
Η  ΜΟΔΑ ΣΗΜΕΡΑ!

ΜΑΘΘΣΕ: ΝΑΚΟΤ ΕΙΡΘΝΘ
ΜΠΕΡΣΟΛΘ ΑΝΑΣΑΙΑ
ΟΤΛΙ ΣΗΕΝΘ
ΟΦΙΑΝΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ
ΑΜΠΑΝΑΙ ΜΑΡΙΟ 

PROJECT Β’ΛΤΚΕΙΟΤ



Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ

• Η κόδα είλαη έλα δεκνθηιέο ζηπι ή κηα δεκνθηιήο 
πξαθηηθή, εηδηθά όζνλ αθνξά ηελ έλδπζε, 
ηελ ππόδεζε, ηα αμεζνπάξ, ην καθηγηάδ ή 

ηα έπηπια. Είλαη κηα δηαθξηηή θαη ζπλερήο ηάζε 
ζρεηηθή κε ηελ εμωηεξηθή εκθάληζε ηνπ αλζξώπνπ, 

πνπ πηνζεηείηαη από πνιιά άηνκα γηα θάπνην 
ρξνληθό δηάζηεκα. Απνηειείηαη από ηα 

επηθξαηέζηεξα ζηπι ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο πην 
πξόζθαηεο δεκηνπξγίεο ηωλ ζρεδηαζηώλ 

πθαζκάηωλ. Παξόιν πνπ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο 
κόδαο κπνξνύλ λα ηε ραξαθηεξίζνπλ ωο αλδξηθή 

ή γπλαηθεία, νξηζκέλα ζηπι είλαη αλδξόγπλα.

• Οη ηάζεηο ηεο κόδαο επεξεάδνληαη 
από πνιινύο παξάγνληεο, κεηαμύ 
άιιωλ πνιηηηθνύο, νηθνλνκηθνύο, 

θνηλωληνινγηθνύο θαη ηερλνινγηθνύο. 
Οη εηδηθνί ηεο κόδαο ρξεζηκνπνηνύλ 

πιεξνθνξίεο από ηελ αλάιπζε 
απηώλ ηωλ παξαγόληωλ γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ άλνδν ή ηελ 
παξαθκή ζπγθεθξηκέλωλ ηάζεωλ. 

Τνλ 20ό αηώλα, ε βηνκεραλνπνίεζε 
ηεο παξαγωγήο ελδπκάηωλ 

απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ 
εκθάληζε ηεο ιεγόκελεο βηνκεραλίαο 
ηεο κόδαο, ελόο θιάδνπ πνπ ηνλ 21ν 

αηώλα είλαη ηδηαίηεξα 
παγθνζκηνπνηεκέλνο.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BE%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81_%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%B6&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1


Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

• Σεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε 
ηεο κόδαο παίδνπλ ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξωζεο. 
Η δεκνζηνγξαθία κόδαο απνηειεί 

ζεκαληηθό πόιν δηάδνζεο ηωλ 
ζηπι. Κξηηηθέο, νδεγίεο θαη ζρόιηα 
κόδαο αθζνλνύλ ζηελ ηειεόξαζε 

θαη ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, 
ηζηόηνπνπο κόδαο θνηλωληθά 
δίθηπα θαη ηζηνιόγηα κόδαο. 

Ιδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηα 
ηζηνιόγηα κόδαο θαη 

ην YouTube έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά 
κέζα γηα ηε δηάδνζε ηάζεωλ θαη 

ζπκβνπιώλ κόδαο, 
δεκηνπξγώληαο κηα δηαδηθηπαθή 
θνπιηνύξα δηακνηξαζκνύ ηωλ 

ζηπι.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/YouTube


Θ ΜΟΔΑ ΕΠΙΣΡΕΦΕΙ ΣΘ 
ΘΜΕΡΙΝΘ ΕΠΟΧΘ

Η δεκαεςία ςξσ ’80 ήςαμ η πεοίξδξπ, πξσ η μόδα ςχμ 
υίπιδχμ ενελίυθηκε και ξι ρυεδιαρςέπ πειοαμαςίρςηκαμ με 
μέα υοώμαςα και ςάρειπ. Η ςηλεόοαρη πξσ μπήκε ρε όλα 

ςα ρπίςια, ςξ MTV, ςα μξσρικά κιμήμαςα όπχπ ςξ παμκ 
και ποξρχπικόςηςεπ όπχπ ξ Μπάξσι, άλλαναμ ςξμ ςοόπξ 
πξσ μςσμόςαμ η μεξλαία. Πξλλξί θεχοξύμ όςι η δεκαεςία 

ήςαμ κιςπ. Αλλά κάθε υοόμξπ πξσ πεομά ασςξί πξσ 
διατχμξύμ είμαι όλξ και πεοιρρόςεοξι. Ίρχπ γι’ ασςό η 
μόδα ςχμ 80π δεμ έμειμε ρςξ παοελθόμ. Επαμέουεςαι 

δσμαμικά και απξδεικμύει όςι κύκλξπ είμαι και γσοίζει....



Η μόδα του ’80… το 2017

• Η μόδα ςξσ ΄80 αμαβιώμει και όπχπ λέμε ξι ειδικξί 

ςξ απξκξούτχμα θα είμαι ςξ 2017. Σύμτχμα με ςιπ 

ποξβλέφειπ ςηπ εοεσμηςικήπ ξμάδαπ ςξσ Pinterest

ταοδιά μαμίκια, κξμκάοδεπ και ασςξκόλληςα ρςα 

ςζιμ, ταοδιά μπξστάμ και βαοιά ρκξσλαοίκια, 

νώτςεομα παπξύςρια και ςζιμ τξύρςεπ είμαι μεοικά 

από ςα κξμμάςια πξσ θα τξοεθξύμ ςξ 2017 και θα 

τέοξσμ vintage διάθερη από ςη δεκαεςία πξσ όλξι 
«αγαπξύμ μα μιρξύμ»....









ΑΝΣΡΙΚΟ ΝΣΤΙΜΟ 2017

Σςξ αμςοικό μςύριμξ ποξβλέπξσμ κάςι 
αμάμερα ρε “goth και αθληςικό” ρςσλ. Έμα 

από ςα βαρικά κξμμάςια θα είμαι ςξ δεομάςιμξ 
μπξστάμ,ςα jean jacket πάοα πξλλά 

κξσρςξύμια ρε ρσμδσαρμό με απλά οξύυα 
κλπ. Νέα έκθερη πξσ δημξριεύθηκε από ςη 
διεθμή αμαλσςική εςαιοεία Edited, αματέοει 
όςι η επιοοξή από ςη δεκαεςία ςξσ ’80 θα 

είμαι ςεοάρςια. 











Όηαν η μόδα έγινε…επικίνδυνη

1. Το δέζιμο ηων ποδιών

Γηα πάλω από ρίιηα ρξόληα νη λεαξέο γπλαίθεο ηεο Κίλαο αλαγθάδνληαλ 
λα αθνινπζνύλ ηε βάξβαξε παξάδνζε ηνπ δεζίκαηνο ηωλ πνδηώλ ηνπο.

Η πξαθηηθή απηή εκθαλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 8νπ αηώλα θαη 
ζπκβόιηδε πινύην θαη αλώηεξε θνηλωληθή ηάμε.

Οη γπλαίθεο αθνύ έπιελαλ ηα πόδηα ηνπο ζε έλα κίγκα από μίδη θαη 
δηάθνξα θπηά, έθνβαλ ηα λύρηα ηωλ πνδηώλ ηνπο θαη ιύγηδαλ ηα 
δάρηπιά ηνπο ηόζν δπλαηά, κέρξη πνπ έζπαγαλ ηα θόθαιά ηνπο.

Σηε ζπλέρεηα, ηα έδελαλ πάξα πνιύ ζθηρηά, κέρξη πνπ ηα πόδηα ηνπο 
«θνθάιωλαλ» ζε απηή ηε ζέζε. Οη πινύζηεο ηύιηγαλ ηα πόδηα ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε κέξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη 
ζα... έπαηξλαλ ην θαηάιιειν ζρήκα.

Από ηηο πεξίπνπ 10 εθαηνκκύξηα γπλαίθεο πνπ αθνινύζεζαλ απηήλ ηελ 
παξάδνζε, ππνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ ην 10% πέζαλαλ από επηπινθέο 

ζρεηηθέο κε ηελ πξαθηηθή ηνπ δεζίκαηνο ηωλ πνδηώλ.



2.Κνξζέδεο

Είλαη έλα από ηα πην επηθίλδπλα αμεζνπάξ κόδαο όιωλ ηωλ 
επνρώλ.

Οη θνξζέδεο εκπόδηδαλ ηελ αλαπλνή ηωλ γπλαηθώλ, πνιιέο 
θνξέο νδεγνύζαλ ζε ζπαζκέλα πιεπξά θαη είραλ ωο 

απνηέιεζκα εζωηεξηθέο αηκνξξαγίεο θαη ξήμεηο νξγάλωλ.

Οη γπλαίθεο ηωλ αλώηεξωλ θνηλωληθώλ ζηξωκάηωλ, πνπ 
έδεηρλαλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηνπο θνξζέδεο, απνθηνύζαλ 

παξακνξθωκέλα ζώκαηα, εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο, ηωλ 
ώκωλ θαη ηνπ ιαηκνύ, ελώ ε κέζε ηνπο... ζπξξηθλωλόηαλ ζε 

αθύζηθν βαζκό.

Οη θνξζέδεο ιεηηνπξγνύζαλ αθόκε θαη ωο εξγαιεία πεξηνξηζκνύ 
ηεο όξεμεο, κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα ιηπνζπκνύλ θαη λα 

ζωξηάδνληαη θάηω.

Πνιιέο γπλαίθεο κέρξη θαη ζήκεξα ζπλερίδνπλ λα ηνπο 
ρξεζηκνπνηνύλ.



Πην πξόζθαηα, ε κόδα κε ηα ζηδεξάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ζηηιηζηηθνύο θαη όρη γηα ηαηξηθνύο ζθνπνύο θαηέθιπζε ηνπο έθεβνπο 

ηεο Ταϊιάλδεο, Ιλδνλεζίαο θαη Κίλαο, θαζώο ζεωξνύληαλ έλδεημε 

πινύηνπ, θνηλωληθνύ ζηάηνπο θαη ζηηι.

Παξόηη ε κόδα απηή δε θαίλεηαη θαη ηόζν επηθίλδπλε, έρεη ζπλδεζεί κε 

δύν ζαλάηνπο.

Μία 17ρξνλε πέζαλε από ινίκωμε ηνπ ζπξενεηδνύο θαη έλα 14ρξνλν 

θνξίηζη έραζε ηε δωή ηνπ από επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζηδεξάθηα πνπ είρε αγνξάζεη από κηα ππαίζξηα αγνξά.

ΣΑ ΙΔΕΡΑΚΙΑ ΣΘ ΜΟΔΑ



ΣΑ ΤΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΚΟΤΛΑΡΙΚΙΑ

Πολλοί άνκρωποι ςτισ μζρεσ 
μασ κζλουν να διαφζρουν 
και να τραβάνε τθν προςοχι 
του κόςμου και για αυτό τον 
λόγο τρυπάνε τον εαυτό 
ςου όςο περιςςότερο 
μποροφν. Ζχοντασ τθν 
γνϊμθ ότι το ςϊμα τουσ και 
το πρόςωπό τουσ είναι 
ωραίο ςυνεχίηουν να το 
κάνουν ςε ςθμείο άςχθμου 
και υπερβολικοφ βακμοφ.



ΣΕΛΟ…

Θ μόδα είναι απαφγαςμα ιδεϊν, 
δθμιουργικότθτασ, εξυπνάδασ, τεχναςμάτων. 
Είναι όμορφθ και πονθρι , γλυκιά και πικρι , 

μια αντίκεςθ και ζνα πάκοσ . Ζχει τθν 
δυνατότθτα να ςυντρίψει αλλά και να 

υψϊςει. Ζχει αντικετικι ςθμαςία και όποιοσ 
καταλάβει και διαβάςει μζςα από τισ 
κορδζλεσ και το περιτφλιγμα αυτόσ κα 
καταλάβει και τθ ςθμαςία τθσ μόδασ.


