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ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΜΟΔΑ; 

• Μόδα είναι η παροδική συνήθεια που για ορισμένο 
χρονικό διάστημα γενικεύεται σε μεγάλο φάσμα της 
κοινωνίας, σε ότι αφορά την ενδυμασία, την κόμμωση, τη 
μουσική. 

• Η μόδα είναι στην πραγματικότητα ένα πολυσύνθετο 
φαινόμενο που καθρεφτίζει τις κατευθύνσεις και τις 
εξελίξεις μιας κοινωνίας σε μια ορισμένη ιστορική 
περίοδο.  

• Ο ρόλος της είναι να εισάγει στην κοινωνία, με τη 
γρήγορη μετάδοση και αφομοίωση, νέες συμπεριφορές 
και πεποιθήσεις. 

 



ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

• Τα ρούχα των αρχαίων 
Ελλήνων ράβονταν και 
φοριόνταν πολύ εύκολα. 
Συνήθως ήταν ένα τετράγωνο 
κομμάτι υφάσματος που δε 
χρειαζόταν ιδιαίτερη δουλειά 
για να φτιαχτεί. Το πιο 
συνηθισμένο ένδυμα που 
φορούσαν τόσο οι γυναίκες, 
όσο και οι άνδρες έμοιαζε με 
μακριά πουκαμίσα και λεγόταν 
πέπλος ή χιτώνας. 

 



ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

• Η βυζαντινή ελίτ που 
περιέβαλλε τον αυτοκράτορα, 
όπως κι ο ίδιος ο 
αυτοκράτορας, φορούσαν 
πολυτελή ρούχα από ακριβά 
υφάσματα, Στολίζονταν 
μάλιστα και με βαρύτιμα 
κοσμήματα, Όσο για τα 
αξεσουάρ, οι Βυζαντινοί 
τεχνίτες έφτιαχναν πουγκιά 
και γυναικείες τσάντες, καθώς 
και παπούτσια από προϊόντα 
ζωικής προέλευσης.  



ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 Μετά την απελευθέρωση 
από τους Τούρκους  το 
ντύσιμο των Ελλήνων 
αρχίζει να έχει ευρωπαϊκές 
επιρροές. Ίσως να μη 
ντύνονται ακόμα όλοι 
«ευρωπαϊκά» αλλά και οι 
ελληνικές φορεσιές 
αρχίζουν να παίρνουν 
πολλές μεταλλαγές. 



• Κατά τη δεκαετία του '80, όταν 
ο κόσμος ένιωθε άνεση, 
υπήρχε οικονομική ευμάρεια 
και υπερπροσφορά, και αυτό 
δηλώθηκε με ανάλογο τρόπο 
και στην ένδυσή του. Είχαμε 
κραυγαλέα κεντήματα και 
τονισμένους ώμους, που 
θύμιζαν εποχή μπαρόκ.  

• Η δεκαετία του '90 ήταν 
διαφορετική, πιο 
μινιμαλιστική. Τα πράγματα 
γίνονταν πιο ευθύγραμμα, οι 
φόρμες πιο απαλές, όμως, και 
πάλι, ο μινιμαλισμός 
δημιουργούσε μέσα από μια 
πολυτελή φόρμα 



ενδυμασια ΜΕΤΑ ΤΟ MILLENIUM 

• Έχουμε έντονο το στοιχείο του 
μινιμαλισμού, αλλά πλέον με δομές 
πιο ψαγμένες.  

• Αυτή η δεκαετία αποτέλεσε αφορμή 
αναζήτησης χρήσης νέων υλικών, με 
την τεχνολογία να τα καθορίζει.  

• Τo Eco fashion άρχισε από τη 
δεκαετία του '90, αλλά εδραιώνεται 
σταδιακά στη συνείδηση του κόσμου. 
Η μόδα πάντα αποτελεί μια 
περιγραφή των κοινωνικών 
φαινομένων. Απορροφά όλες τις 
τάσεις και μετά τις καταθέτει. Το ίδιο 
συνέβη και στην περίπτωση της 
οικολογίας».  



ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

 Το ντύσιμο είναι: 

 Μέσο έκφρασης προσωπικότητας και προτιμήσεων αλλά 
και 

 Τρόπος αντίδρασης των νέων 









ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Στο πλαίσιο της διερευνητικής εργασίας φτιάξαμε ένα 
ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ενδυματολογικές 
επιλογές νέων ηλικίας 13-18 ετών. 



ΑΠο Που ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
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αναφορεσ 

• Βασίλης Συμεωνίδης users.sch.gr 

• www.slideboom.com 

• History-illustrated.weebly.com 

• Modaendymasia.blogspot.gr 

http://www.slideboom.com/


The Whole Picture 


