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ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΜΟΔΑ 

 Η μόδα είναι ένα δημοφιλές στυλ ή μια 

δημοφιλής πρακτική, ειδικά όσον αφορά την 

ένδυση, την υπόδηση, τα αξεσουάρ, το μακιγιάζ.  



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΜΟΔΑ 

 Οικονομικοί 

 Πολιτικοί 

 Κοινωνιολογικοί 

 Σεχνολογικοί 

 Σα ΜΜΕ συμβάλλουν στην διάδοση της μόδας 



ΜΟΔΑ:1900-1930 



1900-1909  

 

 

 

  Βαριά υφάσματα 

 Κορσέδες 

 Γούνες 

 Καπέλα 

 Maxi φορέματα- 

Υούστες 

 Έλλειψη παντελονιού 



1910-1919 

 

 

 

 

 

 Γυναίκες 

 Καρέ καιιηά 

 Γαλτέια 

 Γαλτειωτές 

κπότες 

 

 

 



1910-1919 

 Μήκος maxi 

 Κοντό μανίκι 

 Λιγότερη έμφαση στα καπέλα  



1920-1929  

 Υούστα κάτω από το γόνατο  

 Σαγέρ 

 Ανάλαφρα-κομψά χτενίσματα 

 Κοντά μαλλιά 



1900-1919 

Κοστούμι μεσάτο κουμπωμένο ψηλά 

 μόκιν 

 κούρα χρώματα στα ρούχα αφού όλοι 
ήταν επηρεασμένοι από την απώλεια 
αγαπημένων προσώπων εξαιτίας του 
πολέμου . 



1920-1929 

 οβαρό ή σπορ  

 ακάκι μονόπετο  

 Παντελόνια κοντά προς τα κάτω 

 Γιλέκο 

 Πουλόβερ 

 



1930 

 υντηρητική ενδυμασία 

 Μεσάτα σακάκια 

 Παντελόνια με φαρδιά 

ρεβέρ 



MOΔΑ 1930-1960 
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Η ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1930 

 Σα ρούχα σε πιο άνετες και φαρδιές 

γραμμές.  

  Παντελόνια 

  ορτς.  

  Λοξά, εξώπλατα, φορέματα,  

 γάντια,   

  καπέλα.  

  τα μαλλιά  καρέ. 



Η ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1940 

  Η μόδα στρατιωτικό και επιβλητικό look.  

 Eλαφριές βάτες 

 Σαγιέρ αλλά και  φορέματα.  

 Κωνική σιλουέτα 

 Σο μήκος της φούστας παίζει στα μέσα του γονάτου 

 Σα υφάσματα είναι ο ταφτάς, το βελούδο, η 

μουσελίνα και το σατέν. 
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Η ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1940 

  Eμπριμέ και οι διχρωμίες σε ασπρόμαυρο.  

 Υορέματα που δένουν γύρω από τη μέση,  

 Υορέματα με τονισμένη μέση και βάτες.  

  Μεγάλες καπελίνες,  

  Δίχτυ ή δαντέλα  και μπερέδες.  

 Γάντια και τσάντες. 

  Σα μαλλιά είναι μέχρι το μήκος των ώμων, σε κότσο . 
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Η ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1950 

Γυναίκα:  

  Υορέματα στράπλες  

 Kλος φούστες  

 Aμάνικα πουλόβερ  

 Υορέματα με κόψιμο πουκαμίσου  

 Παλτό που τονίζουν τη μέση με ζώνες  

 Βερμούδες 

  Μεγάλες τσάντες κομψές  

 Μαντήλια στο κεφάλι, πέρλες 
 

 



Η ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1950 

 

 Σονισμένα φρύδια σε γραμμή τόξου,  

 Eye-liner και μάσκαρα.  

 Σα χείλη βάφονται σε αποχρώσεις κόκκινου και πορτοκαλί. 

 Οι γυναίκες βάφουν τα μαλλιά τους, το ξανθό . 

 Κότσους μπανάνα ή μικρά σινιόν στην κορυφή του κεφαλιού.  
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Η ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1950 

Άνδρας:  

 ακάκια 

 Παλτό 

 Υαρδιά και στρογγυλεμένα  πέτα,  

 Σα παντελόνια  άνετα  
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Η ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1960 

Μίνι φορέματα 

  Μίνι φούστες 

  Ζιβάγκο 

Μικρά εφαρμοστά πουλόβερ  

τενά παντελόνια 

Κάπρι παντελόνια 

Καυτά σορτς 

Φρωματιστά καλσόν  
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ΜΟΔΑ 1960-1980 



ΔΕΚΑΕΣΙΑ 1960 



ΕΝΔΤΗ (ΓΤΝΑΙΚΕ) 

ΡΟΤΦΑ: 

 Μίνι φορέματα 

 Μίνι φούστες 

 Ζιβάγκο 

 Μικρά εφαρμοστά 
πουλόβερ 

 τενά παντελόνια 

 Κάπρι παντελόνια 

 Καυτά σορτς 

 Σαγιέρ τύπου Jackie 
Kennedy 

 Βελούδινα σακάκια 

 Παλτό μέχρι το γόνατο 



ΕΝΔΤΗ (ΑΝΣΡΕ) 

 Κοστούμια με απλά πουκάμισα 

και λεπτές γκρι ή εμπριμέ 

γραβάτες. 

 Μπλούζες με παντελόνια σε 

φαρδιά γραμμή που 

ονομαζόταν ρεβέρ.  

 Μακριά σακάκια μονόκουμπα 

είτε δετά. 



ΕΙΔΩΛΑ ΓΤΝΑΙΚΕ-ΑΝΣΡΕ 



Η ΜOΔΑ ΣΗΝ ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 70 

Τα θορέμαηα είναι θαρδιά 

Τζιγγάνικες θούζηες 

Πολύ κονηά ζορης 

Πανηελόνι καμπάνα 

Μεγάλα πέηα 

Τδιν και t-shirts 

Τοπ ποσ δένοσν ζηο λαιμό 

Ολόζωμες θόρμες 

Σηράπλες θορέμαηα ζε ίζια 

γραμμή-ζωλήνα  



Η ΜΟΔΑ ΣΗΝ ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 80 

Η μπαντάνα στον λαιμό 

Οι τεράστιες βάτες 

Σα τεράστια γυαλιά 

μυωπίας 

Σο μαγιό-βρακάκι 



 

Φαρδιά θορέμαηα 

Φούζηες ταμελόμεζες 

Πανηελόνια καμπάνα 

Κολιέ από τάνηρες  

Παπούηζια με 

σπερβολικούς πάηοσς 



ΜΟΔΑ 1980-2000 



ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1980 
 

•Τπήρχε ελευθερία στο τι να φορέσεις 

•Ήθελαν οι ώμοι τους να δείχνουν μεγαλύτεροι 

•Νέο look το ‘power dressing’ 

•Ρούχα που λαμπύριζαν με στρας 
 

 



 Ξεβαμμένα μπουφάν, σκισμένα παντελόνια, αμάνικα 

μπουφάν 

 Μανίκια σηκωμένα λίγο πιο κάτω από τον αγκώνα 



ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990 

 

 

 

 

 

 

  
  



ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 1990 

•Νέοι σχεδιαστές κυρίως από την Βρετανία 

•Ο John Galliano, ο Alexander McQueen και η Stella 
McCartney είναι το νέο αίμα.  

•Η μοναδικότητα και η προσωπικότητα χαρακτηρίζουν το στυλ 
κάποιου 

•Αυξάνονται τα περιοδικά μόδας και οι εκπομπές μόδας 
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MOΔΑ 2000- ΗΜΕΡΑ 



ΔΕΚΑΕΣΙΑ ΣΟΤ 2000 

•Κάθε γυναίκα υιοθετεί το στυλ που της ταιριάζει 

•ημερινά πρότυπα ομορφιάς: 

•Καλλίγραμμες,  

•Καλοντυμένες 

•Τπερβολικά αδύνατες 

 



• Οη boho υούστες 

• Τα υορέκατα πάλω από τδηλ 

• Οη κπαλτάλες 

• Οη υούστες κε υροσ-υροσ 

• Τα τακειοθάβαια παλτειόληα 

•  Οη σοσέλτ κπότες ποσ υτάλοσλ  

   κέτρη τελ κέσε τες γάκπας. 



Ντύσιμο για μια έξοδο το βράδυ. 

 Σα ρούχα ήταν κυρίως μαύρα αλλά επικρατούσε 

ακόμα το ασημί. 

Υορούσαν πουκάμισα με δερμάτινα μπουφάν και 

τακούνια τα 



 

 Οι ανοιχτές φούστες και τα σατέν αθλητικά εί 

 Οι έφηβες κοπέλες αρχίζουν να φοράνε τις μίνι φούστες 

  Cargo pants δηλαδή τα παντελόνια με στρατιωτικό σχέδιο. 



 Επικρατεί η ρετρό μόδα εμπνευσμένη απο το 

βρετανικό indie pop.  

• Σζιν με καμπάνες ελαφρώς ξεπλυμένα και τα cargo 

παντελόνια και σορτσάκια με διάφορα σχέδια 



 

 Η μόδα αυτη τη χρονιά είναι εμπνευσμένη απο την δεκαετία του 

΄80 με μαύρα μπουφάν, μπουφάν του σκί, ίσια τζιν παντελόνια 

και μάλινα παλτό 

 Μπλούζες με κοντό λαιμό και νέον χρώματα εμπνευσμένα απο την 

rave μουσική της εποχής 



2010 

 Επικρατούν τα στενά τζιν και τα δερμάτινα 

μπουφαν καθως και τα μποτάκια 



ΔΕΚΑΕΣΙΑ 2010 

•Τδάθετ τοσ κπέηδκποι  

•Υπερκεγέζε υοστεράθηα 

•Ψειοθάβαια παλτειόληα 

•Γερκάτηλα κποσυάλ κε τροσθς 

•Chokers 

•Μidi υορέκατα 

•Βoyfriend τδηλ 

•Jumpsuits 



 τενά τζιν 

 Φαμηλά φορέματα 



 Όλων των ειδών κουστούμια 



 Σζιν φούστες με τα κουμπιά έξω  

 Σα λευκά παπούτσια 

 Σα παντελόνια καμπάνες 



 Υορέματα και οι μπλούζες κάτω απο τον ώμο,  

 Οι μπότες που φτάνουν μεχρι το γόνατο, 

  Σα μεταξένια παλτά καθώς 

  Οι αθλητικές φόρμες 



 

 

ΔΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



1.ΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΕ ΠΙΣΑ ΣΗΝ ΜΟΔΑ ΟΣΑΝ 

ΕΠΙΛΕΓΕΣΕ ΣΑ ΡΟΤΦΑ Α;  

40,3 

59,7 

ΝΑΙ 40,3% 

ΌΧΙ 59,7% 



2.ΑΠΟ ΠΟΙΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΗΡΕΑΖΕΣΑΙ Η 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΕΝΔΤΜΑΙΑ Α; 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

ΔΙΑΦΗΜΙΗ 12,5% 

ΠΑΡΕΕ 19,44% 

ΣΙΜΗ 36,11% 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΡΟΤΧΩΝ 31,94% 



3.EΝΔΙΑΥΕΡΕΣΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΣΤΙΜΟ Α; 

0%

20%

40%

60%

80%

ΝΑΙ 75% 

ΌΧΙ 25% 



4.ΠΙΣΕΤΕΣΕ ΠΨ ΣΟ ΣΤΛ ΣΟ ΝΣΤΙΜΟ 

ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΕΤΕΙ ΣΗΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΚΑΘΕΝΟ; 

62,50% 

37,50% 

ΝΑΙ 62,5% 

ΌΧΙ 37,5% 



5.Α ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ Α ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΨΝ 

ΡΟΤΦΨΝ; 

ΠΑΝΣΑ 15,27% 

ΤΧΝΑ 37,5% 

ΜΕΡΙΚΕ ΦΟΡΕ 
47,22% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%



6.ΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΕ ΠΙΣΑ ΣΗΝ ΜΟΔΑ ΦΨΡΙ ΝΑ Α ΝΟΙΑΖΕΙ 

ΑΝ Α ΣΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΤΦO; 

9,72% 

90,27% 

ΝΑΙ 9,72% 

ΌΧΙ 90,27% 



7.ΕΠΗΡΕΑΖΕΣΑΙ Η ΑΠΟΧΗ Α ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΝΣΤΝΕΣAI; 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

ΠΑΝΣΑ 11,11% ΤΧΝΑ 15,27% ΜΕΡΙΚΕ 
ΦΟΡΕ 43,05% 

ΠΟΣΕ 30,05% 



8.ΤΠΑΡΦΕΙ ΚΨΔΙΚΑ ΝΣΤΙΜΑΣΟ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ; 

25% 

75% 

ΝΑΙ 25% 

ΌΧΙ 75% 



9.ΠΙΣΕΤΕΣΕ ΠΨ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΠΑΡΦΕΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΕΝΔΤΜΑΙΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ; 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

ΝΑΙ 23,61% 

ΌΧΙ 76,38% 



10.ΧΨΝΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΨΝ 

ΕΚΠΣΨΕΨΝ; 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

ΝΑΙ 15,27% 

ΌΧΙ 84,72% 



 

  

ΕΤΦΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΤ ΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΑΣΕ!  


