη 

 

Ένα κλασσικό jean, σε ίσια γραμμή είναι σίγουρα το ιδανικό για όσες ανήκετε σε 

αυτήν τη κατηγορία , αφού θα σας δώσει ύψος και θα κολακέψει το κορμί σας! 

Αποφύγετε τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια και τα τύπου καμπάνα, γιατί θα σας 

αφαιρέσουν πόντους και αυτό σίγουρα δεν το θέλετε! Προσοχή στα παντελόνια με 

γυρισμένο ρεβέρ και το "κόψιμο" στον αστράγαλο, καθώς και αυτά τείνουν να σας 

δείχνουν πιο minion απ' ότι είστε.  

 

Extra tip: Προτιμήστε σκουρόχρωμα τζιν γιατί αυτές οι αποχρώσεις κάνουν τα πόδια 

να φαίνονται πιο μακριά. 

 

 

Σώματότυπος Κλεψύδρα 

 

Σας χαρακτηρίζουν οι πλούσιες και θηλυκές καμπύλες, η λεπτή μέση και το πλούσιο 

στήθος; Αναμφίβολα πολλές γυναίκες θα ήθελαν να ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία! Ο βασικός κανόνας για εσάς είναι να επιλέξετε τζιν που θα αναδείξουν τις 

καμπύλες σας χωρίς να τις τονίσουν υπερβολικά. Προτιμήστε τα τζιν δεκαετίας 70’s 

(τύπου καμπάνα) αποφύγετε τα ανοιχτόχρωμα τζιν και αν σας αρέσουν τα 

ξεβάμματα, προσέξτε αυτά να βρίσκονται στο κέντρο του ποδιού (περίπου στο 

γόνατο) ώστε να δημιουργούν την ψευδαίσθηση του αδύνατου. 
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Extra tip: Φροντίστε να επιλέγετε τζιν με τσέπες πίσω, ώστε να μειώσετε το μέγεθος 

των γοφών σας. 

  

 

Σωματότυπος: Μήλο 

 

Συνήθως το πρόβλημα σε αυτόν τον σωματότυπο εμφανίζεται στην περιοχή της 

κοιλιάς, παρόλα αυτά έχετε και ένα μεγάλο ατού...τα καλλίγραμμα πόδια σας! Γι’ 

αυτό λοιπόν είναι καιρός να τραβήξετε τα βλέμματα από την κοιλίτσα σας, 

τονίζοντας τα πόδια σας.  

 

Προτιμήστε jean σε ίσια γραμμή, με ελαστικότητα για να μην σας σφίγγουν στην 

περιοχή της κοιλιάς και για όσες το ατού σας βρίσκεται στα πόδια, επιλέξτε skinny 

jeans, κατά προτίμηση ελαστικά. Αποφύγετε τα υπερβολικά ψηλόμεσα παντελόνια, 

καθώς θα τονίσουν την περιοχή που θέλετε να κρύψετε, αλλά και τα χαμηλοκάβαλα 

και σκληρά υφάσματα. 

 

 

Extra tip: Φορέστε διάφορα αξεσουάρ που θα τραβήξουν τα βλέμματα από την 

περιοχή όπου εντοπίζεται το πρόβλημα. 

 

 

Σωματότυπος: Αχλάδι 

 

Για εσάς που σας χαρακτηρίζουν οι πλούσιες καμπύλες σε μηρούς και γοφούς, και 

ίσως έχετε λίγο μεγαλύτερη περιφέρεια απ΄ ότι θα θέλατε αυτό δεν είναι πάντα κακό, 

αρκεί να κάνετε τις σωστές επιλογές. Αποφύγετε να φορέσετε ένα φαρδύ παντελόνι, 

νομίζοντας ότι έτσι θα καλύψετε τη μεγάλη σας περιφέρεια. Το μόνο που θα πετύχετε 

είναι το αντίθετο!  

 

Επιλέξτε παντελόνια ψηλοκάβαλα, που θα αναδείξουν τις καμπύλες σας ή ακόμα 

παντελόνια που ανοίγουν ελαφρώς προς τα κάτω, ώστε να εξισορροπούν τη σιλουέτα 

σας.  

 

Extra tip: Όχι στα έντονα στρας, τρουκς και σχέδια που βρίσκονται στην περιφέρεια. 

Θα σας προσθέσουν όγκο εκεί που θέλετε να τον αποφύγετε! 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

     Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

μαθητών του Λυκείου μας σχετικά με τις καταναλωτικές τους συνήθειες για την 

αγορά ρούχων. Ένας άλλος λόγος που κάναμε την έρευνα ήταν να γνωρίσουμε την 

διαδικασία της δειγματοληπτικής έρευνας σε όλα τα στάδια. Παράλληλος σκοπός της 

μελέτης του ερωτηματολογίου είναι η απόκτηση ξεκάθαρης εικόνας στο θέμα του 

εκφοβισμού στο σχολείο και γενικότερα στης βίας και της επιθετικότητας στο 

σχολείο. 

     Με την τεχνική του ερωτηματολογίου αποκτήσαμε ερευνητική διάθεση και 

αναπτύξαμε δεξιότητες παρατήρησης και καταγραφής. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

   Η διαδικασία της δημιουργίας του ερωτηματολογίου ήταν μια διαδικασία αρκετά 

χρονοβόρα   που    διήρκησε  2 δίωρα μαθήματος. 

   Αρχικά μας μοιράστηκαν λευκές κόλλες Α4 για να καταγράψουμε τα ερωτήματα  

θα τα διατυπώναμε στο ερωτηματολόγιο. 

   Η ολομέλεια αποφάσισε για την τελική μορφή του ερωτηματολογίου. Κάποιες 

ερωτήσεις αφαιρέθηκαν και κάποιες τροποποιήθηκαν. 

    Κατόπιν έγινε η σύνταξη των ερωτήσεων και η αναπαραγωγή σε 100 αντίτυπα. 

Προτού μοιραστεί το ερωτηματολόγιο σε άλλους μαθητές όλοι οι μαθητές που 

συμμετείχαν στην ερευνητική εργασία απάντησαν σε αυτό. 

   Στη συνέχεια μοιράστηκαν σε άλλες τάξεις του Λυκείου μας. Οι ίδιοι αναλάβαμε  

να τα παραλάβουμε, να τα φέρουμε στην τάξη και να τα επεξεργαστούμε.  

    Η κάθε ομάδα ανέλαβε να επεξεργαστεί ένα αριθμό ερωτήσεων. Επομένως, όλα τα 

απαντημένα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν με τη σειρά σε όλες τις ομάδες. 

Ακολούθως  καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου σε ένα από τα 

excel. Με τη βοήθεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού δημιουργήθηκαν γραφήματα.  

Τέλος, η κάθε ομάδα σχολίασε τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που ανέλαβε να 

επεξεργαστεί και κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Μόδα-Ένδυση 

 

Φύλο:      Αγόρι                                 Κορίτσι    

Ηλικία:  …………. 

 

1.Πόσο συχνά ψωνίζετε ; 

    κάθε εβδομάδα                          κάθε μήνα                        στις εκπτώσεις     

     σε συγκεκριμένες περιπτώσεις   

 2. Προσαρμόζετε το ντύσιμό σας ανάλογα με τη μόδα; 

         πολύ                              μέτρια                                       καθόλου        

3.Κρίνετε κάποιον με βάση τα ρούχα που φοράει; 

    Ναι                                                     Όχι   

4. Ένα ρούχο που σας αρέσει αλλά είναι ακριβό: 

     θα το αγοράζατε                                δεν θα το αγοράζατε                     

5. Ακολουθείτε τη  μόδα;    (μία επιλογή) 

    πιστά                                       

   όσο μπορείτε                            

   σε όποιο βαθμό θέλετε            

   καθόλου                                    

6.Γιατί αγοράζετε ρούχα; (μία επιλογή) 

   γιατί φθείρονται τα παλιά                           

   γιατί αλλάζει η μόδα                                   

   γιατί σας κάνει να νιώθετε καλύτερα         
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7.Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το ντύσιμό σας; (δύο επιλογές) 

    θρησκεία                            μουσική                         οικογένεια          

    παρέα                                 μόδα                                   ΜΜΕ             

 8. Με τι κριτήριο επιλέγετε τα ρούχα σας; (δύο επιλογές) 

      τιμή                να σας βολεύει                         η γνώμη της/του φίλης/ου       

      η φίρμα              να είναι στη μόδα                         να σας ταιριάζει                   

9. Τι στυλ προτιμάτε; (μία επιλογή) 

       αθλητικό                             επίσημο                              καθημερινό             

10.Κατά πόσο σας επηρεάζει η γνώμη των άλλων για την εμφάνισή σας; (μία 

επιλογή) 

   πολύ                αρκετά              λίγο             καθόλου             

11.Σας  ενδιαφέρουν τα υλικά από τα οποία φτιάχνεται το ρούχο;   

               ναι                                    όχι        

 12.Σας έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση σε σχέση με τις καταναλωτικές σας   

συμπεριφορές; 

                ναι                                    όχι        

13.Έχετε κάποιο πρότυπο από το οποίο εμπνέεστε το ντύσιμό σας; 

                 ναι                                    όχι        

14.Για σας το ρούχο είναι μόδα ή ένδυση; 

         μόδα                                  

         ένδυση                               

          και τα δύο                               
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

1. Πόσο συχνά ψωνίζετε  ; 

 

  Στην πρώτη ερώτηση , << Πόσο συχνά ψωνίζετε >> η πλειονότητα των μαθητών, 

δηλαδή το 32%, απάντησε ότι ψωνίζει κάθε μηνά, ποσοστό 30% απάντησε ότι 

ψωνίζει στις εκπτώσεις , το 24% των μαθητών ψωνίζει μόνο σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις  και κάθε βδομάδα  κάνει τις αγορές του  το 14% των μαθητών . 

   Συμπεραίνουμε ότι οι  μαθητές στην πλειονότητα τους ψωνίζουν κάθε μήνα. 

2. Προσαρμόζετε το ντύσιμό σας ανάλογα με τη μόδα ; 
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Στην ερώτηση << προσαρμόζετε το ντύσιμό σας ανάλογα με τη μόδα >> , η 

πλειονότητα απάντησε σε ποσοστό 78% μέτρια , ενώ μόνο  το 10% των μαθητών δεν 

προσαρμόζει καθόλου το ντύσιμό του ανάλογα με τη μόδα.. 

   Συμπεραίνουμε ότι οι  μαθητές στην πλειονότητα τους προσαρμόζουν μέτρια το 

ντύσιμό τους ανάλογα με τη μόδα. 

 

    3.   Κρίνετε κάποιον με βάση τα ρούχα που φοράει ; 

 

 

 

Στην ερώτηση << Κρίνετε κάποιον με βάση τα ρούχα που φοράει>>, το 54% 

απάντησε ναι ,ενώ το 46% όχι. 

Συμπεραίνουμε ότι πάνω από τους μισούς   μαθητές  κρίνουν κάποιον με βάση τα 

ρούχα που φοράει. 
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      4.    Ένα ρούχο που σας αρέσει αλλά είναι πολύ ακριβό: 

 

Στην ερώτηση <<θα αγοράζατε  ένα  ρούχο που σας αρέσει αλλά είναι πολύ 

ακριβό>> , οι μαθητές απάντησαν σε ποσοστό 56% ότι δεν θα το αγόραζαν , ενώ σε 

ποσοστό 44% ότι θα το αγόραζαν. 

Συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν θα αγόραζε ένα ρούχο που είναι 

πολύ ακριβό. 

 

     5.     Ακολουθείτε τη μόδα ; 
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Στην ερώτηση << Ακολουθείτε τη μόδα >> το 72% των μαθητών απάντησε ότι 

ακολουθεί τη μόδα σε όποιο βαθμό αυτή θέλει  , ενώ το 14% όσο μπορεί , το 6% 

πιστά και το 8% καθόλου. 

  Συμπεραίνουμε ότι οι  μαθητές στην πλειονότητα τους ακολουθούν τη μόδα σε 

όποιο βαθμό θέλουν. 

 

    6.    Γιατί αγοράζετε ρούχα ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση << Γιατί αγοράζετε ρούχα>> το 52% των μαθητών απάντησε γιατί  η 

αγορά καινούριων ρούχων τους κάνει να νιώθουν καλύτερα , το 38% γιατί φθείρονται 

τα παλιά και το 10% γιατί αλλάζει η μόδα. 

 Συμπεραίνουμε ότι οι  μαθητές στην πλειονότητα τους αγοράζουν ρούχα γιατί αυτό  

τους κάνει να νιώθουν καλύτερα. 
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   7.    Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το ντύσιμό σας ;   

 

 

 

 

 Στην ερώτηση <<.από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το ντύσιμό σας>> ,η 

πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 33,7% απάντησε ότι  η παρέα και η μόδα είναι 

δύο παράγοντες  που επηρεάζουν το ντύσιμό τους,  ποσοστό  14,6% επηρεάζεται από 

τη μουσική , 10.1% από την οικογένεια, 7,9%  από τα Μ.Μ.Ε , ενώ κανένας από τους 

μαθητές δεν απάντησε ότι η θρησκεία  επηρεάζει το ντύσιμό του.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία των μαθητών επιλέγει το ντύσιμο της 

συμφωνά με την παρέα και τη μόδα ενώ λίγοι είναι αυτοί που προτιμούν να ντύνονται 

σύμφωνα με βάση την οικογένεια και μηδενικοί αυτοί που επηρεάζονται από τη 

θρησκεία. 
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   8.   Με τι κριτήριο επιλέγετε τα ρούχα σας ; 

 

 

 

 

 Στην ερώτηση << με τι κριτήριο επιλέγετε τα ρούχα σας>> , το 31,9 % των 

μαθητών απάντησε σύμφωνα με την τιμή, το 2,1 % απάντησε σύμφωνα με τη φίρμα , 

το 25,5% σύμφωνα με το αν τους βολεύει , το 9,6% με το αν είναι στη μόδα, το 2,1% 

σύμφωνα με τη γνώμη φίλων και τέλος το 44,7% σύμφωνα με το αν τους ταιριάζει. 

 Συμπεραίνουμε λοιπόν , ότι οι περισσότεροι μαθητές θέτουν ως πρωταρχικό κριτήριο 

για την αγορά ενός ρούχου το αν τους ταιριάζει ενώ λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη τους 

τη μόδα. 
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   9.      Τι στυλ προτιμάτε ; 

 

 

Στην ερώτηση <<.τι στυλ προτιμάτε>> το 26% των μαθητών απάντησε ότι το στυλ 

που προτιμούν είναι το αθλητικό , το 14%  προτιμά το επίσημο και για το 60% 

αγαπημένο τους στυλ είναι το καθημερινό. 

  Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία των μαθητών προτιμά το καθημερινό στυλ 

ντυσίματος. 

 

   10.   Κατά πόσο σας επηρεάζει η γνώμη των άλλων για την εμφάνισή σας ; 
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Στην ερώτηση << κατά πόσο σας επηρεάζει η γνώμη των άλλων για την εμφάνισή σας>> 

, 6% των μαθητών απάντησε  ότι επηρεάζονται πολύ , 26% αρκετά, 48% λίγο και 20% δεν 

επηρεάζονται καθόλου από τη γνώμη των άλλων για την εμφάνισή τους. 

   Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν επηρεάζεται λίγο από τη γνώμη 

άλλων για το ντύσιμο. 

 

   11.    Σας ενδιαφέρουν τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται τα ρούχα ; 

 

  

Στην ερώτηση << σας ενδιαφέρουν τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται τα 

ρούχα>> το 60% των μαθητών απάντησε ναι ,ενώ το 40% όχι,  

 Συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για τα υλικά των ρούχων τους. 

 

   12.      Σας επηρεάζει η οικονομική κρίση σε σχέση με τις καταναλωτικές σας 

συμπεριφορές ; 
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 Στην ερώτηση << σας επηρεάζει η οικονομική κρίση σε σχέση με τις 

καταναλωτικές σας συμπεριφορές>> το 68% των μαθητών απάντησε ναι, ενώ το 

32% όχι. 

 Συμπεραίνουμε ότι μεγάλος αριθμός μαθητών επηρεάζεται στις αγορές του λόγω της 

οικονομικής κρίσης. 

 

   13.     Έχετε κάποιο πρότυπο από το οποίο εμπνέεστε το ντύσιμό σας ; 

 

  Στην ερώτηση << έχετε κάποιο πρότυπο από το οποίο εμπνέεστε το ντύσιμό 

σας>> το 22% των μαθητών απάντησε ναι , ενώ το 78% όχι.  

 Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν εμπνέονται από πρότυπα για 

το ντύσιμο τους. 

 

     14.    Για σας το ρούχο είναι μόδα ή ένδυση ; 
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 Στην ερώτηση << για σας το ρούχο είναι μόδα ή ένδυση>> το 2% των μαθητών 

απάντησε μόδα , το 28%  ένδυση και το 70% και τα δύο. 

 Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι για τους περισσότερους μαθητές το ρούχο είναι 

ταυτόχρονα μόδα και ένδυση. 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Μάθημα : Ερευνητικές εργασίες 

Θέμα : Η ιστορία της μόδας και η εξέλιξη της 

ένδυσης 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συνεργασία των μελών. 

 Ο καθένας εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του,  σέβεται και δεν  

προσβάλλει τα άλλα μέλη. 

 Είμαστε συνεπείς και υπεύθυνοι σε ό, τι αναλαμβάνουμε. 

 Εργαζόμαστε όλοι  και δεν κρυβόμαστε πίσω από την ομάδα. 

 Σεβόμαστε την προσπάθεια και το έργο του κάθε μαθητή. 

 Ετοιμάζουμε τις ''εστίες'' και στο τέλος του μαθήματος        

επαναφέρουμε την σχολική αίθουσα στην αρχική της μορφή. 

 

         Η υπεύθυνη  Καθηγήτρια              Τα μέλη της ομάδας 
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ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο:  …………………………………………………… 

Ημερομηνία:  ………../………../……….. 

 

1.Πώς ένιωσα συμμετέχοντας στη διαδικασία; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2.Τι μου άρεσε περισσότερο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3.Πώς άλλαξε η οπτική μου για το δημόσιο χώρο μέσα από τη διαδικασία αυτή; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Σε ποια σημεία ένοιωσα ότι τα πήγα καλά; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

5.Η συμμετοχή μου στην ομάδα με διευκόλυνε να παράγω ιδέες ή όχι; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.Τι έκανε καλά και τι όχι η ομάδα μου; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.Τι έκανα καλά εγώ και τι όχι μέσα στην ομάδα μου; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.Μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά  που έκανα μέσα στην ομάδα μου 

για να είχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα η ομάδα μου; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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9.Μπόρεσα να χρησιμοποιήσω καλά τις πηγές πληροφοριών(διαδίκτυο, βιβλιοθήκη 

κλπ.); 

……………………………………………………………………………………….. 

10.Τι θα έκανα διαφορετικά στην επόμενη εργασία; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Η ενδυμασία δια μέσου των αιώνων, Λαγάκου Νέλλη, εκδ. Δωδώνη. 

 Εγκυκλοπαίδεια Δομή 

 Ενδύματα, υποδήματα και είδη μόδας, Diamond Joy, εκδ. Ίων. 

 Η μόδα, βικιπαιδεια 

 http://www.queen.gr/ 

 http://22lyk-athin.att.sch.gr/?page_id=2605 

 http://newpost.gr/post/77502/H-istoria-ton-Jeans-apo-tin-ergatiki-taksista-podia-

eponymon/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Jeans 

 http://www.sansimera.gr/articles/100 

 http://www.celebrityendorsementads.com/celebrity-

endorsements/celebrities/scarlett-johansson/ 

 http://trendland.com/blake-lively-mademoiselle-chanel-campaign/ 
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