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Αντί προλόγου… 
 
 
Στα πλαίσια μιας δραστηριότητας καταιγισμού ιδεών συγκεντρώσαμε κάποιους 
μικρούς προσωπικούς ορισμούς για το φαινόμενο «Μόδα». Τους παραθέτουμε σ’ 
αυτό το σημείο για να προλογίσουμε την εργασία μας. 
 
 

Μα τέλος πάντων τι είναι αυτή η Μόδα;! 

Μόδα = Ψευδαισθήσεις! Είναι κανόνες για ρούχα , η άποψη μερικών που γίνεται 
ύμνος και τρόπος ζωής, αδύνατα και γυμνασμένα κορμιά που φορούν ακριβά 
ρούχα 
Μόδα είναι αισθητική και ομορφιά! 
Μόδα είναι μια παροδική συνήθεια… 
Μόδα είναι ένας τρόπος για να δείξεις το στιλ ή την προσωπικότητα σου και να 
εντυπωσιάσεις. 
Μόδα είναι να μην είσαι κιτς! 
Μόδα = Στιλ 
Μόδα είναι ένα μέσο έκφρασης. 
Μόδα είναι κάτι περίπλοκο. Όλο αλλάζει και γενικά είναι χάλια! 
Μόδα είναι ένας τρόπος για να περνάς την ώρα σου. 
Μόδα = Κανόνας! 
Η μόδα είναι τρόπος ζωής… Δε μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν! 
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Οι τάσεις της Μόδας… τα πολύ παλιά χρόνια! 
 

Ήταν οι πρώτοι που ανήγαγαν την ανάγκη της ένδυσης 
σε επίπεδο κομψότητας παθιασμένοι με την στόλα. Την 
εποχή της αρχαίας Ρώμης τα θεάματα του ιπποδρόμου 

ήταν της μόδας επιβάλλοντας το κατάλληλο ένδυμα. Όσοι τους 
παρακολουθούσαν εισέρχονταν στην αρένα φορώντας ότι πιο ωραίο είχαν. Για 
τους Ρωμαίους η ένδυση είναι θέμα κοινωνικής τάξης. Πριν το θέαμα 
εκτελούσαν τους καταδικασμένους . Οι εκτελεστές ήταν ντυμένοι μαχητές . Οι 
διαγωνιζόμενοι φορούσαν στολές συγκεκριμένου χρώματος. Αυτός με την 
πράσινη στολή εκπροσωπεί το λαό, με την κόκκινη την Σύγκλητο και με το μπλε 
την αριστοκρατική τάξη. Τα χρώματα αποτελούν  φόρο τιμής στους θεούς. Το 
λευκό είναι αφιερωμένο στην Αθηνά , το πράσινο στην Αφροδίτη , το κόκκινο 
στον Άρη και το μπλε στον Κρόνο και τον Ποσειδώνα. Σ’ αυτή την εποχή 
χρησιμοποιούσαν τα λουτρά. Οι πατρίκιοι ιδρωμένοι από το στάδιο και εξαιτίας 
της ζέστης έπαιρναν το μπάνιο τους στα λουτρά . Για αυτούς το μπάνιο ήταν 
θεϊκή στιγμή. Για τους Ρωμαίους η καθαριότητα αποτελεί χαρακτηριστικό 
κομψότητας. Μέσω των λουτρών ασχολούνται και με το ξύρισμα. Στη Ρώμη του 
πρώτου αιώνα μόνο οι φιλόσοφοι και οι άντρες που είχαν πένθος άφηναν 
γενειάδα . Ο στρατηγός Κήπιον έφερε την μόδα του ξυρισμένου κεφαλιού . Δύο 
αιώνες αργότερα η ανδρική κόμμωση γίνεται πιο επιτηδευμένη για την 
κατάκτηση του άλλου φύλου. Επί αυτοκρατορίας του Νέρωνα η κόμμωση 
μετατρέπεται σε αληθινή τέχνη . Κάθε τούφα είναι τέλεια τοποθετημένη 

χρησιμοποιώντας τα μπικουτί . Δυο αιώνες αργότερα ο αυτοκράτορας Μάρκος 
Αυρήλιος καταργεί τις μπούκλες και φέρνει στη μόδα τα κατσαρά μαλλιά . Οι 
Ρωμαίοι όμως συνεχίζουν  το ξυρισμένο κεφάλι και τις μπούκλες μέχρι την 
άνοδο στην εξουσία των πρώτων χριστιανών αυτοκρατόρων.  
Η τήβεννος ήταν ένα κομμάτι ύφασμα που φορούσαν με διάφορους τρόπους . 
Είχε μήκος 5,6 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα . Αργότερα ένα αίσθημα κόπωσης 
περιόρισε την χρήση της. Απαιτούσε δυο δούλους για την τοποθέτηση της . Ο 
ρήτορας Ορτένσιος ήταν απόλυτος στον τρόπο που φοράει την τήβεννο. Στις 

αγορές προτιμούν  μάλλινα ή λινά  τα  οποία προσφέρουν την καλύτερη σχέση 
ποιότητας- τιμής. Το βαμβακερό αιγυπτιακής προέλευσης δεν ήταν ακόμα 
διαδεδομένο. Ενώ το δέρμα και οι γούνες δεν προτιμούνται εξαιτίας του ήπιου 
κλίματος. Κάποιος εκκεντρικός επιχειρηματίας φέρνει στο προσκήνιο το μετάξι . 
Το μετάξι έρχεται από την Κίνα. Είναι εξαιρετικά ακριβό. Αντί να το αγοράζουν 
σε εξωφρενικές τιμές από τους Φοίνικες στρέφονται στους Έλληνες 
μεγαλέμπορους. 
Στη Ρώμη χάνονται περιούσιες για ένα μοναδικό χρώμα: την πορφύρα. 
Προέρχεται από ένα κοχύλι της Αβυσσινίας την σημερινή Αιθιοπία. Ο Νέρωνας 

είχε απαγορεύσει στους πολίτες να φορούν πορφύρα. Οι πλούσιοι Ρωμαίοι δεν 
διακρίνονται μόνο από την πορφυρή τήβεννο αλλά και από τις σχολές 
μονομάχων που διέθεταν.  
 Στις μάχες οι μονομάχοι έχουν καλυμμένο το πρόσωπο τους. Κάποιοι έχουν 

δίχτυ ή τρίαινα και κάποιοι τεράστια ασπίδα και σπαθί. Ο ρωμαϊκός στρατός 
φέρνει νέες μόδες. Είναι επηρεασμένοι από άλλους λαούς . Δανείζονται ενδύματα 
όπως το κουκούλιο (γαλατικό χωριάτικο ένδυμα) . Επίσης δανείστηκαν τα 
κάλλιγκα επίσης γαλατικό, ένα είδος σανδαλιών που ανεβαίνουν πιο ψηλά στο 

πόδι και είναι πιο γερά . Στο Σαν Τροπέ κατασκευάζουν εκπληκτικά σανδάλια 
(από ξύλο βελανιδιάς) .  
Τον πρώτο αιώνα μ.Χ οι πλούσιες πατρικίες μετά το μπάνιο φρόντιζαν το σώμα 
τους αλείφοντας με λάδι. Το Ναβασαρίζιουμ ήταν ένα γαλάκτωμα ινδικής 

Αρχαία Ρώμη 
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προέλευσης που φροντίζει το δέρμα . Για να προλάβουν τις επιπτώσεις του 
χρόνου χρησιμοποιούσαν μάσκες νυχτός. Μια μάσκα ήταν αυτή με πίτουρα για 
λευκή επιδερμίδα που την ονόμαζαν «μάσκα συζύγου» γιατί απωθούσαν την 
ερωτική επιθυμία αλλά είχε ευχάριστο αποτέλεσμα την επόμενη μέρα . Όσον 
αφορά το μακιγιάζ αφιέρωναν ολόκληρη μέρα. Τότε απαιτούνταν λευκή 
επιδερμίδα σε μια ηλιόλουστη χώρα. Τόνιζαν το βλέμμα και αυτό ήταν 
αιγυπτιακή επιρροή. Τα κοσμήματα των  γυναικών της Ρώμης ήταν κομψά ή 
μοντέρνα . Για τις φακίδες και τις πανάδες χρησιμοποιούσαν περιττώματα 
κροκοδείλων. Οι ρωμαίες φορούν βαριά κοσμήματα τον χιτώνα και ελαφριά το 
καλοκαίρι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εποχής ήταν τα ξανθά μαλλιά. Ένας 
τρόπος βαψίματος των μαλλιών ήταν το λίπος κατσίκας, στάχτη οξειάς και 
θειάφι. Υπήρχε και άλλη λύση. Οι περούκες . Η Αυτοκράτειρα Λυβία σύζυγος 
Αυγούστου, είχε έναν κλασικό κότσο. Η αυτοκράτειρα Πλωτίνα υιοθέτησε τους 
πλούσιους βοστρύχους. Χαρακτηρίστηκε κόμμωση χελώνας. Για αυτές  τις 
κομμώσεις υπήρχαν ειδικοί δούλοι κομμωτές. Η στόλα ήταν η γυναικεία 
παραλλαγή της τηβέννου. Ο μακρύς χιτώνας θα γίνει σύμβολο των παντρεμένων 
γυναικών. Σφιχτές πιέτες, κεντημένες μπορντούρες και μια ζώνη στη γυναίκα 
και το φοράει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χρησιμοποιούσαν ένα υφασμάτινο 
ζωνάρι πού πλάκωνε το στήθος για να το κρατήσουν  σε μικρό μέγεθος. Επίσης 
για αυτό το λόγο πολλές κυρίες της αριστοκρατίας δεν θήλαζαν. Οι νεαρές 
γυναίκες που ήθελαν καλλίγραμμο σώμα δεν έτρωγαν  σχεδόν  καθόλου. 

Αρκετές  ήταν ανορεκτικές και αυτό το έκαναν για να βρουν γρήγορα σύζυγο. 
Αδυνάτισμα και χλομάδα = ερωτισμός. Όταν πηγαίνω για μπάνιο καλύπτω το 
στήθος με μια λωρίδα και ένα εσώρουχο .Θεωρούνται οι πρόδρομοι του μπικίνι. 
Φορούσαν παπούτσια που κάλυπταν τους αστράγαλους. Κρεπίδες = σανδάλια 
με τακούνια για να δείχνουν ψηλές  εμπνευσμένο από τους κοθόρνους. 

Με την πτώση της Ρώμης οι ενδυματολογικές τάσεις θα  χαθούν… 
 

Θα περάσουν εννέα αιώνες μέχρι παρουσιαστεί ποικιλία 
και διαφοροποίηση στα ενδυματολογικά. Οι πολεμιστές 

φορούν ρούχα στα μέτρα τους . Πλέον φορούν απλούς 
μάλλινους χιτώνες και παθιάζονται με την ακρίβεια. Ζουν σε καλύβες και δεν 
υπάρχει έντονη βαρβαρότητα . Το πιο διαδεδομένο υλικό είναι το λινάρι . Στο 
μεσαίωνα το ύφασμα σπάνια ξεπερνάει τα 70 εκατοστά. Οι αλλαγές είναι μικρές 
μεταξύ ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων. Η διαφορά του φύλου διακρίνεται 
από το μήκος του κότου. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε οικονομική άνεση, 
έφτιαχναν ύφασμα από τσουκνίδες. Τα χρώματα περιορίζονται στις φυσικές 
μορφές. Οι γυναίκες φορούσαν κατάσαρκα, λινάρι, καναβάτσο, ρούχα από 
φυτικές ίνες και πανωφόρια από μαλλί. Οι άνθρωποι μετά από μία δύσκολη 
μέρα δουλειάς φρεσκαρίζονται αλλά συνεχίζουν να φορούν το ίδιο ένδυμα. Τον 
12ο αι. παρατηρούνται αραβικές επιρροές. Οι ιππότες που πολεμούσαν στην 
Ιερουσαλήμ φέρουν ένα σταυρό πάνω στον χιτώνα τους. Οι σταυροφόροι 
υιοθετούν την σιδερένια πανοπλία η οποί ήταν εύκαμπτη αλλά βαριά. Κάθε 
μεταλλικό της πλέγμα ζύγιζε 15 κιλά!! Η διαφορετική καταγωγή των 
πολεμιστών οδήγησε στην υιοθέτηση οικοσημολογικών εμβλημάτων από αυτά 
και τα έντονα χρώματα όπως το μπλε οι στρατιώτες αναγνωρίζονται μεταξύ 
τους. Τους πολεμιστές της Δύσης τους γοητεύει η πολυτέλεια και η 
διαφοροποίηση των υφασμάτων. Οι επαφές με το μουσουλμανικό πολιτισμό 
κάνουν στη Δύση γνωστό το μετάξι. Η χρήση του βαμβακιού για την παραγωγή 
ρούχων διαδίδεται από τον 13ο με 14ο αι. μ.Χ. Οι Δεσποινίδες φορούν φορέματα 
σε σχήμα Τ. Το καφτάνι (περσικής προέλευσης) το φορούν σε γάμους. Γίνεται 
φανερό πως οι τάσεις της Ανατολής επηρεάζουν τις βασιλικές αυλές αλλά όχι 

Μεσαίωνας 
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και τις τάσεις του δρόμου. Από τις αρχές του 14ου αι. ο κόσμος αρέσκεται στα 
πιο έντονα χρώματα και τολμά την ιδέα του διπλού χρωματισμού. Αρχίζουν να 
φοράνε χρησιμοποιούν γυαλιά και στην καθημερινή τους ζωή (επινοήθηκαν 
στην Αραβία και ήρθαν στην Ευρώπη τον 13ο αι.) Το μακιγιάζ την περίοδο 
εκείνη θεωρείται αμάρτημα αντίστοιχο της μοιχείας. Οι γυναίκες έδιναν μεγάλη 
σημασία στην κόμη τους. Έπρεπε η κόμη τους να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο 
μακριά. Ξύριζαν ένα μικρό μέρος από την μπροστινή πλευρά του κεφαλιού γιατί 
το μέτωπο έπρεπε να φαίνεται φαρδύ, φωτεινό και ασπρισμένο. Από τον 15ο αι. 
και μετά τα λουτρά τίθενται ξανά σε χρήση αλλά θεωρούνται κακόφημα μέρη. 
Έτσι, μετά από λίγο καιρό κλείνουν ξανά. Οι γυναίκες αναγκάζονται να κάνουν 
την τουαλέτα του ς στεγνά χρησιμοποιώντας μια πετσέτα. Στις περιπτώσεις των 
αριστοκρατών για την καθαριότητα χρησιμοποιείται ροδόνερο. 
 
Με τον όρο πουρπουά αναφερόμαστε στην ενδυματολογική επανάσταση της 
εποχής. Η πολεμική στολή παύει να φοριέται μόνο από πολεμιστές. Τα ανδρικά 
ενδύματα κονταίνουν και γίνονται εφαρμοστά ενώ στα γυναικεία ρούχα 

ενισχύεται το μπούστο. Το πουρπουά οδήγησε στο 
ράψιμο πάνω σε πατρόν. Οι ευγενείς φοράνε καπέλα, 
τουρμπάνια, παπούτσια με γυριστές άκρες. Μάλιστα η 

άκρη του παπουτσιού εκείνη την εποχή είναι ενδεικτική της κοινωνικής τάξης. 
Στους αγώνες ιπποσύνης έπρεπε όλοι να φορούν «τα καλύτερα τους». Να λοιπόν 

πως εμφανίζεται μια εντυπωσιακή μόδα με μακριά στολισμένα μανίκια. 
Εξωτερικά οι πανοπλίες είχαν ύφασμα ή δέρμα. Στις μάχες φορούσαν ένα 
φουσκωτό γιλέκο. Η πανοπλία ενός δούκα ή βασιλιά μπορεί να ήταν καλυμμένη 
με χρυσό. Ενίοτε στις πανοπλίες υπήρχαν μαργαριτάρια ή πολύτιμες πέτρες. 
Το 1477 το «φθαρμένο» έρχεται στη μόδα… οι Ελβετοί ξιφομάχοι για να 

αποκτήσουν περισσότερη άνεση αρχίζουν να χαράζουν και να σχίζουν τις 
στολές τους και σύντομα αυτό γίνεται μόδα στην ευρωπαϊκή κυριαρχία. 
Για τις γυναίκες που ψάχνουν νεοτερισμούς δεν υπάρχουν περιοδικά αλλά 
κούκλες. 

14ος -15ος αι. 
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Μόδα και 20ος αιώνας… 
 
Όλοι λένε πως η Μόδα έρχεται και παρέρχεται, πως όταν βγαίνουν οι νέες τάσεις 
για κάθε σαιζόν, οι αναφορές σε προηγούμενες δεκαετίες είναι εμφανείς. Και δεν 
έχουν άδικο. Όμως τι ήταν μόδα τις προηγούμενες δεκαετίες; Από πότε 
υπάρχουν μπαλαρίνες, οι pencil φούστες και τα φορέματα σε γραμμή Α με 
γεωμετρικά print; 
Πως εξελίχθηκε η μόδα μέσα στον χρόνο; Πως ιστορικά γεγονότα και η κοινωνία 
επηρεάζει τον τρόπο που ντύνονταν; 
 
Η αλλαγή του αιώνα 
Όλες οι αλλαγές αυτής της εποχής προκύπτουν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
(1914-1918). Οι γυναίκες σταματούν τα κοσμήματα και τα εντυπωσιακά ρούχα. 
Αρχίζουν να παίρνουν μέρος σε φιλανθρωπικά έργα με αποτέλεσμα να 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αλλάξουν την εμφάνιση τους για πάντα. 
Ενώπιον του πολέμου δεν υπήρχαν κοινωνικές τάξεις και όλες οι γυναίκες 
άρχισαν να ντύνονται πανομοιότυπα. Η επιρροή του πολέμου στην μόδα γίνεται 
αισθητή με τα στρατιωτικά σιρίτια, τις αγκράφες στις ζώνες και με τις φούστες 
των γυναικών που λόγω πρακτικής αναγκαιότητας έγιναν κοντές και έφτασαν 
μέχρι τους αστραγάλους (για πρώτη φορά οι φούστες φτάνουν σ’ αυτό το ύψος 
το 1915 όπου και παραμένουν μέχρι το 1991!). Οι άντρες φοράνε κοστούμι, λίγο 
μεσάτο και κουμπωμένο ψηλά. Ως επίσημο ένδυμα καθιερώνεται το σμόκιν. Σε 
γενικές γραμμές επικρατούν τα σκούρα χρώματα, αφού όλοι ήταν επηρεασμένοι 

από την απώλεια αγαπημένων προσώπων εξαιτίας του Πολέμου. 
 

Μετά τη λήξη του A’ παγκοσμίου πολέμου οι γυναίκες αρχίζουν να 
γίνονται ανεξάρτητες. Είναι η περίοδος των αποκαλούμενων 
φλάπερ κοριτσιών (flappergirls) που ζουν έντονα και προκλητικά. 

Οι γυναίκες καπνίζουν, αποκτούν σεξουαλική ελευθερία και πλέον μπορούν να 
ψηφίσουν. Διαβάζουν περιοδικά όπως Vogue, The Queen, Gazette και Harper’s. Ο 
κορσές καταργείται δίνοντας ακόμα περισσότερη ελευθερία και τα ρούχα 

αποκτούν φαρδιές γραμμές, ενώ για πρώτη φορά τα πόδια αποκαλύπτονται.  Τα 
πλεκτά μαγιό είναι πλέον αποδεκτή περιβολή για την παραλία και 
καθιερώνονται από την Αυστραλέζα κολυμβήτρια Anette Kellerman. Το 1921 η 
Chanel λανσάρει το περίφημο Chanel No 5. Η σιλουέτα είναι φαρδιά με ζώνη στη 

μέση. Το 1925 η γραμμή ανεβαίνει μέχρι το γόνατο και για πρώτη φορά μετά 
από δύο χρόνια πάνω από το γόνατο. Τα φορέματα είναι κεντημένα, έχουν 
κρόσσια και συνήθως τα υφάσματα είναι αέρινα και διαφανή. Τα παλτό είναι 
βαριά και φοριούνται γύρω από το σώμα σαν κιμονό. Αμάνικες μπλούζες, βαθιά 
ντεκολτέ, αλλά και τα πρώτα πουλόβερ. Οι φούστες έχουν πιέτες και είναι 

διακοσμημένες με φιόγκους, λουλούδια και χάντρες και αργότερα με 
γεωμετρικά σχέδια.  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Η γούνα αποτελεί αγαπημένο αξεσουάρ. Τα καλσόν είναι από μετάξι 
σε τόνους του δέρματος. Τα παπούτσια είναι άνετα για να εξυπηρετούν στο 
χορό και τα χαρακτηρίζει μια μπαρέτα στο ύψος του αστραγάλου. Οι 
ταμπακιέρες και οι μακριές πίπες χρησιμοποιούνται ευρέως. Οι πέρλες είναι το 
αγαπημένο κόσμημα, ενώ τα καπέλα (κλος) εφαρμόζουν τέλεια στο κεφάλι, 
κατεβαίνουν μέχρι το ύψος των φρυδιών, αναδεικνύοντας τα κοντά κουρέματα. 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: Τα μάτια είναι πολύ τονισμένα, σχεδόν μουτζουρωμένα από σκούρες 
γκρι και μαύρες σκιές στο επάνω και στο κάτω βλέφαρο. Τα χείλη είναι σκούρα 
σε τόνους μπορντό και βυσσινί.  
ΜΑΛΛΙΑ: Το κοντό μαλλί, γνωστό και ως «a la garçonne», έχει αφέλειες ,άλλες 
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φορές είναι ίσιο και άλλες κυματιστό. 
COCO CHANEL: Από απλή σχεδιάστρια καπέλων γίνεται ιέρεια του στιλ και 
απογειώνει τη γυναικεία κομψότητα. Η καμέλια και οι λατρεμένες της πέρλες 
αποτελούν πια σύμβολα της μόδας. Η Chanel δημιουργεί το ταγιέρ αλλά και το 
γνωστό «little black dress»: ένα απλό μικρό φόρεμα που το φάρδος του φτάνει 
μέχρι το γόνατο με στρογγυλή λαιμόκοψη και μακριά μανίκια χωρίς μανσέτες. Η 
αίσθηση ελευθερίας και η πρακτικότητα που αποπνέουν τα ρούχα της την 
κάνουν αγαπητή στις γυναίκες της δεκαετίας, αλλά την καθιερώνουν επίσης ως 
μια από τις σχεδιάστριες που σφράγισαν τον κόσμο της μόδας.  
 

Η μόδα συναντά τον κινηματογράφο και το Χόλυγουντ δημιουργεί 
σύμβολα κομψότητας, καθώς οι γυναίκες θέλουν να είναι διαρκώς 
λαμπερές, όπως οι αγαπημένες τους πρωταγωνίστριες. Η σιλουέτα 

είναι λεπτή και ψιλή με τονισμένη μέση και έντονους ώμους. Τα φορέματα είναι 
λοξά κομμένα (το λεγόμενο bias-cut), καλύπτουν τις γάμπες αλλά αφήνουν όλη 
την πλάτη έξω. Καπέλα και γάντια γίνονται απαραίτητα στοιχεία της γυναικείας 
γκαρνταρόμπας. Τα παντελόνια και τα σορτς γίνονται αποδεκτά ως ενδύματα 
παραλίας αλλά και άνεσης. Το 1933 ο οίκος Hermès λανσάρει το πρώτο του 
μεταξωτό μαντήλι γράφοντας τη δική του ιστορία. Το μαύρισμα γίνεται μανία, 
τα μονοκόμματα μαγιό με βαθιά ανοιχτή πλάτη συναρπάζουν, ενώ τα γυαλιά 
ηλίου είναι το απόλυτο αξεσουάρ. Το λευκό χρώμα και το σατέν κυριαρχούν.  
 
LOOKS: Μακριά φορέματα κομμένα στο λοξό, εξώπλατα που καταλήγουνε σε 
ουρά ή σε τετράγωνες πιέτες. Η λαιμόκοψη είναι άλλοτε ντραπέ, άλλοτε βαθύ V 
και άλλες φορές καταλήγει σε φιόγκο. Τα σακάκια χαρακτηρίζονται από 
τετράγωνες γραμμές και λεπτομέρεια στους γιακάδες. Τα ταγιέρ αποτελούνται 

κυρίως από σακάκια που τονίζουν τη μέση και μακριές φούστες εφαρμοστές 
στους γοφούς. Τα παλτό έχουν γούνινους γιακάδες , ενώ η καμπαρντίνα 
αναβιώνει. Οι μπλούζες έχουν φραμπαλάδες και τα μανίκια είναι φουσκωτά. Τα 
πουλόβερ είναι στενά και έχουν prints εμπνευσμένα από τη γραφιστική και την 

ArtDeco. Τα παντελόνια είναι φαρδιά με κουμπιά στο πλάι, ενώ τα σορτς 
συνδυάζονται με λευκά σοσόνια.  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Τσάντες φάκελοι ή μικρά πουγκιά, γούνινες εσάρπες και ετόλ από 
ζώα. Καπέλα κλος, μπερέ και καπέλα με μεγάλο γείσο αλλά και τουρμπάνι. 
Γάντια, μικρά στρογγυλά γυαλιά ηλίου, καρφίτσες και αληθινά κοσμήματα που 
συνδυάζονται με ψεύτικα. Μυτερές γόβες, μπαλαρίνες, πέδιλα και οι πρώτες 
πλατφόρμες. ΜΑΚΙΓΙΑΖ Βγαλμένα έντονα φρύδια, ψεύτικες βλεφαρίδες και 
κόκκινα νύχια. Η Revlon και η Germaine Monteil λανσάρουν τα πρώτα 
καλλυντικά.  
ΜΑΛΛΙΑ: Ξανθό πλατινέ, πολύ κοντές αφέλειες και κυματιστά μαλλιά.  
 

O Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος βάζει τη μόδα σε δεύτερη μοίρα. Οι 
πρώτες ύλες γίνονται δυσεύρετες , αφού χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο για τον εξοπλισμό πολέμου. Το κόστος 

των υφασμάτων αυξάνεται και το rayon κάνει την εμφάνιση του σαν μια πιο 
προσιτή πρόταση. Η μόδα παίρνει ένα πιο στρατιωτικό και επιβλητικό look. Οι 
ώμοι είναι τονισμένοι με ελαφριές βάτες, όχι μόνο στα ταγιέρ αλλά και στα 
φορέματα. Όλα αυτά μέχρι το 1947 όπου ο Christian Dior κάνει την επανάσταση 
και δημιουργεί το New Look. Η βασική σιλουέτα, γνωστή και σαν γραμμή Α, 
είναι κωνική, τονίζει τη μέση, έχοντας φυσικούς ώμους, ενώ το μήκος της 
φούστας παίζει από τα μέσα του γονάτου μέχρι τα μέσα της κνήμης. Τα 
υφάσματα που χρησιμοποιούνται είναι ο ταφτάς, το βελούδο, η μουσελίνα και 
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το σατέν. Εμφανίζονται τα πατρόν και τα πρώτα prêt-à-porter.  
LOOKS: Οι φούστες κλοσάρουν ελαφρά και είναι πάντα με μάκρος λίγα 
εκατοστά πάνω από το γόνατο. Κυριαρχούν τα μικρά εμπριμέ και οι διχρωμίες 
σε ασπρόμαυρο. Φορέματα που δένουν γύρω από τη μέση, φορέματα με 

τονισμένη μέση και βάτες. Μπλούζες που κουμπώνουν σαν πουκάμισα, 
γυναικεία ταγιέρ σε αρρενωπή γραμμή, πιέτες στις φούστες, στενές ίσιες 
φούστες που συνδυάζονται με μικροσκοπικά πουλόβερ.  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Μεγάλες καπελίνες, καπέλα με voile από δίχτυ ή δαντέλα που 
σκιάζουν το πρόσωπο αλλά και μπερέδες. Γάντια και τσάντες που κρέμονται 
από τον ώμο. Τα παπούτσια είναι πέδιλα, με χοντρά τακούνια ή διπλές σόλες και 
φοριούνται με κοντά καλτσάκια. Καρφίτσες.  
 

Ίσως η πιο κολακευτική δεκαετία για τη γυναίκα. Οι γραμμές 
ακολουθούν το κορμί τονίζοντας τα ωραιότερα σημεία του 
σώματος, το στήθος, τη μέση και την περιφέρεια. Πέρα από τις 

haute couture δημιουργίες το καθημερινό ρούχο γίνεται όλο και πιο εύκολο και 
πρακτικό. Το μάκρος ξεκινάει κάτω από το γόνατο και καταλήγει στη μέση της 

γάμπας. Τα χρώματα είναι παστέλ, ασπρόμαυρο, πουά αλλά και εμπριμέ με 
λουλούδια. Το 1957 η μόδα υιοθετεί τη γραμμή «σάκος» την οποία λανσάρει ο 
Yves Saint Laurent που δουλεύει για το Dior. Οι ώμοι είναι χαλαροί, κυριαρχεί η 
λαιμόκοψη bateau και συνδυάζεται με περίεργα γεωμετρικά καπέλα. Το 1958 η 

γραμμή πάλι αλλάζει και η σιλουέτα γίνεται τραπέζιο. Τα μανίκια είναι τρία 
τέταρτα και οι ώμοι φαρδαίνουν. Το τακούνι στιλέτο καθιερώνεται και ο Dupont 
ανακαλύπτει τη λύκρα κάνοντας επανάσταση στο γυναικείο εσώρουχο. Το 
φουρό φοριέται πάντα κάτω από φορέματα και τις φούστες δίνοντας όγκο. 
Στην Ελλάδα ο Ντίμης Κρίτσας ανοίγει το ατελιέ του δίνοντας μια νότα γαλλικής 

φινέτσας (είχε μαθητεύσει μόδα στο Παρίσι). Τον ακολουθούν ο Γιάννης 
Τσοπανέλλης ενώ κάνει την εμφάνιση του και ο Φιλήμονας.  
LOOKS: Φορέματα σε γραμμή Α, στράπλες για βραδινές εμφανίσεις, κλος 
φούστες, αμάνικα πουλόβερ που συνδυάζονται με ζακετάκια στο ίδιο χρώμα. 

Φορέματα με κόψιμο πουκαμίσου, παλτό που τονίζουν τη μέση με ζώνες και 
βερμούδες.  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Μεγάλες τσάντες ή μικρές κομψές, μαντήλια στο κεφάλι, πέρλες που 
αγκαλιάζουν το λαιμό και γυαλιά πεταλούδα. Απαραίτητα τα γάντια, τα οποία 

ταιριάζουν αυστηρά με το παπούτσι, τη τσάντα και το φόρεμα/ταγιέρ. Ζώνες 
που τονίζουν τη μέση. Κομψά πέδιλα ή λεπτά μυτερά με τακούνια. Βελούδινα 
καπέλα με ή  χωρίς βέλος.  
 

Η μόδα ανανεώνεται και εμφανίζονται νέοι σχεδιαστές που 
θέλουν να κάνουν τη δική τους επανάσταση. Η ροκ μουσική, τα 
ναρκωτικά και η σεξουαλική απελευθέρωση κάνει τη μόδα 

εκκεντρική. Η Mary Quant αλλά και ο André Courrèges κοντράρονται για την 
ανακάλυψη του μίνι. Το μίνι πάντως είναι γεγονός και αποτελεί σύμβολο της 
δεκαετίας. Ο Yves Saint Laurent λανσάρει το look Mondrianε εμπνευσμένος από 
τους γεωμετρικούς πίνακες του Ολλανδού ζωγράφου. Ο Courrèges κάνει 
πραγματική επανάσταση με τα διαστημικά του σύνολα από πλαστικό, πιστά 
στον ενθουσιασμό της εποχής με τις κοσμοναυτικές αποστολές στη σελήνη. Ο 
Paco Rabanne παρουσιάζει ρούχα από μέταλλο, ανοίγοντας νέους δρόμους στην 
κατασκευή των ρούχων. Τα μικροσκοπικά μπικίνι λατρεύονται τόσο από άντρες 
όσο και από γυναίκες. Μοντέλα όπως η Twiggy και η Βερούσκα αποτελούν 
πρότυπα ομορφιάς. Στην Ελλάδα ο Γιάννης Βούρος, ο δημιουργός των 

μοναδικών τουαλετών του ελληνικού κινηματογράφου ανοίγει το πρώτο του 
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ατελιέ, ενώ ο Γιάννης Τσεκλένης με τα ψυχεδελικά του prints κάνει επιτυχία και 
εκτός των ελληνικών συνόρων. Η Ελίζαμπεθ από την Ολλανδία και η Βανέσσα 
είναι η ελληνική απάντηση στα μοντέλα του εξωτερικού, αφού μονοπωλούν τις 
πασαρέλες και τα showrooms. Ήδη αρχίζει να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα 
στην ελληνική μόδα, οι σχεδιαστές γίνονται πιο οικείοι στο ελληνικό κοινό και 
βάζουν τα θεμέλια για την άνθηση που πρόκειται να ακολουθήσει.  
LOOKS: Μίνι φορέματα, μίνι φούστες, ζιβάγκο, μικρά εφαρμοστά πουλόβερ. 
Στενά παντελόνια, κάπρι παντελόνια, καυτά σορτς, jupe-culottes. Ταγιέρ τύπου 
Jackie Kennedy, βελούδινα σακάκια και παλτό μέχρι το γόνατο.  
 
 

Μια δεκαετία επηρεασμένη από τη μουσική και τα κινήματα της 
νεολαίας που αφήνει χώρο στη μόδα να υιοθετήσει πολλές και 
διαφορετικές επιλογές. Το φολκλόρ μπερδεύεται με το ρετρό, το 

κιτς, το γκλίτερ και το πανκ. Ο διαλογισμός γίνεται μόδα από τους χίπις που 
διαδηλώνουν για αγάπη και ειρήνη. Το 1974 ανοίγει στη Νέα Υόρκη το 
περίφημο Studio 54΄ και μαζί του η εποχή της disco, του στρετς και της λύκρα. Η 
Gloria Vanderbilt κάνει δημοφιλή τα εφαρμοστά στρετς τζιν παντελόνια. Το 
1977 το κίνημα του πανκ από τη Μεγάλη Βρετανία φέρνει δερματίνες, καρφιά, 
παραμάνες και ρούχα από βινύλ. Στην Ελλάδα ο Μιχάλης Ασλάνης ανοίγει στη 
Δημοχάρους το ατελιέ του για να γνωρίσει επιτυχία με τα έθνικ φορέματα του. Ο 

Βασίλης Κουρκουμέλης με το Μάκη Τσέλιο δημιουργούν τον οίκο Billy Bo που θα 
αποτελέσει σταθμό για την ελληνική μόδα και μάλιστα θα βγει και εκτός 
ελληνικών συνόρων. Αλλά και ο ελληνικός περιοδικός Τύπος αρχίζει να 
ασχολείται με τη μόδα και τους νέους Έλληνες δημιουργούς. Περιοδικά όπως ο 
Ταχυδρόμος και η Γυναίκα κάνουν editorial μόδας και ανταποκρίσεις από το 

εξωτερικό. Τάκης και Ντίνος Διαμαντόπουλος σε συνεργασία με τον image – 
maker Δημήτρη Ζουρντό δημιουργούν φωτογραφίσεις μόδας εφάμιλλες με 
εκείνες του εξωτερικού, ενώ νέες παρουσίες εμφανίζονται στο χώρο του 
μόντελινγκ: Μπέλα Αδαμοπούλου, Λάουρα Χατζηβαγγέλη, Υβέτ και Μιμή 

Ντενίση. Για πρώτη φορά καθιερώνεται ο ρόλος του στυλίστα και του make-up 
artist.  
LOOKS: Τα φορέματα είναι φαρδιά, με ψυχεδελικά εμπριμέ αλλά και floral prints. 
Τσιγγάνικες φούστες, χαμηλόμεσες, πολύ κοντές ή πολύ μακριές. Πολύ κοντά 
σορτς (hotpants) αλλά και παντελόνια που φαρδαίνουν από το γόνατο και 
κάτω, το λεγόμενο παντελόνι καμπάνα. Το πέτο στα πουκάμισα είναι μεγάλο, 
άλλοτε στρογγυλό και άλλοτε μυτερό. Τζιν και t-shirts, τοπ που δένουν στο 
λαιμό, ολόσωμες φόρμες, στράπλες φορέματα σε ίσια γραμμή-σωλήνα 
(tubedresses).  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Ζώνες με τεράστιες αγκράφες διακοσμούν τους γοφούς, κολιέ από 
χάντρες, παγιέτες, σατέν κολάν, τεράστιοι ασημένιοι κρίκοι στα αυτιά. Τα 
παπούτσια είναι χοντροκομμένα με υπερβολικούς πάτους-πλατφόρμες. 
Μπαντάνες, φουλάρια και πόντσο.  
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Η δεκαετία της υπερβολής. Οι ώμοι φαρδαίνουν, οι βάτες 
κυριαρχούν και η σειρά «Δυναστεία» κάνει την Alexis Colby 
πρότυπο μόδας. Η γυμναστική γίνεται μόδα και το αθλητικό look 

βγαίνει και εκτός γυμναστηρίου. Το τζιν αποκτά υπογραφή και τα logos 
κυριαρχούν παντού. Είναι η εποχή των super - models και του καταναλωτισμού. 
Η γυναίκα κυνηγάει την καριέρα και γίνεται οικονομικά ανεξάρτητη. Ο Lacroix 
φέρνει το μπαρόκ, ο Alaia με τα πλεκτά του αγκαλιάζει το γυναικείο σώμα 
τονίζοντας τα κατάλληλα σημεία του, η Donna Karan χρησιμοποιεί το στρετς 
στα καλσόν και στα πουκάμισα body διευκολύνοντας την εργαζόμενη γυναίκα, 
ενώ οι Manolo Blahnik και Christian Louboutin καθιερώνονται στο χώρο του 
υποδήματος. Στην Ελλάδα υπάρχει έκρηξη στα περιοδικά μόδας, με το ΚΛΙΚ, 
DIVA αλλά και το πρώτο αντρικό περιοδικό το ΜΕΝ. Η Λάουρα Ντε Νίγκρις 
αναλαμβάνει τη Γυναίκα και αναδεικνύει νέα δημιουργικά ταλέντα στο styling 
και τη φωτογραφία.  
LOOKS: Φούστες τύπου lambada, μίνι φούστες, κολάν, τεράστια φαρδιά t-shirts, 
ξεβαμμένα τζιν, σκισμένα τζιν, μπουφάν τζιν, κοντά jackets, βάτες, φαρδιά 
τεράστια μπουφάν, τοπ από δίχτυ, τοπ και φορέματα με τον ένα ώμο έξω, 
φαρδιές παντελόνες, αθλητικές φόρμες και αθλητικά κορμάκια. Φούστες 
balloon, τεράστια μανίκια αλλά και μανίκια νυχτερίδα. ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Γκέτες, γάντια με κομμένα δάχτυλα, γάντια από δαντέλα, φιόγκοι στα μαλλιά, 
στέκες, πολύχρωμα γυαλιά, κονκάρδες, τεράστιες ζώνες, πλαστικά βραχιόλια, 

μακριά κολιέ, χρωματιστά καλσόν. Αγαπημένα παπούτσια είναι τα αθλητικά 
εταιρειών όπως η Reebok, Nike, L.A Gear και Keds.  
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: Τα φρύδια είναι φυσικά και παχιά. Το πρόσωπο φαίνεται φρέσκο και 
υγιές με ρουζ , αλλά και πούδρα που δίνει την εντύπωση του ηλιοκαμένου 
δέρματος. Τα χείλη βάφονται σε έντονο κόκκινο, ενώ οι σκιές παίζουν από 

γήινους τόνους σε έντονα χρώματα.  
ΜΑΛΛΙΑ: Τα μαλλιά έχουν όγκο, οι φράντζες κρύβουν το πρόσωπο, ενώ η χρήση 
λακ και τζελ γίνεται καθημερινή συνήθεια.  
 

Μετά την υπερβολή έρχεται η απλότητα. Η σιλουέτα 
ελευθερώνεται και δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα 
συγκεκριμένο στυλ. Νέοι σχεδιαστές κάνουν την εμφάνιση τους 

με την Βρετανία να κατέχει τα πρωτεία στην ανάδειξη δημιουργικών 
ανθρώπων.  Ο John Galliano, ο Alexander McQueen και η Stella McCartney είναι 
το νέο αίμα. Ο Tom Ford αναλαμβάνει τον οίκο Gucci και τον απογειώνει, ενώ οι 
οίκοι Prada, D&G, Blumarine καθιερώνονται στο στερέωμα της μόδας. Η Kate 
Moss είναι αναμφισβήτητα το πρόσωπο της δεκαετίας. Ενσωματώνει την 
απλότητα, την ιδιαιτερότητα, τη μοναδικότητα και γίνεται μούσα πολλών 
σχεδιαστών, τραγουδιστών, ζωγράφων. Επειδή η μόδα έχει πολλά πρόσωπα και 
πολλές επιλογές , η μοναδικότητα και η προσωπικότητα είναι αυτά που 
χαρακτηρίζουν το στυλ του καθενός. Περιοδικά όπως The Face, 

Dazed&Confused, I-D, Ten, Another Magazine, Wallpaper εναλλάσσουν στιλ και 
φτιάχνουν μόδα. Την ίδια περίοδο μια Ελληνίδα, η Σοφία Κοκοσαλάκη, παίρνει 
διθυραμβικές κριτικές για τις συλλογές της με χρώμα και άρωμα από Ελλάδα. Τα 
περιοδικά μόδας αυξάνονται και εμφανίζονται και οι πρώτες εκπομπές μόδας 
στη τηλεόραση, που όμως δε θα κρατήσουν για πολύ.  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα gadget  της νέας τεχνολογίας είναι 
τα νέα αξεσουάρ. Επίσης διάσημες σταρ του εξωτερικού κάνουν μόδα 
αντικείμενα και ρούχα που φορούν χωρίς να είναι διαχρονικά, καθώς αλλάζουν 
πολύ γρήγορα.  

´80s 

´90s 
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Κεφαλαιο ΙΙ 
Το ταξίδι των ρούχων 
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Η ένδυση αναφέρεται στην κάλυψη του ανθρώπινου σώματος με ρούχα. Ο 
τρόπος της ένδυσης ποικίλει ανάλογα με την χώρα προέλευσης και τη σχετική 
κουλτούρα, την ηλικία , το επάγγελμα, το κοινωνικό υπόβαθρο και την 
κοινωνική περίσταση. 
Πιο συγκεκριμένα, σε μερικές φυλές της Αφρικής για παράδειγμα ένδυση 
αποτελεί η κάλυψη του ανθρώπινου σώματος με ελάχιστο ύφασμα αφήνοντας 
πολλά σημεία  του σώματος ακάλυπτα σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές  χώρες  
που κάτι τέτοιο  θα ήταν επιλήψιμο. Η ένδυση στα σημερινά χρόνια παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές σε σχέση με τους προηγούμενους αιώνες. Σήμερα η ένδυση 
έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ανθρώπινης 
κοινωνίας και ζωής, με αποτέλεσμα την δημιουργία  σχετικών επαγγελμάτων. Η 
ένδυση έχει άμεση σχέση με τη μόδα. 
Η τεχνολογία της ένδυσης περιλαμβάνει την κατασκευή , τα υλικά και 
σχεδιαστικές καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί .Το 
χρονοδιάγραμμα της ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας  τεχνολογίας 
περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στην κατασκευή και διανομή των ειδών 
ένδυσης. Από ρούχα στον αρχαίο κόσμο σε νεοτερικότητας τη χρήση της 
τεχνολογίας έχει επηρεάσει δραματικά τα είδη ένδυσης και της μόδας στην 
σύγχρονη εποχή.  εκβιομηχάνιση έφερε αλλαγές στην κατασκευή 
εμπορευμάτων.  Σε πολλές χώρες, μέσω της χειρονακτικής εργασίας παράγονται 
διάφορα προϊόντα έχουν πλέον αντικατασταθεί με εργοστασιακά αγαθά που 

παράγονται στις γραμμές συναρμολόγησης που αγοράζονται από την 
καταναλωτική κουλτούρα. Οι καινοτομίες περιλαμβάνουν τεχνητά υλικά, όπως 
πολυεστέρα, νάιλον και βινύλιο καθώς και χαρακτηριστικά όπως φερμουάρ και 
βέλκρο. Η έλευση των προηγούμενων ειδών είχε οδηγήσει σε αντίστοιχη 
τεχνολογία που αναπτύσσεται και διαδόθηκε από τη δεκαετία του ’80. 

 

Πως φτιάχνονται τα ρούχα; 

Στα παλιά τα χρόνια  τα ρούχα τα έφτιαχναν στο χέρι. 
Για 6,οοο χρόνια οι άνθρωποι έκλωθαν με το χέρι τις ίνες για να τις κάνουν 
κλωστή. Τύλιγαν τις ίνες σε μια ρόκα και τις έστριβαν για να τις κάνουν νήμα 
γυρίζοντας ένα αδράχτι. Αυτή η  εργασία ήταν αργή και επίμονη και 
απορροφούσε  μεγάλο μέρος του χρόνου των ανθρώπων, ιδίως των γυναικών. 
Η πρώτη εκμηχάνιση έγινε στην Ινδία με την εισαγωγή ενός πεντάλ, το οποίο 
περιέστρεφε το αδράχτι και ενός στροφάλου. Ένας σφόνδυλος αναλάμβανε τη 
σταθερή διατήρηση και το σταθερό πάχος του νήματος. Στην  Ευρώπη έφτασε  
αυτή η επινόηση στο τέλος του 13ου αιώνα το έτος 1280. Η ανέμη ήταν επίσης  
ένα από τα πρώτα μηχανικά μέσα που περιόρισαν σημαντικά το φόρτο εργασίας 
στους ανθρώπους. 
Ο αργαλειός  αποτελεί μέχρι εκείνη την εποχή από ένα κατακόρυφο βαρίδι. Η 
υφαντουργία πέρναγε οριζόντια δεξιά-αριστερά το ύφασμα. Στο εξής το πλαίσιο 
ύφανσης είναι  οριζόντιο και διαθέτει  πεντάλ και μοχλούς. Έτσι απλοποιήθηκε 
και επιταχύνθηκε η ύφανση. 
Αυτή η επιτάχυνση της παραγωγής μετατράπηκε σε αυξημένη ζήτηση νήματος 
του οποίου η παραγωγή αυξήθηκε επίσης με την χρήση της βελτιωμένης ανέμης. 
Αμέσως διαδόθηκε ο φόβος ότι η εισαγωγή «μηχανών» στην παραγωγή θα 
μείωνε την αξία  της παραδοσιακής χειρονακτικής εργασίας, ένα πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν  οι εργαζόμενοι μέχρι και σήμερα. 
Στην αύξηση της παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των υφασμάτων 
έπαιξε βοηθητικό ρόλο κι άλλος τεχνικός παράγοντας. Η επεξεργασία των 
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υφασμάτων  με χρήση ποταμίσιου νερού οδήγησε σε μια ομοιομορφία και 
σταθερή πυκνότητα της ύφανσης. Το 1250 γινόταν ήδη χρήση αυτής  της 
καινοτομίας από τη Φλάνδρα, τη βόρεια Γαλλία και την περιοχή νότια του Γιόρκ 
της Αγγλίας,. Παράλληλα αυξήθηκε η ευημερία πολλών άλλων πόλεων και 
περιοχών με το εμπόριο υφασμάτων και την κατασκευή ενδυμάτων. Για την 
επεξεργασία του λιναριού χρειαζόταν τρεχούμενο νερό και δεξαμενή για να 
διαλύονται διάφορες ουσίες.  
Σήμερα, οι παραγωγοί ρούχων παίρνουν αρχικά το βαμβάκι και το μεταφέρουν 
στο εργοστάσιο όπου και το μετατρέπουν σε κλωστή, έπειτα  το πάνε σε ένα 
ξεχωριστό εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούν την κλωστή για να παράγουν τα 
ρούχα. Στην συνέχεια μεταφέρουν τα ρούχα από τα εργοστάσια, στα μαγαζιά, 
από τα οποία οι καταναλωτές τα αγοράζουν και μετά από χρόνια χρήση οι 
καταναλωτές ή πετούν τα ρούχα στα σκουπίδια  ή τα δωρίζουν σε άλλους 
ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Με αυτή τους την πράξη έχουμε μια 
θεωρητική ανακύκλωση των ρούχων. Επίσης, πιο σύγχρονες μέθοδοι 
ανακύκλωσης μπορούν να μεταμορφώσουν ένα παλιό ύφασμα σε χαρτί!
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Ανακύκλωση ρούχων 

Στην ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, 
πλαστικού και άλλων υλικών έρχεται τώρα 
να προστεθεί η ανακύκλωση ρούχων.  
Πλέον ο νέος μη κερδοσκοπικός 
περιβαλλοντικός οργανισμός «Ανάκυκλος 
Περιβαλλοντική» της Κύπρου εγκαινιάζει το 
σχετικό πρόγραμμα ανακύκλωσης ρούχων 
ξεκινώντας με τις κοινότητες Ιδαλίου, Πέρα 
Χωρίου Νήσου και Γερίου. 
Τοποθετούνται μεταλλικές αποθήκες 
συλλογής ρούχων, παπουτσιών, σεντονιών, 
κουρτινών, τσαντών και ζωνών σε δημόσιους 
χώρους, στις οποί ες μπορούν οι πολίτες να 

τοποθετούν τα ρούχα που δεν χρειάζονται πια, αφού τα τοποθετήσουν σε 
σακούλες και δίνει τώρα μια δεύτερη ευκαιρία στα παλιά μας ρούχα, τα οποία 
σίγουρα δεν είναι άχρηστα. 
Όσα μπορούν να ξαναφορεθούν, «τα χρειάζονται ολοένα και περισσότερα άτομα 
στην Κύπρο και το εξωτερικό ενώ τα ακατάλληλα για να επαναχρησιμοποιηθούν 

ρούχα, αποστέλλονται στο εξωτερικό για ανακύκλωση για δημιουργία ρούχων 
καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού», σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του οργανισμού. 
Όπως αναφέρει ο «Ανάκυκλος Περιβαλλοντική», με τη σωστή διαχείριση, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 2% θα καταλήγουν στη χωματερή». 
Προσθέτει ότι «ανάλογα προγράμματα λειτουργούν στην Ευρώπη εδώ και 
πολλά χρόνια, με μεγάλη επιτυχία». 
Η ανακύκλωση ρούχων θα έχει μεγάλο όφελος για το περιβάλλον αφού 

υπολογίζεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτων σε Αμερική και 
Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο. 
Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την Κύπρο, είναι γνωστό ότι 
μόνο ένα μικρό μέρος τους επαναχρησιμοποιείται, για φιλανθρωπικούς σκοπούς 
ή για πώληση στα καταστήματα ρούχων από δεύτερο χέρι, αναφέρει η 
οργάνωση ανακύκλωσης. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «η μείωση του όγκου των σκουπιδιών που 
καταλήγουν στις χωματερές, δεν αποτελεί απλώς στόχο και υποχρέωση της 
Κύπρου, αλλά εξοικονομεί πόρους και ενέργεια και συμβάλλει ουσιαστικά στη 
δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου περιβάλλοντος». 
Στόχοι  του οργανισμού είναι η χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων και 
ερευνών, η προώθηση πράσινων και εναλλακτικών τεχνολογιών για 
εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων, η κοινωνική 
παρέμβαση για νομοθετικές ρυθμίσεις και υιοθέτηση σωστής περιβαλλοντικής 
πολιτικής, η προώθηση οργανικών και φυσικών προϊόντων και η 
χρηματοδότηση δενδροφυτεύσεων, δημιουργίας χώρων πρασίνου, μονοπατιών 
της φύσης και άλλα. 

 
Πέρα από την Κύπρο, το εγχείρημα ξεκίνησε και στο Βόλο, από τα μέσα 
Σεπτεμβρίου. Σε συνεργασία με ιδιωτική γερμανική εταιρεία που στην Ελλάδα 
δραστηριοποιείται εδώ και λίγους μήνες, ο Δήμος Βόλου διέθεσε θέσεις για 50 
κάδους στον Βόλο και στη Νέα Ιωνία, οι οποίοι θα τοποθετηθούν δίπλα σε 
εκείνους της «παραδοσιακής» ανακύκλωσης. 
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Στους ψηλούς, μεταλλικούς, ορθογώνιους κάδους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απορρίπτουν παλαιά ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη. Στη συνέχεια, το 
προσωπικό της εταιρείας συλλέγει το περιεχόμενο των κάδων, πραγματοποιεί 
μια πρώτη διαλογή και το αποστέλλει στο εξωτερικό. «Εκεί υπάρχουν 
εξειδικευμένα εργοστάσια που διαχωρίζουν τα ρούχα και τα επεξεργάζονται. 
Από τα παλιά ρούχα μπορούν να φτιαχτούν φόρμες εργασίας, στουπιά, υλικό 
για ηχομόνωση και θερμομόνωση, γέμιση για τα καθίσματα των αυτοκινήτων» 
εξηγεί ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κ. Γιώργος Παπαρίζος. Περαιτέρω, «μέρος 
των ρούχων θα δίνεται σε καταστήματα που πουλούν ρούχα από δεύτερο χέρι 
(second hand), σε συμβολικές τιμές, ενώ τα ρούχα που δεν είναι πια κατάλληλα 
προς χρήση, ανακυκλώνονται». Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο όγκος των 
σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Στο εξωτερικό, η εταιρεία συνεργάζεται με τον Ερυθρό Σταυρό, προσφέροντας 
ρουχισμό, «πρακτική που θα εφαρμοστεί και εδώ, με τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό, το Χαμόγελο του Παιδιού κ. ά.», συνεχίζει ο κ. Παπαρίζος. Αναλόγως της 
ανταπόκρισης που θα τύχει το εγχείρημα, η εταιρεία σκοπεύει να το επεκτείνει 
και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, δημιουργώντας, παράλληλα, νέες θέσεις 
εργασίας σε μια εποχή που μαστίζει η ανεργία. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η 
προσφορά και καινούργιων ρούχων τόσο από απλούς πολίτες, όσο και από 
καταστήματα ρούχων, όπως πρόσφατο στοκ. Την ευθύνη για την περισυλλογή, 

διαλογή και μεταφορά κυρίως προς κλωστοϋφαντουργίες, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την πρώτη ύλη, θα έχει αποκλειστικά η εταιρεία. 
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Τι μπορώ να κάνω με παλιά ρούχα και υφάσματα;  

Τα υφάσματα, ανακυκλώνονται με πολλούς τρόπους. Είναι από τα πιο ευέλικτα 
υλικά, με άπειρες εφαρμογές. Ακολουθούν μερικές 

1. Αν είναι ρούχα (και παπούτσια), που φοριούνται ακόμη λίγο, τα βάζουμε 
σε μια τσάντα στο πορτ-μπαγκάζ και τα δίνουμε με την πρώτη ευκαιρία, 
στα παιδάκια στα φανάρια. Τα ρούχα (και τα παιχνίδια) ίσως είναι από 
τα πολυτιμότερα αποκτήματά τους, γιατί, αν τους δώσεις λεφτά, τους τα 
παίρνουν. 

2. Κόβουμε και κρατάμε τα σημαντικά κομμάτια π.χ. κουμπιά, πόρπες από 
τις ζώνες κ.λ.π., γιατί έχουν πολλές εφαρμογές στις κατασκευές και τις 
χειροτεχνίες, πέρα από το γεγονός ότι ξαναχρησιμοποιούνται, σαν 
κουμπιά ή σαν πόρπες. Μπορούμε να φτιάξουμε κοσμήματα από 
κουμπιά, να διακοσμήσουμε κορνίζες, φωτιστικά κ.λ.π. 

3. Κόβουμε και κρατάμε κομμάτια, με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε κάτι 
άλλο. Μπορείτε να φτιάξετε μικρά τσαντάκια για το κινητό και τα 
κλειδιά, ενώνοντας 2 τσέπες από τζην και ράβοντας ένα κορδόνι για το 
κρέμασμα.  

4. Τις ίδιες τσέπες από τζην ή άλλο ύφασμα, μπορούμε να τις ράψουμε ή να 
τις κολλήσουμε  σε μια επιφάνεια και να φτιάξουμε θήκες στον τοίχο ή 
στα ντουλάπια της κουζίνας, για λογαριασμούς, αλληλογραφία κ.λ.π.  

5. Μπορούμε να φτιάξουμε τσάντες γυναικείες, νεανικές - εφηβικές αλλά 
και σχολικές για βιβλία των παιδιών, κόβοντας τα πόδια από τα παλιά ή 
ντεμοντέ τζην. Ράβουμε από κάτω τις τρύπες, περνάμε μια διακοσμητική 
ζώνη από τις θηλιές στη θέση της ζώνης και μια άλλη για το κρέμασμα, 

καρφιτσώνουμε, ράβουμε ή κολλάμε διάφορα διακοσμητικά επάνω και 
έτοιμη η τσάντα. Μπορείτε να της βάλετε και φερμουάρ ή κουμπί στο 
επάνω μέρος, να κλείνει. 

6. Από τα πόδια των παντελονιών μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα 

τσαντάκια για τα  καλλυντικά, για τα ρόλλεϋ, που τυλίγουμε τα μαλλιά, 
για τα μαλλιά του πλεξίματος κ.λ.π.. Τίποτα περίτεχνο, απλές τσαντούλες 
με ένα κορδονάκι, που σφίγγει και κλείνει, που όμως βοηθάει να 
κουβαλάμε τις χτένες και τα σαμπουάν στα ταξίδια, να μην είναι χύμα 
στην βαλίτσα, να τακτοποιούμε διάφορα αντικείμενα, που δεν έχουν 

ποτέ τον δικό τους χώρο και πολλά άλλα. 
7. Από διάφορα κομμάτια υφασμάτων, μπορείτε να ταπετσάρετε άδεια 

πλαστικά δοχεία. Μπορείτε ακόμη, να ντύσετε κορνίζες, πίνακες με φελλό 
για το παιδικό δωμάτιο, φωτιστικά κ.λ.π. Ιδιαίτερα τα εμπριμέ γίνονται 
πολύ ωραίες επενδύσεις. Ένα μεγάλο κουτί παπουτσιών, ντυμένο μέσα - 
έξω με εμπριμέ από παλιό νυχτικό, είναι και όμορφο αλλά και μοναδικό 
και μπορεί να γίνει το τέλειο κουτί αναμνήσεων, με όλα τα "πολύτιμα" 
μικροπράγματα, που φυλάνε κατά καιρούς τα παιδιά.  Λίγο ύφασμα, λίγη 
κόλλα, μερικά συρραπτικά ή και λίγη βελόνα με κλωστή, μαζί με την 
φαντασία σας, μπορεί να κάνει θαύματα. 

8. Τέλος, αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από τα παραπάνω, 
ανακυκλώστε παλιά σεντόνια, φανέλες και πετσέτες, κόβοντάς τα 
κομμάτια!  Κρατήστε τα γερά κομμάτια (ένα πανί δεν φθείρεται 
ομοιόμορφα) και φτιάξτε θαυμάσια πανάκια καθαρισμού και 
σφουγγαρόπανα, στην αρχή για το σπίτι και προς το τέλος για το 
αυτοκίνητο. 
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H μόδα πάντοτε είχε πολλούς «φαν» 
και υπήρξε το επίκεντρο προσοχής 
όλων. Αυτό μας κίνησε την περιέργεια 

και κάναμε μία έρευνα σχετικά με τα διαφορετικά της πρόσωπα και τελικά 
καταλάβαμε πως fashion δεν είναι απλά ρούχα και μοντέλα αλλά 
η ανάγκη του ανθρώπου να είναι μοναδικός, διαφορετικός και κυρίως 
ωραίος. Δηλαδή εκτός απ’ το να εξελίσσεται, θέλει να γίνεται πιο 

γοητευτικός, προσιτός και συγχρόνως επίκεντρο 
όλων. Αυτό συνήθως το καταφέρνει είτε με 
επιτυχίες στη ζωή του είτε διατηρώντας σε 
υψηλά επίπεδα την εξωτερική του εμφάνιση. 
Η μόδα συχνά συνδέεται με το διαφορετικό. Στη 
μόδα ωραίο είναι το μοναδικό το ιδιαίτερο, το 
περίεργο, το διαφορετικό! Αυτό το περίεργο το 
ακολουθούν πολλοί γιατί το θαυμάζουν ενώ 
άλλοι από φόβο μην είναι διαφορετικοί από την  
«μοναδικότητα» ή θεωρηθούν από τους πολλούς 
οπισθοδρομικοί αναγκάζονται να ακολουθήσουν 
την «βίαιη» μόδα… 

Μέσα από μια  ενδυμασία (φορεσιά) μπορεί κανείς 

να «διαβάσει» την ιστορία και τις τοπικές 
συνθήκες ενός χώρου, την διάρθρωση και τις αξίες μιας κοινωνίας τη θέση και 
την προσωπικότητα  ενός ατόμου . Η φορεσιά δείχνει σαφώς εθνολογική ομάδα 

λειτουργώντας έτσι σαν ανασταλτικό της μόδας.. Σε διαφορετικές περιόδους 
στην ιστορία της ανθρωπότητας τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ταυτίζουν 
την καλαισθησία με την διαστρέβλωση της φιγούρας τους . Κλιματικοί και 
γεωγραφική παράγοντες βοηθούν στην εξέλιξη και την διαφοροποίηση του 

τοπικού ενδύματος , μας δίνουν στοιχεία  για τον τρόπο ζωής κάθε τόπου και 
εποχής και χρωματίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. 

Πέρα από τον πρακτικό χαρακτήρα της φύσης της, 
η ένδυση καθορίζει την  ψυχολογία και 
συμπεριφορά του καθενός από εμάς . Άλλες φορές 

με τα ρούχα επιχειρούμε χωρίς απαραίτητα να το καταλαβαίνουμε να 

προβάλουμε την διάθεση μας. Επίσης τα ρούχα γίνονται μέσο για να 
διαπιστώσουμε στοιχεία του χαρακτήρα ανθρώπων που γνωρίζουμε για πρώτη 
φορά . Για παράδειγμα  ένα κλασικό λουκ αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα  
μάλλον συντηρητικό, μαζεμένο, αλλά παράλληλα φινετσάτο. Σε άλλη περίπτωση, 
όταν βλέπουμε ένα πιο ανάλαφρο στυλ καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν 
χαρακτήρα απλό, καθημερινό και χαλαρό. Επίσης μια κατηγορία ατόμων που 
απέκτησαν ένα ιδιαίτερο και διαφορετικό  λουκ  είναι οι emo. Τα άτομα αυτά 
επιλέγουν σκουρόχρωμα ρούχα κατά προτίμηση μαύρο. Με τα χρώματα αυτά 
θέλουν να δείξουν την απογοήτευση, τη λύπη, τη στεναχώρια , την απομόνωση 
και γενικότερα τα προβλήματα που τους απασχολούν . Να λοιπόν που τα 
χρώματα  στα ρούχα δεν είναι καθόλου τυχαία! Συνδυάζονται με την διάθεση 
και τη ψυχική κατάσταση του καθενός από εμάς . 
 

Φορεσιές και Ιστορία 

Ρούχα και Ψυχολογία 

Why such a fuss about fashion? 
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Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι νέοι 
χρησιμοποιούν τα ρούχα ως μέσο προσέγγισης 
του άλλου φύλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι επιλογές των εφήβων 

(συνήθως πρωτότυπα ρούχα) οι οποίες είναι ενδεικτικές τις ενέργειας και της 
ζωντάνιας τους . Οι έφηβοι έχουν την ικανότητα να μην ακολουθούν πάντα την 
μόδα, αλλά να υιοθετούν το δικό τους στυλ. Αυτή η εφηβική φρεσκάδα πολλές 
φορές συνδυάζεται και με τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα. Οι έφηβοι όταν 
ερωτεύονται μπορούν να φτάσουν σε ακραία σημεία, γιατί αυτό που τους 
χαρακτηρίζει, είναι η ελεύθερη καρδιά, και λειτουργούν με το συναίσθημα, αυτό 
που λέει η καρδιά τους (και όχι απαραίτητα με την λογική). Έτσι τα ρούχα 
μεταμορφώνονται σε τρόπους εκτόνωσης και έκφρασης των συναισθημάτων 
τους . 
Να σημειωθεί ότι καμία από τις επιλογές τους δεν είναι τυχαία καθώς από τα 
ρούχα μπορούν να τονίσουν διάφορα μέρη του σώματος φροντίζοντας να 
διαλέξουν και το κατάλληλο ρούχο για να επιτύχουν το σκοπό τους: κοντά Τ- 
shirt, για να φανεί η κοιλία τους, ή να δείξουν τους μυς τους, ή τον κόπο άσκησης  
που σπαταλούν στα γυμναστήρια. Κάποιο τατουάζ ή ένα σκουλαρίκι 
διαφοροποιούν το στιλ και δίνουν άλλο αέρα σε ένα αγόρι που τόλμησε με 
αυτήν την στιλιστική δοκιμή. 
 

Στα πλαίσια του ερωτικού παιχνιδιού αλλά και της 
κοινωνικοποίησης, αρκετοί νέοι προσπαθούν να 
αλλάξουν μέρη της προσωπικότητας τους. Πράγμα 

που σημαίνει ότι υπάρχουν αντίστοιχα κοινωνικές ομάδες που μπορούν να 
απορρίψουν ένα άτομο εξαιτίας της προσωπικότητας και της διαφορετικότητας 

του. Έτσι τα άτομα αυτά αρχίζουν να αλλάζουν προκειμένου να γίνουν αρεστά 
στους άλλους. Ας κοιτάξουμε γύρω μας… Όλοι μας θα έχουμε συναντήσει, ή 
γνωρίσει, άτομα που προσπαθούν, μέσα από τα ρούχα να κρύψουν την 
πραγματική τους ταυτότητα. Ντρέπονται γι’ αυτό που είναι; Για τον τόπο απ’ 

όπου κατάγονται;  Επιλέγουν να φορούν ρούχα επώνυμα και πανάκριβα με 
σκοπό να γίνονται αποδεκτοί από τους ανθρώπους που τους απορρίπτουν. Αν 
μάλιστα δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια μπορούν να φτάσουν σε ακραία 
σημεία και επιπολαιότητες μόνο και μόνο για να αποκτήσουν μοδάτα ρούχα που 
θα τους εξασφαλίσουν και την πολυπόθητη θέση στην παρέα των δημοφιλών… 
Για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στον εαυτό τους ούτε που τους νοιάζει. Στο 
τέλος γίνονται άτομα βαρετά και συνηθισμένα. Κάθε τόπος έχει ανάγκη από νέα 
και ανεξάρτητα άτομα με νέες ιδεολογίες και προοπτικές. Κι όμως τα άτομα που 
προσποιούνται κάτι άλλο από αυτό που είναι, στο τέλος δεν αναγνωρίζουν το 
πρόσωπο τους στον καθρέφτη. Αποξενώνονται από τα «είναι» τους και 
καταλήγουν στην απώλεια της πραγματικής τους ταυτότητας εστιάζοντας σ’ 
αυτό που βλέπουν τα μάτια. 

Δίνουν μεγάλη σημασία στην εμφάνιση, στην επιφάνεια, σε κάθε τι το 
εξωτερικό. Πρόκειται για μία συμπεριφορά που τείνει να επικρατήσει στο 
σύνολο των νέων ανθρώπων που δίνουν προτεραιότητα σε ό,τι είναι 
δευτερεύον. Αν τον βάτραχο που μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα χάριν ευκολίας  
σε αυτή την περίπτωση και στο τέλος χάνει την ουσία των πραγμάτων, ξεφεύγει 

από την πραγματικότητα και ζει με ψευδαισθήσεις. 
 

«Αυτός είμαι και σε 
όποιον αρέσει!!» 

Το απόλυτο ρούχο για 
να γίνει δικός σας 
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Σε πολλές χώρες του πλανήτη μας βλέπουμε ότι 
επικρατεί ένα είδος μιμητισμού. Άνθρωποι 
υιοθετούν στοιχεία από την ένδυση ή τη μόδα 
άλλων λαών ξεχνώντας τη δική τους. Καταλήγουν 

να μιμούνται συνήθειες όχι της πατρίδας τους αλλά ξένων χωρών, 
δημιουργώντας έτσι αλλοτρίωση στις τοπικές παραδόσεις, έθιμα και συνήθειες. 
Επίσης αρκετός κόσμος λόγω οικονομικών δυσκολιών σταματάει να 
εμπορεύεται ρούχα από το τόπο του , αλλά από οπουδήποτε αλλού όπου μπορεί 
να τα βρει οικονομικά. Οι αιτίες για όλα αυτά που συμβαίνουν οφείλονται στα 
οικονομικά συμφέροντα-διαφήμιση. Επίσης στην προώθηση ξένων προτύπων, 
ήθη, συνήθειες κτλ εξαιτίας των ΜΜΕ. Ωστόσο βλέπουμε ότι τα ΜΜΕ έχουν 
ανεξάντλητη δύναμη και έχουν τη δυνατότητα να παρασύρουν πολλά άτομα. 
Στην προκειμένη περίπτωση τα άτομα, έχοντας κάποια πρότυπα τα οποία και 
ακλουθούν τη μόδα, καταλήγουν στην απομίμηση ξένων στοιχείων, με 
αποτέλεσμα να αποτραβιούνται από το δικό τους στιλ, που τους εκφράζει και 
τους αντιπροσωπεύει. 
 

Το παραμύθι μ’ εκείνον το φαντασμένο βασιλιά 
που θέλει να ακολουθεί την τελευταία λέξη της 
μόδας και πέφτει θύμα δύο μεγάλων απατεώνων 

το ξέρετε; Πρόκειται για το γνωστό παραμύθι του Άντερσεν με τίτλο «τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» όπου ο εν λόγω ηγέτης κάνει παρέλαση 
γυμνός αφού πρώτα  οι πανούργοι ράφτες που προσέλαβε τον έπεισαν ότι το 
ύφασμα από το οποίο είναι φτιαγμένη η νέα του στολή ήταν από τόσο φίνο 
ύφασμα που μόνο οι χαζοί δε μπορούν να αντιληφθούν την ύπαρξη της. Κάτι 
σαν τη Lady Gaga δηλαδή… Αν και αυτή η τελευταία μάλλον διαλέγει τα 

συγκεκριμένα ρούχα για άλλο λόγο. 
Και δεν είναι μόνο αυτή… Αρκετά 
άτομα βλέπουμε να εκφράζονται με 
το να ντύνονται με 

παρατραβηγμένο και εξεζητημένο 
τρόπο, δηλαδή με ρούχα είτε πότε 
αστεία και πότε πολύ περίεργα. 
Τώρα το γιατί δεν είναι και τόσο 
δύσκολο να το φανταστεί κανείς… 
Επιζητούν την  προσοχή. Η 
εγωκεντρική αυτή ένδυση γίνεται με 
σκοπό ο κόσμος να ασχολείται με τα 
άτομα αυτά. Να γιατί τέτοιου είδους 
στυλ υπάρχει περισσότερο στην 
τηλεόραση και γίνεται από άτομα με μεγάλο όνομα που φιγουράρουν στις 
στήλες με τα κοσμικά. 

Άλλες φορές η ένδυση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απόκρυψη 
ατελειών τόσο του σώματος όσο και του προσώπου…Στον κόσμο του θεάματος 
η εξωτερική εμφάνιση είναι το Α και το Ω και αν δεν είσαι όμορφος, ίσως ο μόνος 
τρόπος για να τα καταφέρεις είναι να κερδίζεις τις εντυπώσεις με τα ρούχα που 
φοράς.  Άδικο δεν είναι; Ειδικά όταν τις εντυπώσεις μπορείς να τις κερδίσεις με 

το «μέσα» σου, τις γνώσεις σου, τους ανοιχτή σου σκέψη… 
 

The Lady Gaga effect 

Που πήγε η 
διαφορετικότητα;! 
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Στις μέρες μας, 
μέσω της μόδας , 
γίνονται και  

πολλές διακρίσεις . Ο,τιδήποτε  και να φορέσεις , 
ρούχα ταιριαστά ή αταίριαστα , παπούτσια ψηλά, 
κοντά , πολύχρωμα , ποτέ δεν γλιτώνεις «από τα 
στόματα».  
Υπάρχουν άνθρωποι που ντύνονται όπως θέλουν , 
άλλοι που ακολουθούν την μόδα είτε τους αρέσει 
,είτε όχι και άλλοι που την ακολουθούν για να μην 
προκαλέσουν τον σχολιασμό των άλλων. Ο καθένας 
από εμάς έχει το δικό του προσωπικό στυλ . Κάποια στυλ όμως  οι άλλοι  μπορεί 
να τα γιουχάρουν , επειδή  είναι διαφορετικό από το δικό τους   . 
Οι άνθρωποι  που δέχονται  τη κριτική αναγκάζονται  πολλές φορές  να 
αλλάξουν  στυλ και καταπιέζονται . Κλείνονται  άλλες φορές στον εαυτό τους και 
αποξενώνονται . ο καθένας όμως μπορεί να έχει  «τη δική του μόδα » όπως έχει 
τη δική του άποψη. Κάνεις δεν μπορεί να επιβάλλει με το έτσι θέλω την γνώμη 
του. 
Ωστόσο ,πάντα περνάμε από κάποιο είδος ‘’σκάνερ’’ . Οι άλλοι θα βρίσκουν 
πάντα κάτι άσχημο να πουν. Όσοι αιώνες και αν περάσουν θα υπάρχει κάποιος 
να «ανοίξει το στόμα του» ! κι όμως , αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για 

το προσωπικό λουκ του καθενός από εμάς . 
Κάτω η Fashion Police ! 
Ζήτω το δικό μας στυλ ! 
 

Η μόνη εκδήλωση όπου οι άνθρωποι δεν 

ενδιαφέρονται να είναι όμορφοι, αλλά όσο γίνεται 
πιο γελοίοι είναι οι αποκριές με τα καρναβάλια τους, 

μία από τις σημαντικότερες και ωραιότερες εκδηλώσεις του έτους, μια γιορτή 
για όλες τις ηλικίες και τα φύλα. Είναι μια περίσταση χωρίς κανόνες, χωρίς μόδα: 

το μόνο που χρειάζεται είναι αυτοσχεδιασμός! Στα Καρναβάλια υπάρχει ό,τι 
μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, ό,τι πιο περίεργο μπορεί να 
σχηματιστεί σε ρούχο. Μιας κι εκείνη τη μέρα οι άνθρωποι απογυμνώνονται από 
τα κόμπλεξ για την εμφάνιση τους, ούτε κρίνουν τους άλλους, όλοι γίνονται ένα 
και αυτό που μετράει είναι η διασκέδαση. 
 

Η Μόδα έχει και πολλές θετικές πτυχές. Μία από 
αυτές είναι ότι συμβάλλει στην οικονομική 
ανάπτυξη μίας χώρας. Δημιουργούνται νέα 

επαγγέλματα και προσφέρει εργασία σε πολύ κόσμο… Να λοιπόν που χάρη στη 
μόδα (ας μην ξεχνάμε πως οι ανάγκες του σύγχρονου κόσμου είναι πάρα πολλές 
και παράγεται πλήθος ρούχων) μειώνεται η ανεργία. 

Πολλές φορές μέσω εκδηλώσεων σχετικών με τη μόδα και πρωτοβουλίες 
γνωστών μόδιστρων προωθούνται μεγάλες ιδέες όπως είναι η ειρήνη και 
συναδέλφωση.  Πόσες είναι οι περιπτώσεις των ντεφιλέ με θεματικές την 
ανορεξία, την οικολογία ή τη διαφορετικότητα; Άλλες φορές τα έσοδα των 
εκδηλώσεων αυτών αξιοποιούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.  

Τέλος να μην ξεχνάμε το αίσθημα ψυχικής αγαλλίασης που μπορεί να 
δημιουργήσει στον οποιοδήποτε ένα καινούριο ή όμορφο ρούχο… 
 

Τα μαγικά ρούχα… 

Ήρθε πάλι το τρελό 
καρναβάλι!!! 

«Ω Χριστέ μου, σκότωσε 
την μόδα!!!» 



5ο ΓΕ.Λ Κέρκυρας – Project Α’ λυκείου  Ρούχα και Ρόλοι 

25 

Μπρος τα κάλλη ,τι είναι ο πόνος ; 

Υπάρχει μια πολύ παλιά θεωρία πως οι γυναίκες πρέπει 
να είναι όμορφες. Οι γυναίκες ξεκίνησαν να 
ξεφορτώνονται τις τρίχες από πάνω τους από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Ξεκίνησαν από τα πόδια, τις μασχάλες και για να αγγίξουν 
την τελειότητα έβγαζαν το μουστάκι και τα φρύδια. Η μόδα του ξυρίσματος, 
όμως, έγινε σύντομα βαρετή και αναγκάστηκαν να βρουν άλλο τρόπο για τη 
λύση αυτού του προβλήματος . δοκιμές με σπρέι αποτρίχωσης, κρέμες, μάσκες, 
ταινίες, ως και λέιζερ, έγιναν ευπρόσδεκτες και χρησιμοποιούνται μέχρι και 
σήμερα.  

Μόδα έγινε και το τρύπημα του σώματος . Τα ωραία 
σκουλαρίκια στα αυτιά έγιναν ωραίο αξεσουάρ 
σώματος. Ακόμα  και τα μικρά παιδιά αναγκάζονται 

να περάσουν αυτή τη διαδικασία . Παιδιά , ενήλικοι , αγόρια , κορίτσια  , όλοι 
ακολουθούν τη μόδα με τις τρύπες . Κάποια στιγμή  η μία τρύπα στο αυτί 
ξεπεράστηκε. Πρόσθεταν και άλλη η άλλη  ή άλλαζαν μέρος. Σειρά πήραν η μύτη , 
το στόμα , ο αφαλός, η γλώσσα και τ’ άλλα μέρη του σώματος . Οι τρύπες  
παίζουν ρόλο στην εμφάνιση ενός ατόμου αλλά αρκετές φορές τα μέρη αυτά 
μολύνονται και τα άτομα μετανιώνουν την ώρα και την στιγμή που τις έκαναν .   

Ένα ακόμα «μοδάτο 
βασανιστήριο» είναι τα 
τακούνια! Ένα εντελώς 

γυναικείο άθλημα που θα μας βασανίζει για πάντα, 
διασκεδαστικά φυσικά μιας και η πρώτη φορά 

δοκιμής μπορεί να εξελιχθεί, ξεκαρδιστική. Ειδικά 
όταν βρίσκεσαι με φίλους. Παρόλα αυτά τα 
ψηλοτάκουνα είναι νόμος στη μόδα , είναι «must»!!! 
Τα παπούτσια αυτά, υποδουλώνουν  πως μια 

κοπέλα περνάει σε γυναίκα, ότι μεγαλώνει , για αυτό 
όλες ονειρευόμασταν  τις μέρες που θα τις φοράμε. 
Από μποτάκι σε γοβάκι και από γοβάκι σε 
πλατφόρμα, λέξεις γνωστές σε όλους πια, που μας 

φέρνουν αμέσως-αμέσως στο μυαλό είτε 
αναμνήσεις, είτε όνειρα. Το κάθε παπούτσι έχει μία 
προσωπικότητα και ανάλογα πως θα συνδυαστεί 
θα προβάλλει και την δίκη μας προσωπικότητα 
στους άλλους . Η πανέμορφη όψη τους ξεγελάει όμως , ένα τόσο κομψό - τέλειο 
παπούτσι είναι πρόκληση,  δηλαδή ένα δώδεκα- πόντο  μαύρο «Christian 
Louboutin» που το έχεις ερωτευτεί και πληρώσει αρκετά, δεν θα σε αφήσει να 
χορέψεις για 5 ώρες στην  πίστα ή στο club.  Άρα μεγάλο δίλλημα δεν νομίζεις; 

Η μόδα ως γνωστόν αλλάζει κατά διαστήματα, αλλά 
εδώ και αρκετά χρόνια το ωραίο περιποιημένο σώμα 

είναι της μόδας. Εκτός του παραδοσιακού τρόπου 
κατάκτησής του υπάρχει και ο παράδρομος της πλαστικής χειρουργικής . Η 
βαθύτερη έννοια της είναι «γλυπτική». Άνθρωποι, συνήθως με χαμηλή 
αυτοπεποίθηση ή ωραιοπάθεια, αναδιαμορφώνουν το σώμα τους . Ανορθώσεις, 
λιποαναρροφήσεις , εμφυτεύματα κάνουν ένα άτομο να μοιάζει σχεδόν 
αψεγάδιαστο και αγνώριστο. Εκτός του ότι κοστίζουν μία περιουσία, πονάνε 
αρκετά και ο χρόνος ανάρρωσης διαρκεί απίστευτα πολύ. Γυναίκες και άνδρες 
υποβάλλονται σε πολύπλοκες εγχειρήσεις για να φτιάξουν το σώμα. Η μόδα δεν 

είναι μόνο στα ρούχα… 

Ξυρίστηκα;    �    

 

Τρύπες παντού… 
 

Plastic Beauty    
 

Ψηλά Τακούνια    

Οι γόβες Louboutin πλέον 
έρχονται πρώτες στις 
επιλογές των γυναικών!!! 
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Το πρότυπο του σήμερα είναι «στενό»! Το να 
δείχνεις το σώμα σου είναι in φέτος , στενά 
μπλουζάκια που κολλάνε στο σώμα είναι ότι 

καλύτερο μπορείς να κάνεις για σένα και τη μόδα. Η παγίδα στην πολύωρη 
χρήση τους , που προκαλούν πόνο ! Ένα κολλητό τζιν ας πούμε  , μπορεί να κάνει 
τα πόδια σου να μοιάζουν μακριά, αλλά ούτε να σκύψεις ή να κάτσεις δεν 
μπορείς παραδέξου το! Και που το νέο τοπάκι σου, σού κολακεύει το στήθος δεν 
μπορείς να κουνηθείς γιατί , είναι πολύ κολλητή! Μπορεί να μοιάζουν απίθανα 
στην αρχή ή πάνω σου, αλλά συνεχίζουν να έχουν ελαττώματα … 

Εκτός από το σώμα στολίζονται και τα μαλλιά! Η 
καθημερινή ‘φροντίδα’ των ταλαιπωρημένων 
μαλλιών , με πιστολάκια δεν κάνει καθόλου καλό 
τόσο στα μαλλιά όσο και στην διάθεση του ατόμου 

που το χρησιμοποιεί! Τα ίσια μαλλιά μπορεί να δείχνουν όμορφα έως και τέλεια 
σε κάποιον αλλά πάντα σε οτιδήποτε φτιαχτό υπάρχουν και συνέπειες  !Η μόδα 
αυτή εμφανίστηκε  πριν λίγα χρόνια και παρά την φθορά που μας έχει κάνει , 
παραμένει πρώτο, στις προτιμήσεις  μας και φυσικά όχι μόνο για αραιά πυκνά 
σε καμιά βόλτα ,αλλά για καθημερινή χρήση! Το πιστολάκι και η ισιωτική 
θερμαίνει τα μαλλιά έτσι ώστε να πάρουν την μορφή που θέλουμε, και η 
υπερβολική ή η κακή χρήση βλάπτει τα μαλλιά τα καίει και στην ουσία γίνονται 

άχρηστα! Πάμε για ίσιωμα; 
Μέχρι προσφάτως τα μοντέλα υπήρξαν 
υπερβολικά αδύνατα !. Δυστυχώς αυτή τη 
μόδα τείνουν να την ακολουθούν πολλοί 

νέοι και πολλοί μάλιστα σε υπερβολικό σημείο.  Κάνουν εξαντλητικές δίαιτες, 
παίρνουν χάπια αδυνατίσματος και σε πολλές περιπτώσεις απλώς σταματούν να 
τρώνε με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε νευρική ανορεξία και βουλιμία. αρκετοί 
όμως πάνε κόντρα σε αυτό και πράττουν αντίστροφα. Σήμερα τα παιδιά 

προκειμένου να μην παχύνουν δεν τρώνε όλο το φαγητό που χρειάζονται ,και 
έτσι τροφές που είναι απαραίτητες για τον οργανισμό δεν καταναλώνονται και 
από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα στον οργανισμό! Θες να χάσεις   και εσύ κιλά; 
 

Οι σχολικές στολές, ή ποδιές όπως τις λένε 
κάποιοι μεγαλύτεροι, είναι μια πολύ καλή λύση 
στο πρόβλημα των διακρίσεων που γίνονται 

στο όνομα της μόδας και των επώνυμων ρούχων. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς 
πόση ώρα μπορεί να χάσει ένα κορίτσι μπροστά στη ντουλάπα του για να βρει τι 
θα φορέσει το πρωί η στολή φαίνεται να είναι πολύ βολική. Κι εκεί που έχεις 
αποφασίσει ότι είναι μια καλή λύση, μια μικρή έρευνα και λίγη σκέψη παραπάνω 
έρχεται να αλλάξει λίγο το τοπίο… Πρώτα απ’ όλα ποιος μου λέει ότι με τη στολή 
θα είμαι το ίδιο όμορφη όπως με τα δικά μου ρούχα που τα έχω διαλέξει εγώ, 
μου ταιριάζουν, τονίζουν τα δυνατά μου σημεία και αναδεικνύουν την 
προσωπικότητα μου;! Μπορεί να είναι μία σχολική στολή κολακευτική για όλους 
τους μαθητές;;; Πολλές φορές στο σχολείο νιώθεις περιορισμένος γιατί να είσια 
ακόμη παραπάνω με τα ρούχα που φοράς;… 

 
 

Τα Στενά    Παπούτσια…    

Μαλλιά Κουβάρια!! 
Πάµε για ίσιωµα;    

«Ωχ πάχυνα, πάλι δίαιτα!» 

Ρόδα, τσάντα και ποδιά 
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Παράρτηµα 
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Γλωσσάρι 
 
Ταφτας: σκληρό, πυκνό, μεσαίου βάρους μεταξωτό ύφασμα με ελαφρώς 
μεταλλική γυαλιστερή υφή και ευδιάκριτες αλλά λεπτές κάθετες πτυχώσεις. 
Παράγεται από φυσικό μετάξι ή ραιγιόν βισκόζης. Χρησιμοποιείται σε γυναικεία 
φορέματα για ειδικές περιστάσεις. Συναντάται με διάφορες μορφές 
 
Μουσελίνα (στα αγγλικά: muslin): αρχικά υφάνθηκε στη Μοσούλη του Ιράκ. 
Ήταν το όνομα που δόθηκε σε μια κατηγορία υφαντών βαμβακερών υφασμάτων 
με απλή ύφανση. Είναι όμως ο όρος που πάνω από 300 χρόνια χρησιμοποιείται 
στην Ινδία για να περιγράψει λεπτά, μαλακά και καλής ποιότητας βαμβακερά 
υφάσματα. 
 
Λινάρι: καλλιεργείται για τις κλωστικές ίνες του από τις οποίες κατασκευάζονται 
λινά νήματα και υφάσματα. Η καταγωγή του είναι από την Ασία και είναι ένα από 
τα αρχαιότερα κλωστικά φυτά. Δείγματα λινών υφασμάτων βρέθηκαν σε 
ανασκαφές σε άριστη κατάσταση και χρονολογούνται από τη νεολιθική εποχή. 
Στην Αίγυπτο το 3400 π.Χ. κατασκεύαζαν υφάσματα και ρούχα από λινάρι. Στις 
πυραμίδες μερικές από τις μούμιες ήταν τυλιγμένες με λεπτές λωρίδες από λινό 
ύφασμα. Από την Αίγυπτο το λινάρι διαδόθηκε στις άλλες χώρες της Μεσογείου 
και στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Τα υφάσματα που παράγονται από το λινάρι είναι τα γνωστά λινά υφάσματα. Οι 
ίνες του λιναριού έχουν μικρή ελαστικότητα και σκληρή υφή και είναι η αιτία που 
τα λινά υφάσματα τσαλακώνονται εύκολα και το σιδέρωμα τους είναι πολύ 
δύσκολο. Με ειδικές επεξεργασίες το πρόβλημα αυτό ελαττώνεται. Τα λινά ρούχα 
είναι εξαιρετικά δροσερά επειδή το λινάρι έχει τη δυνατότητα να απορροφά και 
να απελευθερώνει υγρασία. Τα υφάσματα από λινάρι εκτός από την παραγωγή 
ρούχων χρησιμοποιούνται για την επένδυση των επίπλων. Κατώτερης ποιότητας 
λινάρια χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σάκων και διάφορων μουσαμάδων. Τα 
υπολείμματα τους χρησιμοποιούνται στη χαρτοποιία στην κατασκευή χαρτιών 
πολυτελείας, επιστολογραφίας κ.λ.π. 
 
Μετάξι: μία από τις πολυτιμότερες υφαντικές ίνες ζωικής προέλευσης, που 
βγαίνει απ' την κάμπια του μεταξοσκώληκα, όταν φτιάχνει το κουκούλι, για να 
περάσει μια ορισμένη φάση στη μεταμόρφωσή της. Εκτός όμως απ' το ζωικό 
μετάξι υπάρχει και το φυτικό, που παράγεται απ' τις ίνες μερικών φυτών που 
ανήκουν στην οικογένεια των ασκληπιαδιδών ή και των αποκυνιδών. 
 
Λύκρα (Lycra): γυαλιστερό, συνθετικό ελαστικό ύφασμα, το οποίο 
χρησιμοποιείται σε εφαρμοστά ρούχα, κυρίως αθλητικά.  
 
Λινό: κλωστή που προέρχεται από τις ίνες του ποώδους φυτού λινάρι. Το λινό 
χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ανθεκτικότητα. Η δροσερή του υφή, η λεία 
επιφάνεια, η διακριτική γυαλάδα του και το γεγονός ότι αποθηκεύει ελάχιστη 
θερμότητα, καθιστούν το λινό ως το ιδανικό υλικό για casual καλοκαιρινά ρούχα. 
 
Βελούδο: ύφασμα βελουτέ με παχύ, πολύ χαμηλό και λεπτό μαλλί. Δημιουργείται 
από το μαλλί του νήματος στημονιού από φυσικό ή τεχνητό μετάξι, βαμβάκι ή 
μαλλί στη βάση υφάσματος σε ύφανση λινή ή διαγωνάλ. Το ύφασμα είναι 
συνήθως βαμβακερό, αν και σε πιο ακριβά είδη ενδέχεται να είναι από φυσικό 
μετάξι. Χρησιμοποιείται κυρίως σε γυναικεία ένδυση, επίσημη ή γιορτινή. 
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Δαντέλα: διάτρητο πλέγμα από λεπτές κλωστές, διαταγμένες σε διάφορα 
κοσμητικά σχέδια που επαναλαμβάνονται. Πλέκεται με βάση καθορισμένη τεχνική 
μέθοδο. Συνήθως έχει το σχήμα ταινίας και η μια της πλευρά τελειώνει σε 
γλώσσες σαν κύμα, χρησιμοποιείται σαν τελείωμα ή κόσμημα ρούχων. 
 
Υφανση σατέν: η σατέν ύφανση προσδίδει σε ένα ύφασμα απαλή και 
γυαλιστερή επιφάνεια. Η σατέν ύφανση χρησιμοποιείται συνηθέστερα σε 
μεταξένια υφάσματα, καθώς επίσης και σε βαμβακερά και μάλλινα υφάσματα. 
Από τα συνηθέστερα παράγωγα της σατέν ύφανσης είναι το σπασμένο σατέν, η 
ύφανση atlas με μπαλωμένα σημεία , το σατέν όψης υφαδιού με δύο βήματα, το 
σατέν σε αποχρώσεις, το ενισχυμένο σατέν και η ύφανση adria. 
 
Καμβάς: μεσαίου βάρους λινό ύφασμα, με ξεχωριστό σχέδιο σε σπασμένο 
διαγωνάλ, στο οποίο το ύφασμα οφείλει τις χαρακτηριστικές κάθετες ρίγες του. 
Χρησιμοποιείται για ιατρικές στολές και σεντόνια. 
 
Κασμίρ: απαλό, ριχτό, ελαφρύ μάλλινο ύφασμα, με θαμπή γυαλιστερή υφή και 
συνήθως λοξές ραβδώσεις, που σχηματίζονται με διαγωνάλ ύφανση υφαδιού με 
τρεις κόμπους. Παράγεται από λεπτά νήματα πενιέ και συνήθως είναι τυπωμένο. 
Χρησιμοποιείται για γυναικεία φορέματα, σάλια και κασκόλ. Το όνομα προέρχεται 
από το μαλλί κασμίρ, από το χνουδωτό μαλλί του οποίου παραγόταν αρχικά αυτό 
το είδος υφάσματος. 
 
Καστόρι: μεγάλου βάρους μάλλινο ύφασμα το οποίο είναι απαλό στην αφή, έχει 
μακρύ απαλό πέλος και ελαφρώς γυαλιστερή υφή σα νερό. Υφασμένο από απλά 
βιγκουρέ λαναρισμένα νήματα από το πιο λεπτό μαλλί, σε διαγωνάλ και σατέν 
ύφανση. Χρησιμοποιείται για αντρικά παλτά. Το όνομα προέρχεται από τα 
ισπανικά – για την παρασκευή του συγκεκριμένου υφάσματος χρησιμοποιείται 
λεπτό καστόρινο μαλλί. 
 
Καστόρινο: βαρύ μάλλινο ύφασμα το οποίο παραγόταν παλαιότερα με λεπτό, 
μακρύ, στιλπνό πέλος το οποίο θυμίζει γούνα. Χρησιμοποιείται για αντρικά 
χειμερινά παλτά. 
 
Τήβεννος: 1. (στην αρχαιότητα) μακρύς εξωτερικός μανδύας ή χλαμύδα 
που φορούσαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, κυρίως οι ανώτεροι αξιωματούχοι και ο 
αυτοκράτορας. 
 2. μακρύ, ριχτό σκουρόχρωμο ένδυμα με φαρδιά μανίκια και 
διακοσμητικές ταινίες γύρω από τα μανίκια και τον λαιμό, που φορούν δικαστές 
και πανεπιστημιακοί σε επίσημες τελετές ή περιστάσεις. 
 
Πορφύρα: χρωστική ουσία που παράγεται με την επεξεργασία του οστράκου 
Haustellum brandaris και η οποία δίνει ανεξίτηλο βαθυκόκκινο χρώμα. Ήταν 
ιδιαίτερα πολύτιμη λόγω της δυσκολίας παρασκευής και της σπανιότητας των 
οστράκων από τα οποία παράγεται, οπότε η χρήση ενδυμάτων βαμμένων με 
πορφύρα ήταν από την κλασσική αρχαιότητα ένδειξη πλούτου και εξουσίας. Έτσι, 
με το χρώμα της πορφύρας βάφονταν μεταξύ άλλων ορισμένα ενδύματα 
βασιλιάδων και αυτοκρατόρων. Γνωστές άλλωστε οι λέξεις πορφυρογέννητος και 
πορφυρογέννητη, για τα παιδιά που γεννήθηκαν όταν ο πατέρας τους ήταν 
αυτοκράτορας. Κατά την συνήθεια της εποχής τα νεογέννητα(παιδιά των 
αυτοκρατόρων) τα ακουμπούσαν σε ύφασμα πορφυρού χρώματος 
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Μακό: κοινό όνομα για υψηλής ποιότητας αιγυπτιακό βαμβάκι μήκους 30mm - 
34mm. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή πολύ υψηλής ποιότητας βαμβακερών 
υφασμάτων. 
 
Περισκελίδα: ένδυμα το οποίο ντύνει τη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Το κομμάτι το 
οποίο καλύπτει τη λεκάνη έχει κούμπωμα, το οποίο το χωρίζει σε δύο σκέλη με 
διάφορα μήκη. Συνήθως πρόκειται για παντελόνια, σορτς/φόρμες γυμναστικής, 
εσώρουχα και μαγιό. 
 
Κόθορνοι: ήταν ένα παπούτσι χοντροκαμωμένο και μεγάλο, με πολύ πλατύ και 
παχύ πέλμα, χωρίς καμάρα, ψηλό μέχρι τη μέση της κνήμης, σαν μπότα. Μπορούσε 
το ίδιο παπούτσι να φορεθεί κι από τα δυο πόδια. Οι κόθορνοι χρησιμοποιήθηκαν 
στην αρχαιότητα από τους καβαλάρηδες, τους κυνηγούς, τους ηθοποιούς και 
γενικά από τους αξιωματούχους της αρχαίας κοινωνίας. 
 
Χιτώνας: ρούχο το οποίο φορούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες όλων των κοινωνικών 
τάξεων εντός και εκτός σπιτιού. Όταν έκανε περισσότερο κρύο, οι άντρες 
φορούσαν πάνω από αυτό χλαμύδα και οι γυναίκες πέπλο. Ο χιτώνας παραγόταν 
αρχικά από ορθογώνιο ύφασμα μήκους περίπου 1μ. Αργότερα το ρούχο 
αποτελούνταν από δύο ίδια κομμάτια υφάσματος τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα 
και τυλίγονταν απευθείας γύρω από το σώμα. Έδενε στον ώμο με αγκράφες (ο 
δεξιός ώμος ήταν πάντα γυμνός) και ήταν κλειστός στο πλάι σε όλο το μήκος του ή 
από τη μέση. Το φορούσαν δεμένο και με ζώνη. Ο γυναικείος χιτώνας ήταν πάντα 
πιο μεγαλοπρεπής από τον αντρικό. 
 

Χλαμύδα: κοντό ένδυμα των αρχαίων, σαν είδος μανδύα, πιο λεπτό από το ιμάτιο. 
Ήταν περισσότερο διακοσμητικό, παρά αναγκαίο. Το φορούσαν οι Θεσσαλοί και οι 
Μακεδόνες ιππείς και αργότερα το πήραν οι Αθηναίοι. Στην Αθήνα χλαμύδα 
φορούσαν οι νέοι και την έβγαζαν όταν γίνονταν άνδρες. Χλαμύδες υπήρχαν σε 
διάφορους χρωματισμούς και ποιότητα, σε πολύ λεπτά υφάσματα. Πολλές φορές 
τη στόλιζε μια μπορντούρα. Κούμπωνε με πόρπη στο δεξιό ώμο ή πίσω στο λαιμό. 
Από τους θεούς χλαμύδα φορούσαν ο Ερμής και ο Έρωτας. 
 
Φρέζες: δαντελωτοί γιακάδες με πιέτα. 
 
Κρινολίνο: φαρδιά φούστα που προεξέχει, ενισχυμένη με άλλη δύσκαμπτη 
φούστα, μεσοφόρι ή σύρμα ή μπανέλα. Διάσημη στις περιόδους του ροκοκό και 
του μπαρόκ. 
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Η µικρή ιστορία… 

 

Μολονότι στον Μεσαίωνα επικρατούσε οικονομικό και 

πολιτικό σκοτάδι, οι γαμήλιες τελετές ήταν πραγματικά 

διασκεδαστικές και υπερβολικά κεφάτες. 

Στις γαμήλιες δεξιώσεις συχνά φορούσαν έντονα και ζωηρά χρώματα όπως 

κόκκινο, χρυσό και ασημένιο, μια πρακτική που αντανακλά την προτίμηση 

πολλών νυφών, ακόμη και σήμερα, για ζωηρά και όμορφα συνδυασμένα 

χρώματα. Αυτή την περίοδο εμφανίστηκε το πρώτο ολόλευκο νυφικό, φορεμένο 

από την πριγκίπισσα Φιλίππα, κόρη του Ερρίκου Δ’ της Αγγλίας, η οποία 

παντρεύτηκε τον Ερρίκο της Δανίας το 1406. 

Η αριστοκρατία φορούσε επιβλητικά, αστραφτερά, 

με λαμπερά χρώματα επίσημα ενδύματα και νυφικά 

κατασκευασμένα από μετάξι. Οι ράφτρες 

χρησιμοποιούσαν χρυσές και ασημένιες κλωστές για 

να κεντήσουν περίτεχνα σχέδια εμπνευσμένα από 

μύθους, τη φύση, ή τη θρησκεία. 

Συχνά τα ρούχα  ήταν διακοσμημένα με πολύτιμους 

λίθους, πετράδια και διαμάντια. Στις γαμήλιες 

δεξιώσεις, οι καλεσμένοι συμπλήρωναν τα ρούχα 

τους με κοσμήματα, γούνες, εντυπωσιακές και 

εξεζητημένες ζώνες. Πολύ δημοφιλείς ήταν οι 

περούκες φτιαγμένες από μαλλιά χωρικών. 

Όλα τα νυφικά ήταν, φυσικά, ραμμένα και κεντημένα στο χέρι και σχεδιασμένα 

ειδικά και αποκλειστικά για να αντικατοπτρίζουν το ανάστημα της κάθε νύφης 

και να καλύπτουν φυσικές ατέλειες και ελαττώματα. 

Το νυφικό της βασίλισσας Anne Boleyn, της δεύτερης συζύγου του Ερρίκου Η’, 

είχε μακριά μανίκια για να κρύβουν τα έξι δάχτυλα που είχε σε κάθε χέρι της. 

 

Ο γάμος της βασίλισσας Βικτορίας με τον ξάδελφο της Αλβέρτο Saxe-Coburg το 
1840 είχε την μεγαλύτερη επιρροή στους γάμους. Η βασίλισσα Βικτόρια 
ξεκίνησε και καθιέρωσε το λευκό νυφικό. Αν και οι νύφες συνέχισαν να 
παντρεύονται φορώντας νυφικά διαφόρων χρωμάτων, το λευκό ήταν το χρώμα 
της πρώτης τους επιλογής για το γάμο και από τότε πραγματοποιήθηκε και η 
καθιέρωση του σαν επίσημο χρώμα. Είναι ένα έμβλημα της αγνότητας και της 
αθωότητας της γυναικείας υπόστασης. 

Ένα παλιό ποίημα για το πώς το χρώμα του γαμήλιου φορέματός θα επηρεάσει 
το μέλλον λέει τα εξής: 
“Married in white, you will have chosen all right. Married in grey, you will go far 
away. Married in black, you will wish yourself back. Married in red, you’ll wish 
yourself dead. Married in blue, you will always be true. Married in pearl, you’ll live 

in a whirl. Married in green, ashamed to be seen, Married in yellow, ashamed of the 
fellow. Married in brown, you�ll live out of town. Married in pink, your spirits will 

sink.”  
Η βιομηχανική επανάσταση επέφερε επίσης σημαντική αλλαγή. Από το 1890 και 
την άφιξη των καταστημάτων, σχεδόν κάθε γυναίκα μπορούσε να 

Λευκό Νυφικό 
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πραγματοποιήσει το όνειρο του γάμου της φορώντας ένα καινούργιο νυφικό. Αν 
και το λευκό ήταν δημοφιλές, μερικές νύφες, ειδικά οι αυτές που ζούσαν σε 
περιοχές με δύσκολη ζωή προτιμούσαν φορέματα που ήταν πρακτικότερα και 
θα μπορούσαν να φορεθούν και μετά από το γάμο. Δεδομένου ότι τα γαμήλια 
φορέματα έμοιασαν πολύ με την μόδα του χρόνου, μόνο μια μικρή αλλαγή 
απαιτήθηκε για να μπορεί αυτό να ξαναφορεθεί.  

Με το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, οι μορφές έγιναν απλούστερες, και 
απεικόνισαν επίσης το μεταβαλλόμενο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία. Τα 
ενδύματα έγιναν κοντύτερα και καθιερώθηκαν και οι στενοί κορσέδες. Η Coco 
Chanel ήταν μια ισχυρή δύναμη πίσω από την αλλαγή της μόδας των γυναικών 
και η πρώτη σχεδιάστρια μόδας που εισήγαγε επίσημα το κοντό γαμήλιο 
φόρεμα στη δεκαετία του '20. Ήταν ένα άσπρο φόρεμα μήκους γονάτων με μια 
μακριά ουρά. 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, οι γυναίκες θεώρησαν καθήκον 
τους να σταματήσουν τον παραδοσιακό γάμο. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος να 
βρεθεί ένα γαμήλιο φόρεμα έτσι βολευόντουσαν με ότι μπορούσαν. Εάν η νύφη 
ήθελε να φορέσει άσπρο φόρεμα, μπορούσε να το δανειστεί ή να το νοικιαστεί 
για την τελετή. Εάν και η νύφη και ο νεόνυμφος ήταν στο στρατιωτικό 
παντρευόντουσαν με στις αντίστοιχες στολές τους. 
 
Μετά από τον πόλεμο, η ευημερία 
κατέστησε δυνατό μεγάλοι και 
ονειρεμένοι γάμοι εμπνευσμένοι από 

την βικτοριανή εποχή, να γίνουν 
πραγματικότητα. Ο γάμος της Grace 
Kelly με τον πρίγκιπα του Μονακό 
συγκέντρωσε πολλή δημοσιότητα 
λόγω μιας μεγάλης νεραϊδένιας 
νυφικής ουράς. Το νυφικό της ήταν 
λευκό από μετάξι και δαντέλα. Η 
εστίαση των γαμήλιων φορεμάτων 

έχει μετατοπιστεί από το 1950.Η 
έμφαση δίνεται τώρα στην 
προσωπικότητα της νύφης. Έτσι 
οποιοδήποτε χρώμα και να επιλέξετε 
αυτή για το νυφικό της, γνωρίζει 
τώρα κάποια σημαντικά στοιχεία για 
την παράδοση του άσπρου γαμήλιου 
φορέματος. 

 

 

Όλα ξεκίνησαν το 1533, σύμφωνα με κάποιους 
ιστορικούς. Σαν όλες τις νύφες, την ημέρα του γάμου 
της η Αικατερίνη των Μεδίκων ήθελε να κάνει μια νέα 

«δήλωση» μόδας. Στο γάμο της λοιπόν με το Δούκα της Ορλεάνης, που έγινε 

αργότερα ο βασιλιάς Ερρίκος ο 2ος της Γαλλίας, έκοψε με το πριόνι ένα κομμάτι 
από τη σκάλα και το χρησιμοποίησε για να δώσει ύψος στο παπούτσι της, 
προκειμένου να καλύψει το χαμηλό ύψος της. Κι αυτή η παράδοξη κίνηση έγινε 
αμέσως τρομερή μόδα στους ευρωπαϊκούς βασιλικούς κύκλους τόσο στους 
άντρες όσο και στις γυναίκες! Έχει, λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς 
εξελίχθηκαν τα τακούνια στο πέρασμα των αιώνων... 

Ψηλά Τακούνια 



5ο ΓΕ.Λ Κέρκυρας – Project Α’ λυκείου  Ρούχα και Ρόλοι 

33 

� 15ος αι.: Η σύγχρονη ιστορία των ψηλών τακουνιών περιτριγυρίζεται 
από μυστήριο και έτσι κανείς δεν είναι σίγουρος ποιος τα ανακάλυψε. 
Αρκετοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο Ιταλός καλλιτέχνης και 
εφευρέτης Λεονάρντο ντα Βίντσι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
ανακάλυψη και καθιέρωσή τους. 

� 16ος αι.: Το 1533, η Ιταλίδα νύφη Αικατερίνη των Μεδίκων φόρεσε ψηλά 
τακούνια στο γάμο της με το Δούκα της Ορλεάνης. Τα παπούτσια της 
έγιναν αμέσως μόδα, την οποία ακολούθησαν οι κυρίες της ευρωπαϊκής 
αριστοκρατίας. Οι πόρνες επίσης σε όλη την Ευρώπη άρχισαν να φορούν 
τα ψηλά τακούνια, για να φαίνονται ψηλότερες από τις υπόλοιπες και να 
επιδεικνύουν τα προσόντα τους. Τα ψηλά τακούνια δίνουν ερωτισμό στη 
στάση του σώματος και ενισχύουν τα γυναικεία θέλγητρα. 

� 17ος & 18ος αι.: Ο βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος φόρεσε τακούνια για να 
φαίνεται πιο ψηλός. Του γίνονται εμμονή στο βαθμό που απαγορεύει 
στους κοινούς θνητούς να τα φορούν, επιβάλλοντας ως τιμωρία την 
ποινή του θανάτου. Τα τακούνια στα παπούτσια του είχαν σχήμα 
κλεψύδρας και είχαν ύψος 13 εκατοστών. 

� 19ος αι.: Το 1837, η βασίλισσα της Αγγλίας, Βικτώρια, έπαιξε εν αγνοία 
της ένα ρόλο στο φετιχισμό των ψηλών τακουνιών. Ζούσε σύμφωνα με 
έναν πολύ συντηρητικό ηθικό κώδικα και εφάρμοζε έναν αυστηρό 
κώδικα ντυσίματος στους υπηκόους της. Οι γυναίκες φορούσαν μέτριες 
φούστες μέχρι το πάτωμα και μόνο η θέα ενός αστράγαλου μπορούσε να 
θεωρηθεί σκάνδαλο. Τα πόδια και κατ' επέκταση τα παπούτσια έγιναν 
σύμβολα σεξουαλικού ταμπού. 
 
Τα σύγχρονα παπούτσια  

� Το 1930 ο Γάλλος κατασκευαστής παπουτσιών, Andre Perugla, σχεδιάζει 
φετιχιστικά παπούτσια-καρφιά για μια διάσημη τραγουδίστρια της 
όπερας και δημιουργεί τον οίκο παπουτσιών Padova. Τα παπούτσια 
πωλούνται στις ΗΠΑ από το κατάστημα Saks στην 5η Λεωφόρο στη Νέα 

Υόρκη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης των δύο 
παγκοσμίων πολέμων, οι γυναίκες δεν ήταν εφικτό να φορούν 
ψηλοτάκουνα, έτσι για αρκετό διάστημα τα ίσια παπούτσια είχαν γίνει 
απόλυτα αναγκαία. Το χαμηλό κόστος τους και η άνεσή ήταν τα βασικά 
κίνητρα στα οποία οι γυναίκες ενέδιδαν. 

� 1950: Στις αρχές του '50, τα τακούνια-στιλέτο φοριούνται πια σε 
κοσμικές εμφανίσεις και έχουν ύψος από 10 ως 15 εκατοστά. 

� 1970: Η μουσική Disco εμφανίζει τα παπούτσια-πλατφόρμα που 
φοριούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, από άντρες και γυναίκες. 

� 1980: Οι γιάπηδες και ο εορτασμός της πολιτιστικής παραδρομής 
βοήθησαν στην επιστροφή του τακουνιού σε όσους ζουν, εργάζονται και 
κινούνται στις πόλεις. Οι γυναίκες φοράνε ψηλά τακούνια και φορέματα 
με βάτες, έντονα χρώματα και δίνουν όγκο στα μαλλιά τους. 

� 1990: Οι Ισπανοί σχεδιαστές, όπως ο Μanolo Blahnik, διαλέγουν τα ψηλά 
τακούνια για τις πολυτελείς γραμμές στις επιδείξεις τους. Το 1998, 
ξεκίνησε η τηλεοπτική σειρά Sex and the City της HBO, η οποία 
επαναφέρει τα ψηλά τακούνια στο χάρτη της μόδας. 
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Το σκουλαρίκι είναι κόσμημα που φοριέται στο αφτί· 
η αρχαιοελληνική ονομασία του ήταν ενώτιον  ενώ η 
νεότερη είναι βυζαντινής προέλευσης και 

ετυμολογείται –σύμφωνα με τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη κ.ά.– από τη φράση 
«σχολαρίκιον [ενώτιον]», επειδή το φορούσαν οι σχολάριοι της βυζαντινής 
Αυλής. Τα πρώτα σκουλαρίκια χρονολογούνται στην εποχή του Χαλκού και, 
όπως και άλλα ατομικά κοσμήματα, είχαν ίσως μαγικό-θρησκευτικό χαρακτήρα. 
Στους αρχαίους λαούς, ενώ αρχικά είχαν μορφή μικρών κύκλων, τα σκουλαρίκια 
απέκτησαν έπειτα διάφορα σχήματα και κατασκευάζονταν από χρυσάφι, ασήμι 
και ήλεκτρο.  

Στην Αίγυπτο, όπου μάλλον δεν είχαν μεγάλη διάδοση, ήταν για τους άντρες 
σύμβολα του αξιώματός τους, ενώ για τις γυναίκες διατηρούσαν τον 
διακοσμητικό χαρακτήρα τους. Κατά κανόνα αποτελούνταν από μια μεταλλική 
πλάκα σε σχήμα δίσκου, από την οποία κρέμονταν πολλές μικρές αλυσίδες, που 
και αυτές κατέληγαν σε διάφορα στολίδια, συνήθως τριγωνικά. Οι Σουμέριοι 
στόλιζαν τα σκουλαρίκια με πολύτιμες πέτρες, ενώ οι Ασσύριοι, ιδιαίτερα οι 
άντρες, χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερα και συμπαγή σκουλαρίκια. 

Στην Ελλάδα συνηθίζονταν τα 
σκουλαρίκια σε σχήμα δίσκου με ένα 
μόνο κρεμαστό στολίδι, αλλά από τον 4o 
αι. π.Χ. πλουτίστηκαν με κρεμαστούς 
μικρούς Έρωτες ή άλλους φτερωτούς 
μικρούς θεούς. Οι Ετρούσκοι 

χρησιμοποιούσαν πολύ το κίτρινο 
χρυσάφι για την κατασκευή 
σκουλαρικιών σε σχήμα δίσκου, μικρού 
ρόδακα ή κρεμαστών. Στη Ρώμη, κατά 
την περίοδο της αυτοκρατορίας, τα 
σκουλαρίκια στολίζονταν συνήθως με 
πολύτιμες πέτρες, όχι δουλεμένες· πιο 
απλά ήταν τα σκουλαρίκια των 

βαρβαρικών λαών: είχαν σχήμα 
μισοφέγγαρου ή κρεμαστά στολίδια από 
υαλόμαζα ή ίασπη. Πρωτότυπα και 
ιδιαίτερα περίτεχνα ήταν τα βυζαντινά 

σκουλαρίκια, απ’ όπου προήλθε και η 
ονομασία τους. 

Τα αυστηρά έθιμα του Μεσαίωνα οδήγησαν στη σχεδόν πλήρη κατάργηση των 
κοσμημάτων στη Δύση· ακόμα και τα σκουλαρίκια καταργήθηκαν, αλλά 
επέστρεψαν με την Αναγέννηση, ως συμπλήρωμα κυρίως των πολυτελών 
ενδυμασιών της εποχής. Η ιταλική χρυσοχοϊκή δημιούργησε αληθινά 
αριστουργήματα τα οποία μιμήθηκε και η υπόλοιπη Ευρώπη: χρυσά 
αραβουργήματα, πουλιά και λουλούδια στολισμένα με σμάλτο και πολύτιμες 
πέτρες και κρεμαστά σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας με μαργαριτάρια. Τα 
τελευταία έμειναν στη μόδα και κατά τους κατοπινούς αιώνες, στολισμένα με 
πολύτιμους λίθους. 

Τον 18o αι. τα σκουλαρίκια έγιναν μικρότερα και συχνά στολίζονταν με σμάλτο. 
Έναν αιώνα αργότερα η μόδα των καμεών και των μικρογραφιών επεκτάθηκε 
και στα σκουλαρίκια. Αργότερα, όταν η χρυσοχοϊκή άρχισε να αξιοποιεί τους 
πολύτιμους λίθους, τα σκουλαρίκια άλλαξαν πάλι σχήμα για να προσαρμοστούν 
στη μόδα και, όταν οι κομμώσεις άφηναν ακάλυπτα τα αφτιά, τα σκουλαρίκια 

Σκουλαρίκια 
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άρχισαν να παίρνουν πρωτεύοντα ρόλο ανάμεσα στα κοσμήματα. Ιδιαίτερη 
διάδοση γνώρισαν την εποχή του Νέου Ρυθμού, οπότε δημιουργήθηκαν 
σκουλαρίκια με πολύ πρωτότυπα σχήματα και μοτίβα. Πολλές και πρωτότυπες 
ήταν οι δημιουργίες των πιο σύγχρονων κοσμηματοποιών, που κατόρθωσαν να 
δώσουν ιδιότυπες ερμηνείες στο ανεξάντλητο υλικό του παρελθόντος. Τα 
νεότερα όμως δημιουργήματα καθρέφτισαν και τους προσανατολισμούς και τις 
τάσεις της μοντέρνας τέχνης, που προκάλεσε και στον τομέα αυτό ριζική 
μεταβολή σχημάτων και σχεδίων. 

Στους πρωτόγονους λαούς τα σκουλαρίκια συνέχισαν να χρησιμοποιούνται σε 
σχήματα τα οποία ποικίλλουν από τους απλούς κρίκους που εμφυτεύονται 
στους λοβούς έως τα πολύπλοκα σκουλαρίκια αποτελούμενα από πολυάριθμα 
κρεμαστά στοιχεία. Το πιο τυπικό σχήμα σκουλαρικιού των πρωτόγονων λαών 
είναι κρίκοι ή κύλινδροι καρφωμένοι μέσα στους λοβούς. Συχνά 
χρησιμοποιούνται σκουλαρίκια τόσο βαριά, που προκαλούν παραμορφώσεις 
του λοβού· μερικές φορές μάλιστα παίρνουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και 
φτάνουν έως τους ώμους ή και πιο κάτω. Το στρογγυλό αυτό κόσμημα, μπορεί 
να είναι από ξύλο, ελεφαντόδοντο ή πήλινο, και στη Νότια Αμερική όπου 
χρησιμοποιείται κυρίως ονομάζεται μποτόκο. Συνηθίζεται επίσης στην κεντρική 
και ανατολική Αφρική, στην Παπούα-Νέα Γουινέα, στην Ινδονησία κ.α.
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Παραδοσιακές Φορεσιές 

 
Κάθε παραδοσιακή τοπική φορεσιά είναι ένα σύνολο ενδυμάτων, που 
χαρακτηρίζει μια ομάδα ανθρώπων που ζουν μέσα σε έναν συγκεκριμένο χώρο. 
Λειτουργεί όπως κάθε ενδυμασία: ντύνει και στολίζει το κορμί, και παρουσιάζει 
την όψη που επιθυμεί να δώσει εκείνος που την φορά στους τρίτους, 
παρέχοντας στον εαυτό του σιγουριά και άνεση. Μέσα στη συντηρητική και 
αυστηρή κοινωνία του χωριού και της μικρής πόλης, η σιγουριά και η άνεση 
πετυχαίνονται με την ομοιομορφία που προσφέρει μια στολή. Η στολή βασίζεται 
στην παράδοση και στη συντηρητικότητα και διαφέρει ριζικά από τη μόδα που 
βασίζεται στην αλλαγή. Τα ενδύματα μιας συντηρητικής ομάδας 
μορφοποιούνται κατά εποχές από την επίδραση μιας άλλης δυνατότερης 
ανθρώπινης ομάδας. Εξαρτώνται όμως πάντα από τα τοπικά υλικά και το 
εμπόριο (άστυ-ύπαιθρος, κατακτητές-υπόδουλοι). 

Οι ελληνικές φορεσιές έχουν τολμηρούς 
χρωματικούς συνδυασμούς και παρουσιάζουν 
συχνά μεγάλη φαντασία στον τρόπο πού 
φοριούνται τα διάφορα τμήματα τους και στα 
χίλια δύο στολίδια πού τις ποικίλλουν. Σήμερα, 
οι ελληνικές φορεσιές, απλοποιημένες και 
συχνά παρανοημένες, φοριούνται μόνο σε 

ορισμένα μέρη τις γιορτές και σε διάφορες 
τουριστικές εκδηλώσεις. 

Οι περισσότερες φορεσιές αποτελούνται από: 

• Το πουκάμισο πού δε λείπει από καμιά ελληνική φορεσιά. 
• Το καφτάνι, καβάδι, άντερί, σαγιά (είδη φορέματος-πανωφοριού, 

φτιαγμένα συνήθως από πολύτιμη στόφα), ή το γιουρντί, σιγκούνι κλπ., 
(είδη αμάνικων ή και μανικωτών πανωφοριών από σαγιάκι, μάλλινο 
δηλαδή νεροτριβιασμένο υφαντό ύφασμα). 

• Το φουστάνι, τσούκνα (είδη φορεμάτων με ή χωρίς μέση). 
• Το ζωνάρι , τη ζώνη και την ποδιά. 
• Το κοντογούνι, γιλέκι κλπ. (είδη κοντών μανικωτών ή αμάνικων 

ζακέτων). 
• Τα διάφορα εσώρουχα και μικροεξαρτήματα. 
• Τα πολύπλοκα κεφαλοκαλύμματα και κεφαλοδέματα, κυρίως νυφικά. 

- συχνά σύμβολα αποτροπής, καρπερότητας κλπ. - πού διευθετούνται με 
ξεχωριστή πάντα προσοχή, συνήθως από γυναίκες πού ή κοινότητα 
θεωρεί ειδικές. 

• Τα πολύτιμα ή άλλα στολίδια-κοσμήματα. 
• Τις κάλτσες και τα παπούτσια 

 

Στην επόμενη σελίδα ακολουθούν εικόνες παραδοσιακών στολών από 
διαφορα μέρη της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αλβανίας. 
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 Ελληνικές φορεσιές κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Περιόδου 

Κερκυραϊκές 
στολές 

Κρητικές 
στολές 

Να κι ένας σύγχρονος γάμος με ένα 
ζευγάρι που αγαπά τις παραδόσεις!! 
Το νυφικό μοιάζει να έχει σχεδιαστεί 

με βάση τα παραδοσιακά λευκαδίτικα 
νυφικά. 
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Μακεδονίτες χορεύουν!!! 

Παραδοσιακές γυναικείες 
στολές της Καρπάθου 

Παλιά φωτογραφία με γυναίκες 
της Θράκης. Αν και τα ενδύματα 

μοιάζουν διαφορετικά στην 
ουσία η βάση είναι η ίδια. 

Να και κάποιες στολές 

από την Καππαδοκία! 
Περίεργες δεν είναι;! 
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Παραδοσιακές 
στολές Ηπείρου. 
Κάποιες από τις 
ανδρικές έχουν 

κανονικά 
παντελόνι και όχι 

φουστανέλα ή 
βράκα όπως σε 

άλλες περιοχές της 
Ελλάδας. 

Ηπειρώτες ντυμένοι με παραδοσιακές 
στολές στα πλαίσια κάποιας εκδήλωσης 
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Γυναικεία και ανδρική ποντιακή φορεσιά με τις 
ονομασίες των αξεσουάρ 
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Πελοποννησιακή 
ενδυμασία 

Ροδίτισσες στα 
κόκκινα!!! 

Θεσσαλικές 
παραδοσιακές 

φορεσιές 

Παραδοσιακές 
ενδυμασίες Βλάχων 

Δείγμα 
παραδοσιακής 

αλβανικής 
γυναικείας φορεσιάς 
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Τα ερωτηματολόγια μας!!! 
 
 
Ερωτηματολόγιο Ρούχων και Ρόλων 

Ηλικία: …………………………… 

Φύλο: ……………………………. 
 

1)Γιατί αγοράζετε συνήθως ρούχα; 

�  γιατί φθείρονται τα παλιά . 

�  γιατί αλλάζει η μόδα. 

�  γιατί σας κάνει και νιώθετε καλύτερα. 

�  γιατί έχετε ή βρήκατε λεφτά. 

2)Πιστεύετε ότι τα ρούχα σας , δείχνουν κάτι για τον εαυτό σας; 

�  ναι      αν ναι δείχνουν  �  την σιλουέτα σας  

�  όχι  �  την διάθεση  

                                                            � το στυλ  

3)Ποιο είναι το βασικό κριτήριο για να αγοράσετε ένα ρούχο; 

�  η τιμή 

�  να σας βολεύει  

�  να είναι στην μόδα 

�  η μάρκα/φίρμα  

�  η γνώμη των φίλων σας  

�  το χρώμα  

4)Προσέχετε τη χώρα προέλευσης και τα υλικά που είναι φτιαγμένα  τα ρούχα;  

�  ναι  

�  όχι 

5)Τα παλιά σας ρούχα, τι τα κάνετε  ; 

�  τα πετάτε  

�  τα χαρίζετε 

�  τα πουλάτε  

�  τα ανταλλάσετε  

6)Το σημερινό πρότυπο απαιτεί λεπτή σιλουέτα ; 

�  ναι 

�  όχι 

7)Πιστεύετε ότι το ακριβό είναι αναγκαστικά και ωραίο ; 

�  ναι  

�  όχι 

8)Με τι κριτήρια είναι ένα ρούχο αγαπημένο σας ; 

�  έχει συναισθηματική αξία  

�  σας ταιριάζει 

�  είναι πιο ακριβό/μάρκα  

9)Σας αρέσει τα άμεσα οικεία πρόσωπα να είναι όμορφα ντυμένα ; 

�  όχι  

�  ναι  αν ναι θεωρείτε σε αυτή την περίπτωση ότι είναι όμορφα  ντυμένοι εάν  

�  τα ρούχα τους είναι επώνυμα ή ακριβά  

�  τα ρούχα τους , τους ταιριάζουν  

�  τα ρούχα τους είναι μοδάτα  

10)Σας ενδιαφέρει ο σύντροφός  σας να ακολουθεί την μόδα ;  

�  ναι  

�  όχι     ΓΙΑΤΙ;  

5
ο
 ΓΕ.Λ. Κέρκυρας 

 

Ερευνητική Εργασία – Α’ λυκείου 

Ρούχα και Ρόλοι 

Group «Ρούχα και Συμπεριφορές» 

Άρτεμις και Σουζάννα :p 
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Ερωτηματολόγιο Ρούχων και Ρόλων 

 
 

1)Ανακυκλώνετε τα ρούχα σας; 

�  ΝΑΙ 

�  ΟΧΙ 

 

2)Δέχεστε ρούχα από δεύτερο χέρι; 

�  ΝΑΙ 

�  ΟΧΙ 

 

3)Τα παλιά σας ρούχα α) τα δίνετε σε άλλους ή β) τα πετάτε; 

 

4)Ανακύκλωση ρούχων μπορεί να είναι: 

�  η πώληση ενός παλιού ρούχου 

�  όταν πετάμε το ρούχο στα σκουπίδια 

�  η μεταποίηση του ρούχου 

�  όταν το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις δουλειές στο σπίτι 

�  δημιουργία χαρτιού 

 

5)Με ποια σειρά μπορούμε να έχουμε ένα ρούχο στα χέρια μας; 

�  προώθηση στην αγορά 

�  επεξεργασία κλωστής - δέρματος 

�  περαιτέρω επεξεργασία από άλλου είδους μηχανή 

�  επεξεργασία πρώτης ύλης 

 

6)Σημειώστε τα υλικά από τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε ρούχα. 

�  βαμβάκι 

�  χρώμα 

�  σακούλες σκουπιδιών 

�  τρόφιμα 

�  πλαστικό 

�  συγκεκριμένα φυτά 

�  εκκρίσεις κάποιων ζώων 

 

7)Ποιες από τις παρακάτω μάρκες σας είναι γνωστές; 

�  All Star 

�  Disquared 

�  Paranoia 

�  Wesc 

�  Agressive 

�  Alcott 

�  Morgan 

�  Lee 

�  Atmosphere 

�  Admiral 

�  Replay 

 

5
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 ΓΕ.Λ. Κέρκυρας 

 

Ερευνητική Εργασία – Α’ λυκείου 

Ρούχα και Ρόλοι 

Group «Ρούχα και Παραγωγή» 

Ρούλα, Βαρβάρα και Άννα 
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