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Σε μια πρωτοποριακή και… ριζοσπαστική κίνηση 
προχώρησαν οι οδηγοί τρένων της Στοκχόλμης, 
καθώς, από εδώ και πέρα, άντρες και γυναίκες θα 
φορούν φούστα. 

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις υψηλές θερμοκρασίες 
που επικρατούν μέσα στις καμπίνες τους, που 
αγγίζουν μέχρι και τους 35 βαθμούς. Έτσι, οι 
φούστες τους βοηθούν να παίρνουν αέρα, σε σχέση 
με το μακρύ και στενό παντελόνι. 

Φυσικά, θα αναρωτιέστε γιατί δεν φορούν σορτς. Η 
εταιρία, τους απαγόρευσε να φορούν κοντά 
παντελόνια, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με την 
ενδυμασία της φούστας, τόσο για τους άντρες, όσο 
και για τις γυναίκες! 

«Το σκεπτικό μας είναι ότι ο καθένας θα έπρεπε να 
είναι σεμνός και σωστός και οι εν λόγω στολές 
εργασίας είναι ό,τι πρέπει. Αν ένας άντρας θέλει να 
φοράει φούστα, τότε αυτό εμάς δεν μας ενοχλεί», 
δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνιών της εταιρείας 
Arriva, Tomas Hedenius στην τοπική εφημερίδα Mitt 
I. Και συνέχισε:  

«Το να μην τους επιτρέψουμε να φορέσουν φούστα θα 
είναι διάκριση και δεν μπορούμε να το κάνουμε». 

Ιουνίου, 2013 



Δημιουργώντας … Στο Νηπιαγωγείο  
Ιωάννα Αϊβατζίδου  

 

 

Ο David Beckham είναι από τους πρωτοπόρους της 
συγκεκριμένης μόδας, καθώς στα μέσα της δεκαετίας 
του '90 εμφανίστηκε με φούστα- παρεό. Φυσικά, το 
ρούχο δεν ήταν ό,τι και ό,τι! Ο Jean Paul Gaultier είχε 
σχεδιάσει το ρούχο, που φορέθηκε από τον άγγλο 
ποδοσφαιριστή και... άνοιξε το δρόμο για τους 
υπόλοιπους. 
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Το πιο πρόσφατο παράδειγμα διάσημου που τολμά να 
φορέσει φούστα, ακούει στο όνομα Τζιμπρίλ Σισέ. Ο 
διάσημος ποδοσφαιριστής βραβεύτηκε για το στυλ 
του στους «Άντρες της χρονιάς» και φυσικά δεν θα 
μπορούσε να εμφανιστεί στα βραβεία με απλή 
εμφάνιση. 

 

16/02/2011 
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Με σανδάλια και φούστα 
ο πρωθυπουργός των 
Φίτζι στην Κίνα κι όλοι 
οι αξιωματούχοι του  

17|03|2016 
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Ελληνική ενδυμασία 

Ο ενδυματολογικός κώδικας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας 
λειτουργούσε ως δηλωτικό της εθνότητας, της κοινωνικής τάξης και 
της οικογενειακής κατάστασης 
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ΣΚΟΤΙΑ  
 

ΙΝΔΙΑ  

 
ΑΦΡΙΚΗ  

 

ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ  
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ΑΦΡΙΚΗ  

 

ΙΝΔΙΑ 

 
 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ  

 

ΚΙΝΑ 
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