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ΕΝΝΟΘΑ ΣΗ ΜΟΔΑ 

 Η κόδα είλαη έλα δεκνθηιέο ζηπι ή κηα 

δεκνθηιήο πξαθηηθή, εηδηθά όζνλ αθνξά ηελ 

έλδπζε, ηελ ππόδεζε, ηα αμεζνπάξ, ην 

καθηγηάδ.  



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ 

ΣΗΝ ΜΟΔΑ 

 Οηθνλνκηθνί 

 Πνιηηηθνί 

 Κνηλσληνινγηθνί 

 Σερλνινγηθνί 

 



ΜΟΔΑ:1900-1930 



1900-1909  

 

 

 

  Βαξηά πθάζκαηα 

 Κνξζέδεο 

 Γνύλεο 

 Καπέια 

 Maxi θνξέκαηα- 

   Φνύζηεο 

 Έιιεηςε  

 παληεινληνύ 



1910-1919 

 Μήθνο maxi 

 Κνληό καλίθη 

 Ληγόηεξε έκθαζε ζηα θαπέια  



1920-1929  

 Φνύζηα θάησ από ην γόλαην  

 Σαγηέξ 

 Αλάιαθξα-θνκςά ρηελίζκαηα 

 Κνληά καιιηά 



ΑΝΔΡΕ 1900-1919 

Κνζηνύκη κεζάην θνπκπσκέλν 

ςειά 

κόθηλ 

θνύξα ρξώκαηα ζηα ξνύρα. 



1920-1929 

 νβαξό ή ζπνξ  

 αθάθη κνλόπεην  

 Παληειόληα θνληά πξνο ηα θάησ 

 Γηιέθν 

 Πνπιόβεξ 

 



               1930-1939 

 Σα ξνύρα ζε άλεηεο θαη θαξδηέο 

γξακκέο.  

  Παληειόληα. 

  νξηο.  

  Λνμά, εμώπιαηα, θνξέκαηα. 

  Γάληηα.   

  Καπέια  

  Σα καιιηά  θαξέ. 
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                   1930-1939 

 πληεξεηηθή ελδπκαζία 

 Μεζάηα ζαθάθηα 

 Παληειόληα κε θαξδηά 

ξεβέξ 



               1940-1949 

 ηξαηησηηθό θαη επηβιεηηθό look.  

 Eιαθξηέο βάηεο 

 Σαγηέξ αιιά θαη  θνξέκαηα.  

 Κσληθή ζηινπέηα 

 Σν κήθνο ηεο θνύζηαο παίδεη ζηα κέζα ηνπ 

γνλάηνπ 
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                        1940-1949 

  Eκπξηκέ θαη νη δηρξσκίεο ζε αζπξόκαπξν.  

Φνξέκαηα πνπ δέλνπλ γύξσ από ηε κέζε,  

Φνξέκαηα κε ηνληζκέλε κέζε θαη βάηεο.  
 

 

 
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv6OfnjuLZAhVBSBQKHQVKBt0QjRwIBg&url=https%3A%2F%2Firenekiritsi.wordpress.com%2F%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25B1%2F&psig=AOvVaw3rDhUduvHd5oSzMqadNFdU&ust=1520783326151708
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdqvrIjeLZAhVC6RQKHZ7xBwwQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.sirbarber.gr%2Fh-andriki-moda-60s-70s%2F&psig=AOvVaw3rDhUduvHd5oSzMqadNFdU&ust=1520783326151708


                         1950-1959 

 

  Φνξέκαηα ζηξάπιεο  

 Kινο θνύζηεο  

 Aκάληθα πνπιόβεξ  

 Φνξέκαηα κε θόςηκν πνπθακίζνπ 

 Παιηό πνπ ηνλίδνπλ ηε κέζε κε δώλεο  

 Βεξκνύδεο. 

 

 

 



                 1950-1959 

  
 αθάθηα 

 Παιηό 

 Φαξδηά θαη ζηξνγγπιεκέλα  πέηα  

 Σα παληειόληα  άλεηα  
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                      1960-1969 

Μίλη θνξέκαηα 

  Μίλη θνύζηεο 

  Ζηβάγθν 

Μηθξά εθαξκνζηά πνπιόβεξ  

ηελά παληειόληα 

Κάπξη παληειόληα 

Καπηά ζνξηο 

Υξσκαηηζηά θαιζόλ  
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 Κνζηνύκηα κε απιά 

πνπθάκηζα θαη ιεπηέο γθξη 

ή εκπξηκέ γξαβάηεο. 

 Μπινύδεο κε παληειόληα ζε 

θαξδηά γξακκή (ξεβέξ).  

 Μαθξηά ζαθάθηα. 

ΑΝΔΡΕ 



Η κπαληάλα ζηνλ ιαηκό 

Οη ηεξάζηηεο βάηεο 

Σα ηεξάζηηα γπαιηά 

κπσπίαο 

Σν καγηό-βξαθάθη 

                           1970-1979 



 Φνξέκαηα θαξδηά 

Σζηγγάληθεο θνύζηεο 

Πνιύ θνληά ζνξηο 

Παληειόλη θακπάλα 

Μεγάια πέηα 

Σδηλ θαη t-shirts 

Σνπ πνπ δέλνπλ ζην ιαηκό 

Οιόζσκεο θόξκεο 

ηξάπιεο θνξέκαηα ζε ίζηα 

γξακκή-ζσιήλα  



 1980-1989 



 

•Τπήξρε ειεπζεξία ζην ηη λα θνξέζεηο 

• Οη ώκνη  δείρλνπλ κεγαιύηεξνη 

•Νέν look ην ‘power dressing’ 

•Ρνύρα πνπ ιακπύξηδαλ κε ζηξαο. 
 

 



 Ξεβακκέλα κπνπθάλ, ζθηζκέλα παληειόληα, 

ακάληθα κπνπθάλ 

 Μαλίθηα ζεθσκέλα ιίγν πην θάησ από ηνλ αγθώλα 



 1990-1999 

  

•Η κνλαδηθόηεηα θαη ε πξνζσπηθόηεηα ραξαθηεξίδνπλ 
ην ζηπι θάπνηνπ 

•Απμάλνληαη ηα πεξηνδηθά κόδαο θαη νη εθπνκπέο 
κόδαο 
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 2000-2009 

•Κάζε γπλαίθα πηνζεηεί ην ζηπι πνπ ηεο ηαηξηάδεη 

• Πξόηππα νκνξθηάο: 

•Καιιίγξακκεο  

•Καινληπκέλεο 

•Τπεξβνιηθά αδύλαηεο γπλαίθεο. 
 





2001 

Νηύζηκν γηα  έμνδν ην βξάδπ. 

Σα ξνύρα ήηαλ θπξίσο καύξα, αιιά επηθξαηνύζε ην 
αζεκί. 

Πνπθάκηζα θαη δεξκάηηλα κπνπθάλ.  



2003 

 

 Οη αλνηρηέο θνύζηεο θαη ηα ζαηέλ αζιεηηθά.  

 Οη έθεβεο θνπέιεο αξρίδνπλ λα θνξάλε ηηο κίλη θνύζηεο. 

  Cargo pants δειαδή ηα παληειόληα κε ζηξαηησηηθό 

ζρέδην. 



2005  

 Επηθξαηεί ε ξεηξό κόδα εκπλεπζκέλε απν ην 

βξεηαληθό indie pop.  

• Σδηλ κε θακπάλεο ειαθξώο μεπιπκέλα. 

• Cargo παληειόληα θαη ζνξηζάθηα κε δηάθνξα 

ζρέδηα. 



2008 

 

 Μαύξα κπνπθάλ, κπνπθάλ ηνπ ζθη, ίζηα ηδηλ παληειόληα 

θαη κάιιηλα παιηό. 

 Μπινύδεο κε θνληό ιαηκό. 

 Εκπλεπζκέλα από ηελ rave κνπζηθή. 



2010 

 Επηθξαηνύλ ηα ζηελά ηδηλ θαη ηα δεξκάηηλα 

κπνπθάλ θαζώο θαη ηα κπνηάθηα. 



2011 

 ηελά ηδηλ 

 Υακειά θνξέκαηα 



2014 

 Όισλ ησλ εηδώλ  ηα θνζηνύκηα 



2015 

 Σδηλ θνύζηεο κε ηα θνπκπηά έμσ.  

  Λεπθά παπνύηζηα. 

  Παληειόληα θακπάλεο. 



2016 

 Φνξέκαηα θαη νη κπινύδεο θάησ απν ηνλ ώκν.  

 Οη κπόηεο πνπ θηάλνπλ κέρξη ην γόλαην. 

  Σα κεηαμέληα παιηά. 

  Οη αζιεηηθέο θόξκεο. 



ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΔΑ ΣΟΣΕ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ 



ΣΟΣΕ: 

 Η κπιε ζρνιηθή πνδηά κε ηνλ άζπξν γηαθά. 

  6 Φεβξνπαξίνπ 1982.   
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ΗΜΕΡΑ: 

 Η κόδα δελ έρεη ειηθία, είλαη έληνλε θαη ζε ρώξνπο όπσο ην 

ζρνιείν, κεηαμύ ησλ λέσλ. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5bmLy8jaAhVBr6QKHWNYCMMQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fgr.pinterest.com%2Fpin%2F386465211752062515%2F&psig=AOvVaw1gh7D8qL87vnh_z6Osf3Uj&ust=1524303966488176
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyjOmyzMjaAhULsaQKHVtQDRIQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.brandedgirls.com%2Fcasual-outfits-for-teenage-boys%2F&psig=AOvVaw18G9Imo3UdXKHzMBotoq8-&ust=1524304706435778
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja7OHAzMjaAhVJzqQKHYPMCREQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F291397038375638530%2F&psig=AOvVaw18G9Imo3UdXKHzMBotoq8-&ust=1524304706435778


     H μόδα στα σχολεία διαμορφώνεται από:  

 ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε πεξηνρήο,  

 ηηο θπξίαξρεο αηζζεηηθέο ηάζεηο,  

 θαη ηηο ηδενινγηθέο θαηεπζύλζεηο πνπ επηθξαηνύλ. 
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NAI :72% ΟΦΙ :28% 

Ναι 

28% 

Όχι 

72% 

Αθνινπζείηε πηζηά ηελ κόδα όηαλ επηιέγεηε ηα 
ξνύρα ζαο; 



ΣΙΜΗ:34% ΠΑΡΕΕ:29% ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΡΟΤΦΩΝ:20% ΔΙΑΥΗΜΙΗ:17% 

Διαφήμιση 

17% 

Παρέες 

29% 
Σιμή 

34% 

Επωνυμία 

ρούχων 

20% 

Από πνηνύο παξάγνληεο επεξεάδεηαη ε 
επηινγή ηεο ελδπκαζίαο ζαο; 



ΝΑΙ:78% ΟΦΙ:22% 

Ναι 

78% 

Όχι 

22% 

Ελδηαθέξεζηε ηδηαίηεξα γηα ην ληύζηκό ζαο; 



ΟΦΙ:55% NAI:45% 

Ναι 

45% 

Όχι 

55% 

Πηζηεύεηε πσο ην ζηύι ζην ληύζηκν 
αληηπξνζσπεύεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ 

θαζελόο; 



ΜΕΡΙΚΕ ΥΟΡΕ:45% ΤΦΝΑ:42% ΠΑΝΣΑ:13%  

Πάντα 

13% 

υχνά 

42% 

Μερικές φορές 

45% 

αο επεξεάδεη ε ςπρνινγία ζαο ζηελ επηινγή 
ησλ ξνύρσλ;  



ΟΦΙ:89% ΝΑI:11% 

Ναι 

11% 

Όχι 

89% 

Αθνινπζείηε πηζηά ηε κόδα ρσξίο λα ζαο 
λνηάδεη αλ ζαο ηαηξηάδεη θάπνην ξνύρν; 



ΜΕΡΙΚΕ ΥΟΡΕ: 60% ΠΟΣΕ:23% ΤΦΝΑ:10% 

ΠΑΝΣΑ:7% 

ΠΑΝΣΑ 

7% 
ΤΦΝΑ 

10% 

ΜΕΡΙΚΕ ΥΟΡΕ 

60% 

ΠΟΣΕ 

23% 

Επεξεάδεηαη ε άπνςε 
ζαο γηα θάπνηνλ από ηνλ 
ηξόπν πνπ ληύλεηαη; 

Πάληα 

πρλά 

Μεξηθέο θνξέο 

Πνηέ 



 

ΕΤΦΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΤ ΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΑΣΕ!  


