
ΓΝΔΤΜΑΙΑ-ΜΟΔΑ

Οη  βαζηθμί άλμκεξ ηεξ ένεοκαξ:

1. Πώξ κηύκμκηακ μη πνόγμκμί μαξ;
2. Πμηα είκαη ε θαηακαιςηηθή δηάζηαζε ημο ζέμαημξ –Η ζπέζε μαξ με ηα 

νμύπα μαξ;
3. Πμηεξ είκαη μη δηαζηάζεηξ θαη μη πνμεθηάζεηξ ηεξ μόδαξ ζημ πώνμ ηεξ 

έκδοζεξ;
4. Σί παναθηενίδεη ηε ζπμιηθή θαη γεκηθά ηεκ κεακηθή μόδα;
5. Πνμεθηάζεηξ ηεξ παναγςγήξ θαη θαηακάιςζεξ ηςκ νμύπςκ ζηε δςή ηςκ 

ακζνώπςκ.



Γκςνίδς ηηξ έκκμηεξ

Γκδύς:[<εκ+δύς=κηύκς] -(νήμα) -[ α’ ζοκζεηηθό πμο θακενώκεη όηη ε
θαηάζηαζε, ηδηόηεηα, ή εκένγεηα ημο β’ ζοκζεηηθμύ έπεη ζπέζε με ημ κηύζημμ:
εκδομαημιόγμξ, εκδομαημπςιείμ, εκδομαημιμγία]-[1.θμνώ ζε θάπμημκ ηα εκδύμαηα
ημο, 2.(καοη.) "εκδύς ζθάθμξ", πνμζανμόδς θαη θανθώκς ημ ελςηενηθό πενίβιεμα
εκόξ ζθάθμοξ πάκς ζημ ζθειεηό ημο, θμηκά πεηζώκς]

Έκδοζε:[<εκ+δύς= κηύκς]-(μοζηαζηηθό)-[ε αμθίεζε, ε πενηβμιή με εκδύμαηα, θμηκά
ημ κηύζημμ]

Έκδομα:[<εκ+δύς= κηύκς]-(μοζηαζηηθό)-[Καζεηί πμο πνεζημμπμημύμε, γηα κα
ζθεπάδμομε ημ ζώμα μαξ, δει. ημ θόνεμα, ημ νμύπμ, ε εκδομαζία.]

Γκδομαζία:[<εκ+δύς= κηύκς]-(μοζηαζηηθό)-[ Καζεηί πμο πνεζημμπμηεί μ άκζνςπμξ
γηα κα θαιύρεη ημ ζώμα ημο. Πανάιιεια είκαη θαη μέζμ ζημιηζμμύ ημο ζώμαημξ.]

Μόδα:[λέκε ιέλε ακηίζημηπε ζηεκ ειιεκηθή ονμόξ]-(μοζηαζηηθό)-[1.Γκηοπςζηαθή
δηάδμζε μηαξ μνηζμέκεξ πανμδηθήξ ζοκήζεηαξ, θονίςξ εκδομάηςκ θαη θμζμεμάηςκ, πμο
γεκηθεύεηαη ζ` μνηζμέκμ πνόκμ ή μνηζμέκε πώνα,2.Ο κεμηενηζμόξ]

Ρμύπμ:(μοζηαζηηθό)-[1. Φόνεμα γηα ηεκ θάιορε ημο ζώμαημξ, 2. θάζε είδμξ
οθάζμαημξ, 3. θάζε είδμξ εκδύμαημξ]



Η ΓΝΔΤΜΑΙΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ



ηεκ πνμ-Ομενηθή πενίμδμ πνεζημμπμημύζακ έκα μάιιηκμ έκδομα ημ
μπμίμ θμνμύζακ ζημ δένμα θαη ημ έδεκακ με θανθίηζεξ ζημκ ώμμ. Σμ
έκδομα αοηό ήηακ ημ ίδημ θαη γηα άκδνεξ θαη γηα γοκαίθεξ. Μεηά από
ιίγα πνόκηα πάνε ζημοξ Ίςκεξ μη Έιιεκεξ οημζέηεζακ έκα μαθνύ
έκδομα, ημκ πηηώκα. Ο ακδνηθόξ πηηώκαξ ήηακ πημ πμκηνόξ από ημκ
γοκαηθείμ. Όηακ ε ζενμμθναζία ήηακ παμειή πνεζημμπμημύζακ ημ ημάηημ
ημ μπμίμ ημ θμνμύζακ μη άκηνεξ ςξ νηπηό ζημκ ώμμ εκώ μη γοκαίθεξ ςξ
πέπιμ ζημ θεθάιη. οκήζςξ πίζηεοακ όηη μη Έιιεκεξ κηύκμκηακ ζηα
ιεοθά αιιά αοηή ε γκώμε ήηακ ιακζαζμέκε. Σμ πιήζμξ ζηεκ Αζήκα
πανμοζίαδε μηα εηθόκα πμιύ γναθηθή πμο δεκ έμμηαδε θαζόιμο με μηα
πμμπή μμκόημκςκ μμνθώκ.

Η εκδομαζία ήηακ θαηαζθεοαζμέκε από οθάζμαηα με δςενά πνώμαηα
(πμνθονό πνάζηκμ θαη γαιάδημ) θαη ήηακ δηαθμζμεμέκα με πενίηεπκα
ζπέδηα. Ο πέπιμξ ήηακ έκα μεγάιμ μνζμγώκημ ύθαζμα, ζοκήζςξ
μάιιηκμ, ημ μπμίμ ημ ημπμζεημύζακ γύνς από ημ ζώμα θαη ημ ζηενέςκακ
ζημοξ ώμμοξ με θανθίηζα-πόνπεξ. Φμνηόηακ όμςξ θαη άκεο πόνπςκ μ
μπμίμξ ζογθναημύκηακ με δώκε απ’ ηα πιεονά. Σέημημ πέπιμ θμνμύζακ
ζηηξ θεδείεξ θαη ζημοξ γάμμοξ.

Ο πηηώκαξ ήηακ από πμιύ ιεπηό ύθαζμα, ζοκήζςξ ιείμ, όμςξ είπε
ημ ίδημ μάθνμξ. Η ελςμίδα άθεκε ημκ έκακ ώμμ έλς θ θμνμύζακ αοηό ημ
έκδομα γηα άζθεζε, γηα ηππαζία ή γηα δμοιεηά. Ο μακδύαξ ή αιιηώξ
ημάηημ θμνηόηακ θαη από γοκαίθεξ θαη από άκδνεξ. Σέιμξ ηα ζακδάιηα ζηα
πόδηα ζομπιήνςκακ ηεκ αμθίεζε.

Ανπαία επμπή



Βοδακηηκή-Ρςμασθή επμπή

Η μηθμκμμηθή θαηάζηαζε απμθαιοπηόηακ θαη ηόηε, ίζςξ πμιύ
πενηζζόηενμ ζε ζπέζε με ζήμενα, από ηεκ έκδοζε θαη ηεκ αμθίεζε
ηςκ βοδακηηκώκ. Η έκδοζε ήηακ ακηηπνμζςπεοηηθή ηεξ ενγαζίαξ
.Γηα πανάδεηγμα ,μ ρανάξ ζα έβαδε θάηη πημ δεζηό γηα κα ακηέλεη
ηεκ ογναζία ημο πώνμο πμο δμύιεοε θαη μ γεςνγόξ ημ θαιμθαίνη
ζα θμνμύζε θάηη πημ ειαθνύ γηα κα ακηέλεη ημκ ήιημ .Σα ένγα
ηέπκεξ δείπκμοκ όηη πημ πμιύ ημ κηύζημμ ήηακ εκδεηθηηθό ηεξ
θμηκςκηθήξ ηάλεξ θαη ημο επαγγέιμαημξ. Ο ηνόπμξ πμο
κηοκόκημοζακ μη βοδακηηκμί αοημθνάημνεξ θαη ε αοημθναημνία ήηακ
επενεαζμέκμs από ηεκ Ακαημιή θαη μάιηζηα ηεκ Πενζία .Ο ιαόξ
αθμιμοζμύζε δεμημονγώκηαξ έκα επανπηαθό Βοδακηηκό ζηοι
, πμο έμειιε ανγόηενα κα γμεηεύζεη ημοξ Οζςμακμύξ
θαηαθηεηέξ, μη μπμίμη θονίεοζακ μεκ ηεκ Κςκ/ πμιε αιιά
κηύζεθακ ηαοηόπνμκα από ημκ εθζαμβςηηθό βοδακηηκό πμιηηηζμό.
Έκαξ βοδακηηκόξ μπμνεί κα θμνάεη ή κα με θμνάεη
εζώνμοπμ, βνάθη, θμνμύζε όμςξ ρειέξ θάιηζεξ. Η νςμασθή
εκδομαζία έπεη ςξ ηδηαίηενμ παναθηενηζηηθό ηεκ ΄΄ηήβεκκμ’’.



Οη πμιίηεξ θμνμύζακ ιεοθή ηήβεκκμ, εκώ μη κέμη θόθθηκμ.
Οη Ρςμαίμη ζηναηηςηηθμύ θμνμύζακ θόθθηκε πιαμύδα. Οη
επίζεμμη θμνμύζακ ηήβεκκμ ζημιηζμέκε με ζπέδηα θαη
πμιύηημα πεηνάδηα. ημ Βοδάκηημ ηα νμύπα άιιαλακ από
ηεκ επμπή ημο Ιμοζηηκηακμύ. Σόηε άνπηζακ κα εηζάγμκηαη
ηα μεηαλςηά οθάζμαηα, έγηκε πημ ζηεκή ε θμνεζηά θαη
είπε ιμγήξ δηαθμζμήζεηξ. Οη αγνόηεξ θαη μη ζηναηηςηηθμί
θμνμύζακ θμκηέξ πμοθαμίζεξ με δώκε ζηε μέζε θαη ζοπκά
ηηξ ηναβμύζακ ακάμεζα ζηα ζθέιε. Η θμνεζηά ηςκ
ζηναηηςηηθώκ ήηακ ανπηθά πανόμμηα με αοηή ηςκ Ρςμαίςκ.
Μαθνηέξ πμοθαμίζεξ θμνμύζακ όιμη μη άιιμη πμιίηεξ. Γκ
μιίγμηξ αοηόξ ήηακ μ ηνόπμξ εκδομαζίαξ ηςκ Βοδακηηκώκ.



Η ζηνμθή ζηε μόδα έγηκε μεηά ηεκ Γαιιηθή Γπακάζηαζε, ημκ
18μ αηώκα. Η Γαιιηθή επακάζηαζε έθενε δναμαηηθέξ αιιαγέξ ζημκ
ημμέα ηεξ μόδαξ. Σμ ακδνηθό κηύζημμ απιμπμηήζεθε, εκώ ημ
γοκαηθείμ έγηκε πμημ πμιύπιμθμ. Από ημκ 17μ αηώκα ζηεκ Γιιάδα
ζημκ ημμέα ηεξ ακδνηθήξ μόδαξ επηθναηεί ε «θμοζηακέια» θαη ημ
«θμκημγμύκη» με θανδηέξ θμύζηεξ. .

Από ημ 1860 θαη μεηά ε ειιεκηθή μόδα δέπεηαη επηννμέξ από
ηεκ Γονώπε. Σα ιεγόμεκα ‘Δοηηθά’ νμύπα θαζηενώζεθακ ζε όιμ
ημκ θόζμμ. Οη Κονίεξ αζπμιήζεθακ με
μπιμύδεξ, θμύζηεξ, θμνέμαηα, θαπέια όιςκ ηςκ πνεμάηςκ θαη
οθαζμάηςκ εκώ μη θύνημη πνόζζεζακ ζηεκ γθανκηανόμπα ημοξ
εμίρειμ θαη θακμκηθό πακηειόκη. Μόκμ ε πμηόηεηα ηςκ οθαζμάηςκ
θαη ημ νάρημμ δηαπςνίδμοκ ηηξ θμηκςκηθέξ ηάλεηξ, ηα βαζηθά
παηνόκ ήηακ ίδηα.

Η μεηαπμιεμηθή επμπή επηηάζζεη ηε δηάζεζε γηα μμμνθηά θαη
άκεηα νμύπα με ηδηαίηενε έμθαζε ζηε γοκαηθεία μμμνθηά. Φμνέμαηα
ζηεκά ημκίδμοκ όμμνθα ηηξ γοκαηθείεξ θαμπύιεξ ,πιάηεξ θαη ώμμη
εκίμηε γομκμί θαη ζηήζμξ δηαθνηηηθά ημκηζμέκμ.

Σέιμξ ζηεκ ζεμενηκή επμπή ηα νμύπα έπμοκ αιιάλεη
πιήνςξ, όιμη έπμοκ ηεκ δηθή ημοξ άπμρε θαη αοηήκ βγάδμοκ ζημκ
έλς θόζμμ.

Νεόηενε-ύγπνμκε επμπή  



ΣΑ ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ . . .  
ΓΩΣΓΡΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΗ ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΜΑ

 Με βάζε ηα ζημηπεία ημο πίκαθα πμο ζομπιενώζαμε θαηαιήλαμε ζηα
ελήξ ζομπενάζμαηα:

 Έκαξ μέζμξ έθεβμξ έπεη ζηε κημοιάπα ημο πενίπμο 200 εκδύμαηα (γηα
όιεξ ηηξ επμπέξ). ηεκ πνώηε ζέζε βνίζθμκηαη ηα t-shirts, ηα μπμία
είκαη πενίπμο 40 θαη ακακεώκμκηαη θάζε 3 πνόκηα, εκώ ε ηημή ημοξ είκαη
ςξ επί ημ πιείζηςκ παμειή. ηε δεύηενε ζέζε αθμιμοζμύκ ηα θμνέμαηα
θαη μη θμύζηεξ, ηςκ μπμίςκ μ ανηζμόξ θηάκεη ηα 25 πενίπμο θαη
ακακεώκμκηαη επίζεξ θάζε ηνηεηία, εκώ ε ηημή ημοξ είκαη ακάιμγε ηεξ
μάνθαξ. ηεκ ηνίηε ζέζε ένπμκηαη ηα πμοιόβεν θαη ηα θμύηεν, πενίπμο
20, ακακεώκμκηαη θάζε 2 πνόκηα θαη ηα πενηζζόηενα δεκ είκαη επώκομα.
ηεκ ηέηανηε ζέζε βνίζθμκηαη ηα ζμνηξ, μη βενμμύδεξ θαη ηα αλεζμοάν
ηςκ μπμίςκ μ ανηζμόξ είκαη θαηά μέζμ όνμ 20 θαη ακακεώκμκηαη θάζε 2-
3 πνόκηα. ηεκ πέμπηε ζέζε έπμομε ηα μπμοθάκ θαη ηηξ δαθέηεξ, 20
πενίπμο, ςζηόζμ ηα πενηζζόηενα είκαη επώκομα θαη αθνηβά. ηεκ έθηε
ζέζε ένπμκηαη μη θόνμεξ θαη ηα θμιάκ, θαηά μέζμ όνμ 15 θαη είκαη
επώκομα, εκώ ζηεκ έβδμμε θαη ηειεοηαία βνίζθμκηαη ηα jeans θαη γεκηθά
ηα πακηειόκηα πμο θηάκμοκ ηα 10 θαη ακακεώκμκηαη θάζε 3 πνόκηα. Όια
ηα παναπάκς εκδύμαηα, επώκομα ή ακώκομα, θαηαζθεοάδμκηαη ζηηξ
ακαημιηθέξ -ςξ επί ημ πιείζημκ -πώνεξ, όπμο ημ θόζημξ παναγςγήξ
είκαη παμειό. Όμςξ, ε ηημή ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ είκαη ακάιμγε ηεξ
μάνθαξ , όπη ηεξ πνμέιεοζεξ.



Ο ΓΩΣΓΡΙΚΟ ΚΟΜΟ… ΣΗ ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΜΑ

αξεςουάρ

T-shirt/πουκάμιςα

τηιν παντελόνια

άλλα παντελόνια

πουλόβερ/μπλοφηεσ/φοφτερ

μπουφάν/ηακζτεσ

βερμοφδεσ/ςορτς

φοφςτεσ/φορζματα

εςώρουχα/πιτηάμεσ

φόρμεσ/κολάν



ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ ΑΠO ΣΗΝ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ

ΓΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ.

 ε ένεοκα πμο δηελήγαμε νςηώκηαξ άκδνεξ θαη γοκαίθεξ ειηθίαξ 15-50 εηώκ
με ενςηεμαημιόγημ πμο εμείξ δεμημονγήζαμε, ακαιύμκηαξ ηα απμηειέζμαηα
θαηαιήλαμε ζηα ελήξ ζομπενάζμαηα. Καηανπάξ, πςξ μη γοκαίθεξ αγμνάδμοκ
νμύπα γηαηί αοηό ηηξ θάκεη κα αηζζάκμκηαη θαιύηενα, εκώ μη άκδνεξ επεηδή
θζείνμκηαη ηα παιηά. Γπίζεξ, πςξ μη γοκαίθεξ ακελανηήημο ειηθίαξ ζα
αγόναδακ έκα νμύπμ αθόμε θαη ακ επνόθεηημ κα λμδέρμοκ όια ημοξ ηα
πνήμαηα ζε ακηίζεζε με ημοξ άκδνεξ πμο ανκμύκηαη θαηεγμνεμαηηθά θάηη
ηέημημ αθμύ μύηε έκαξ από ημοξ ενςηεζέκηεξ δεκ απάκηεζε ζεηηθά ζηεκ
ενώηεζε αοηή. Γπηπιέμκ, δηαθμνά ακάμεζα ζηα δύμ θύια δηαθνίκμομε θαη ζημ
επόμεκμ ενώηεμα αθμύ μη γοκαίθεξ ζε ενώηεζε ακ επενεάδμκηαη από ηηξ
δηαθεμίζεηξ απάκηεζακ ζεηηθά, εκώ μη άκδνεξ ζηεκ πιεημκόηεηα ημοξ
ανκεηηθά. ύμθςκα ςζηόζμ ζηα δύμ θύια παναηενείηαη παναθάης, όπμο θαη
ηα δύμ θύια απάκηεζακ όηη ημ επάγγειμα επενεάδεη ηηξ εκδομαημιμγηθέξ
επηιμγέξ ημο θαζεκόξ αιιά θαη πςξ ηα νμύπα όκηςξ δείπκμοκ θάηη γηα ημκ
εαοηό μαξ. ε ενώηεζε όζςκ αθμνά ημ θνηηήνημ ζηεκ επηιμγή ηςκ νμύπςκ μ
γοκαηθείμξ πιεζοζμόξ απάκηεζε πςξ έπεη ημ γμύζημ ςξ θνηηήνημ, ακηίζεηα
με ημκ ακδνηθό πιεζοζμό, όπμο θνηηήνημ επηιμγήξ ηςκ νμύπςκ απμηειεί ημ
ακ ημοξ βμιεύεη ή όπη. Σειεηώκμκηαξ, ζύμθςκα βνίζθμοκ θαη ηα δύμ θύια μη
ενςηήζεηξ ακ πνμζέπμοκ ηε πώνα πνμέιεοζεξ θαη ηί θάκμοκ όζα νμύπα δε
πνεζημμπμημύκ, απακηώκηαξ πςξ δεκ πνμζέπμοκ ηε πώνα πνμέιεοζεξ θαη
ζπεηηθά με ηα νμύπα πμο δε πνεζημμπμημύκ πηα, ηα πανίδμοκ.



ΣΑ ΡΟΤΧΑ ΜΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙ ..



ΠΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΣΙ ΤΠΑΡΧΕΙ Η ΧΟΛΙΚΗ ΣΟΛΗ

 Με βάςθ το υλικό που ςυγκεντρώςαμε παρατθροφμε
πωσ θ ςτολι χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτισ Ανατολικζσ
και υποανάπτυκτεσ χώρεσ αλλά και ςε χώρεσ τθσ
Ευρώπθσ όπωσ Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία. Αυτό
ςυμβαίνει γιατί πιςτεφουν πωσ αυτόσ ο τρόποσ
καλφπτει τισ διαφορζσ των ροφχων ςτα παιδιά , ζτςι
ώςτε να μθν νιώκουν αμιχανα τα άτομα που δεν ζχουν
τθν οικονομικι δυνατότθτα. ε χώρεσ όπωσ θ Ιςπανία
αυτό γίνεται για να εςτιάηουν καλφτερα ςτθ ςχολικι
ηωι και εργαςία, ενώ ςτθν Αγγλία αυτό γίνεται για να
υπάρχει μια πεικαρχία και μια ςυνείδθςθ τθσ ομάδασ.



Νεακηθή μόδα –ζπμιηθή πμδηά

Σα απμηειέζμαηα ζπεηηθά με ηεκ ζπμιηθή- κεακηθή μόδα είκαη
ηα ελήξ. Σα θμνίηζηα ζοκεζίδμοκ κα πνεζημμπμημύκ ζε μηθνό
βαζμό ηηξ θόνμεξ ςξ εκδομαζία ζημ ζπμιείμ .Αθόμε
επενεάδμκηαη επίζεξ ζε μηθνό βαζμό από ημ πώξ κηύκμκηαη μη
ζομμαζεηέξ ημοξ. Ωζηόζμ ε πιεημρεθία ηςκ θμνηηζηώκ δεκ ζα
ήζειε κα επακέιζεη ε πμδηά-ζημιή. Σμ ζπμιείμ ηηξ δεζμεύεη
ζημκ ηνόπμ κηοζίμαημξ. Αθηενώκμοκ πενηζζόηενμ από 15 ιεπηά
γηα κα εημημαζημύκ πνηκ θύγμοκ γηα ημ ζπμιείμ. Γπενεάδμκηαη ζε
μηθνό βαζμό από ηα Μ.Μ.Γ γηα ηεκ ζπμιηθή ημοξ εκδομαζία. Οη
πενηζζόηενεξ θμπέιεξ ζπμιηάδμοκ ημ κηύζημμ ηςκ ζομμαζεηώκ
ημοξ. Αθόμε θμνάκε νμύπα ζημ ζπμιείμ είηε γηα κα
εκηοπςζηάζμοκ είηε γηα κα αηζζάκμκηαη άκεηα. Σέιμξ πηζηεύμοκ
πςξ μη ζομμαζεηέξ ημοξ πνμζέπμοκ ζε μηθνό βαζμό ηα κηύζημό
ημοξ θαη δέπμκηαη πενηζζόηενα ζπόιηα από άημμα ημο ίδημο
θύιμο.





ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ

Γπηζπεοηήθαμε ημ εμπμνηθό θέκηνμ ηεξ πόιεξ μαξ θαη είδαμε ημοξ 
εμπμνηθμύξ δνόμμοξ ηεξ Ξάκζεξ. Σα ζομπενάζμαηά μαξ είκαη ηα ελήξ:

1. Κονηανπμύκ ηα θαηαζηήμαηα πμο απεοζύκμκηαη ζε γοκαηθεία έκδοζε θαη 
οπενηζπύμοκ με μεγάιε δηαθμνά.(34)

2. Έπεηηα αθμιμοζμύκ ηα θαηαζηήμαηα UNISEX ηα μπμία μαξ πανέπμοκ 
νμύπα θαη γηα ηα δύμ θύια .(15)

3. Μεηά αθμιμοζμύκ με μηθνή δηαθμνά ηα παηδηθά θαηαζηήμαηα 
έκδοζεξ.(12) 

4. Αθόμα, ηα ακδνηθά θαηαζηήμαηα ,ηα μπμία έπμοκ ζπεηηθά παμειή ζέζε 
πανόμμηα με ηα παηδηθά θαηαζηήμαηα .(11)

5. Σειεοηαία ζέζε παίνκμοκ ηα αζιεηηθά μαγαδηά με ανθεηά μηθνό 
πμζμζηό.(4) 

6. Παναηενήζαμε ,επηπιέμκ όηη μεγάιμξ ανηζμόξ όιςκ ηςκ εηδώκ ηςκ 
θαηαζηεμάηςκ έπμοκ θιείζεη. (14) 

ομπενάζμαηα :θονίανπε ζέζε έπμοκ ηα γοκαηθεία θαηαζηήμαηα όπςξ     
θακηαζηήθαμε!
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