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Α΄ ΣΚΟΠΌΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ 
 
Σκοπός: ∆ιερεύνηση του ρόλου της µόδας στη ζωή του ατόµου και 
ιδιαιτέρως του εφήβου. Η  µόδα  ως διαχρονικό δεδοµένο της 
κοινωνικής ζωής, αλλά και ως µέσο απόλαυσης, χαράς, 
διασκέδασης. 
 
Ερευνητικά ερωτήµατα: 1) Οι τάσεις της µόδας και η επίδρασή 
τους στην κοινωνική θέση των ατόµων. 2) Η µορφωτική 
συγκρότηση του ατόµου ως αντίβαρο στην επέλαση της 
κακογουστιάς που ενίοτε ταυτίζεται µε την τρέχουσα αισθητική. 3) 
Σύνδεση της µόδας µε την ψυχική και σωµατική υγεία των εφήβων. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Η εργασία στηρίζεται στην οµαδοσυνεργατική µέθοδο. Το θέµα 
καταµερίζεται σε υποθέµατα και κάθε υπόθεµα εξετάζεται 
αυτοτελώς από τρεις οµάδες, οι οποίες θα έχουν τακτές 
συναντήσεις προκειµένου να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
πορίσµατα, γεγονός που θα επιτρέψει την ανατροφοδότηση του 
προβληµατισµού τους. Στη συνέχεια όλες οι οµάδες ανακοινώνουν 
τα πορίσµατά τους και συνεργάζονται για να εντοπίσουν τους 
κοινούς τόπους και τα συµπεράσµατα των υποθεµάτων. 
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                      Πρόλογος 
   
  Στις µέρες µας αποτελεί αναµφισβήτητο γεγονός ότι η µόδα 
κατέχει σηµαντική θέση στη ζωή µας και ειδικότερα στη ζωή των 
νέων. Όπως φαίνεται και από την ετυµολογία της λέξης που 
προέρχεται από το λατινικό modus= τρόπος, η µόδα σχετίζεται µε 
τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ο αντίστοιχος όρος που 
χρησιµοποιούµε στην νεοελληνική είναι η λέξη συρµός.  Ως 
αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας η µόδα έχει τόσο 
θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις στους νέους, ανάλογα µε τον 
τρόπο που την χρησιµοποιούν. 
     Ένας απ’ τους λόγους που οι νέοι υιοθετούν τις προτάσεις της 
µόδας είναι και ότι µέσα από τις ενδυµατολογικές τους και άλλες 
επιλογές εκφράζουν την προσωπικότητά τους, και εξωτερικεύουν 
την αντίδρασή τους στο κατεστηµένο. Παράλληλα, µέσα από την 
µόδα ικανοποιείται η έµφυτη φιλαρέσκεια των νέων και η διάθεση 
τους να εντυπωσιάζουν και να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο 
κοινωνικό σύνολο.  
      Στον αντίποδα, η µόδα µέσα από τον βοµβαρδισµό 
διαφηµίσεων λειτουργεί ως µέσο προώθησης του καταναλωτικού 
πνεύµατος. Ιδιαίτερα όταν απευθύνεται στους νέους οι οποίοι δεν 
έχουν διαµορφώσει ακόµα την προσωπικότητά τους µπορεί να 
τους επηρεάσει υπερβολικά και να τους οδηγήσει σε ακραίες 
συµπεριφορές. Επιπλέον, η µόδα δίνει την δυνατότητα στον 
άνθρωπο να αποκρύπτει ή να υπερτονίζει χαρακτηριστικά ανάλογα 
µε το κοινωνικό χώρο στον οποίο βρίσκεται και την κοινωνική 
οµάδα µε την οποία συναναστρέφεται. 
 
       
 



                              Εισαγωγικά: Η δικτατορία της οµορφιάς 
 
Το 1998, 2,1 εκατοµµύρια Αµερικανοί κατέφυγαν στο νυστέρι της 
αισθητικής χειρουργικής. Το 2001, σύµφωνα µε τις επίσηµες 
στατιστικές, ο αριθµός των <<αποκατασταθέντων αισθητικά>> είχε 
τριπλασιαστεί. Από το 1970 ως σήµερα, ενάµισι εκατοµµύριο 
Αργεντινές έκαναν προσθετικές επεµβάσεις στο στήθος τους στη 
γειτονική Βραζιλία, δύο εκατοµµύρια γυναίκες ξάπλωσαν στο 
χειρουργικό τραπέζι για να το µικρύνουν σε όγκο. Στην Ευρώπη, οι 
<<υπηρεσίες αισθητικής>> κάνουν χρυσές δουλειές στον τόπο µας 
τα <<ινστιτούτα καλλονής>>, τα γυµναστήρια, τα <<spa>> όλο και 
πληθαίνουν, όλο και διευρύνουν τον κύκλο των εργασιών τους –
ενώ η πλαστική χειρουργική γνωρίζει µέρες µοναδικής ευφορίας. 
  Το σώµα –τι τρώµε, πώς ντυνόµαστε, οι καθηµερινές τελετουργίες 
µέσα από τις οποίες το υπηρετούµε –είναι ένα διάµεσο πολιτισµού. 
Μία παντοδύναµη συµβολική φόρµα ( για να χρησιµοποιήσω τον 
ορισµό της ανθρωπολόγου Mary Douglas), µία επιφάνεια όπου 
εγγράφονται οι βασικοί κανόνες, οι ιεραρχίες, ακόµη και οι 
µεταφυσικές ανησυχίες ενός πολιτισµού. Ταυτόχρονα, όµως, το 
σώµα µπορεί να λειτουργήσει και ως µια µεταφορά για τον 
πολιτισµό. Από τον Πλάτωνα ως τον Χοµπις και από τον Φουκό ως 
τη Γαλλίδα φεµινίστρια Λις Ιριγκαρέ οι στοχαστές συναινούν:το 
αποτύπωµα που επιτρέπει είτε να φανταστούµε είτε να 
διαγνώσουµε την παθολογία µιας κοινωνίας, είναι ο τρόπος µε τον 
οποιό αυτή προσλαµβάνει τη µορφολογία του σώµατος. 
 Το σώµα δεν είναι µόνο ένα κείµενο πολιτισµού. Είναι επίσης, 
όπως έχουν καταδείξει ο Πιερ Μπορντιέ και ο Μισέλ Φουκό, ένα 
συγκεκριµένο και άµεσο Iocus κοινωνικού ελέγχου. Οι συνειδητές 
µας πολιτικές επιλογές, η κοινωνική µας στράτευση, η 
δηµιουργικότητα, ο ερωτισµός µας µπορούν και να υποβαθµιστούν 
ή να προδοθούν από την ζωή του σώµατός µας –που, ωστόσο, δεν 
είναι το διελαυνόµενο από την επιθυµία σώµα (το ενστικτώδες 
σώµα ενός Πλάτωνα, ενός Αυγουστίνου, ενός Φρόιντ), αλλά το 
σώµα που ο Μισέλ Φουκό ονοµάζει <<πειθήνιο>> -ένα σώµα 
ευάγωγο, που υπακούει, που µπορεί να τελειοποιείται και να 
µεταπλάθεται, για να υποταχθεί και να χρησιµοποιηθεί. 
 Στα ύστερα <<γενεολογικά>> του έργα (<<Ιστορία της 
σεξουαλικότητας>>, <<Επιτήρηση και τιµωρία>>), ο Φουκό 
συνεχώς µας θυµίζει πόσο συχνά τα σωµατά µας εκπαιδεύονται, 
σχηµατίζονται και σφραγίζονται από τις κυριαρχίες, ανα εποχή, 
αντιλήψεις περί ταυτότητας, επιθυµίας, ανδρισµού, θηλυκότητας, 
όχι µεσω της ιδεολογίας, αλλά κυριως µεσω της οργάνωσης και της 
ρύθµισης του χρόνου, του χώρου και των δραστηριοτήτων της 
καθηµερινότητάς µας. Σκοτεινή, ανησυχητική άποψη, η σκιά της 
βαραίνει δυσοίωνα πάνω στην σύγχρονη ζωή. Γιατί οι γυναίκες, 
όπως µαρτυρούν οι αριθµοί, περνούν σηµερα πολύ περισσοτερες 



ώρες ασχολούµενες µε την οργάνωση και την πειθάρχηση των 
σωµάτων τους απ’ ό,τι παλιότερα. Και ενώ η δηµόσια αρένα ανοίγει 
για να συµπεριλάβει τις ίδιες και τις φιλοδοξίες τους, η αγονία τους 
για το σώµα εµφανίζεται σαν υπονοµευτικός αντιπερισπασµός. 
Μέσα από την αναζήτηση ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου, 
οµογενοποιηµένου και συνάµα φευγαλέου ιδανικού θηλυκότητας –
µια καταδίωξη µάλλον χωρίς τέλος, που απαιτεί συστηµατική 
παρακολούθηση της µόδας- τα γυναικεία σώµατα γίνονται 
<<πειθήνια>> σώµατα –σώµατα των οποίων οι δυνάµεις και η 
ενεργητικότητα υποτάσσονται σε εξωτερική ρύθµιση , εξάρτηση, 
µεταµόρφωση, <<βελτίωση>>. Μέσα από την καταναγκαστική και 
κανονιστική πειθαρχία της δίαιτας, του µέικ απ, του ρούχου –
βασικές οργανωτικές αρχές του χρόνου και του χώρου στη µερα 
πολλών γυναικών- αποµακρυνόµαστε από τον κοινωνικό µας 
εαυτό, για να αφοσιωθούµε σε µια κεντροµόλο αυτοβελτίωση. 
Υποβάλλοντας τους εαυτους µας στη δοκιµασία της οµορφιάς, 
απλώς επιβάλλουµε στο σώµα µας το αίσθηµα και τη βεβαιότητα 
της έλλειψης, της ανεπάρκειας. Ποτε δεν είµαστε όσο όµορφες 
επιτάσσουν τα κυρίαρχα πρότυπα, ποτε δεν επιδεικνύουµε την 
αυτοπειθαρχία που απαιτείται για να τα πλησιάσουµε. 
   <<Ιδωµένες ιστορικά, οι δοκιµασίες πειθαρχίας που επιβάλλουν 
οι γυναίκες στο σώµα τους σήµερα –ίσως η µόνη φυλετική 
καταπίεση που ασκείται, αν και σε διαφορετικο βαθµό και µε 
διαφορετικές µορφές, διαταξικά, διαφυλετικά, διηλικιακά- πρεπει να 
αναγνωριστούν ως µια εκπληκτικά ανθεκτική και ευπροσάρµοστη 
στρατηγική κοινωνικού ελέγχου>>, γράφει η Αµερικανίδα κριτικός 
Susan Bordo. << Στην εποχή µας είναι δύσκολο να µην 
αναγνωρίσουµε ότι η αδιάκοπη µέριµνα για την εµφάνιση, η οποία 
προσβάλλει τις γυναίκες πολύ περισσότερο από ό,τι τους άνδρες 
ακόµη και στο σηµερινό ναρκισσιστικό και εικονολαγνικό µας 
πολιτισµό, µπορεί να λειτουργήσει σαν ένα φαινόµενο 
παλινδρόµησης –επανεπιβεβαιώνοντας τις υπάρχουσες διακρίσεις 
των φύλων ενάντια στη ρητορική ισότητας και στην προσπάθεια 
µετατόπισης ή αλλαγη των σχέσεων εξουσίας>>.  
 Ο ρόλος του φύλου, οι κανόνες της θηλυκότητας: ένα 
προκρούστειο κρεβάτι που εξαρθρώνει το γυναικείο σώµα στο 
οποίο όλο και περισσότερες γυναίκες αισθάνονται υποχρεωµένες 
να ξαπλώσουν. Κανόνες που διαδίδονται κυρίως οπτικά (µέσω του 
κινηµατογράφου και της τηλεόρασης) µέσω όλο και πιο 
στερεότυπων εικόνων. Το αποτέλεσµα; Η ίδια η θηλυκότητα 
καταντά περισσότερο ζήτηµα κατασκευής (µε τον τρόπο που 
περίγραψε ο Erving Goffman, ήδη από το 1959, το βιβλίο του << 
The Presentation of Self in Everyday Life>>) : η ορθή, αποδεκτή 
παρουσίαση /παράσταση του εγώ. ∆εν χρειάζονται πια λεκτικές 
περιγραφές ή παραδείγµατα για το τι είναι µια γυναίκα ή για το ποια 
στοιχεία συνιστούν τη θηλυκότητα: µαθαίνουµε τους κανόνες 



κατευθείαν µέσω των εικόνων που αποδεικνύουν ποια ρούχα, ποια 
σιλουέτα, ποια έκφραση του προσώπου, ποιες κινήσεις και ποια 
συµπεριφορά είναι απαιτητή, για να µην νιώθουν οι γυναίκες 
ντροπή για το σώµα τους.  
    Εξού και οι παράλογες ιστορίες που αφηγούνται οι πλαστικοί 
χειρουργοί: γυναίκες που προσέρχονται σε αυτούς µε φωτογραφίες 
µοντέλων, απαιτώντας να αλλάξουν την µύτη, το πιγούνι, τα 
ζυγωµατικά, τη θεση των αυτιών και το πλάτος του µετώπου, ετσι 
που να τους µοιάζουν. Απαιτώντας να γίνουν άλλες, άλλες που 
(αλίµονο!) δεν θα είναι ποτέ οι <<άλλες>> της φωτογραφίας. Και 
φυσικά οι ωδίνες και τα οιδήµατα, οι αιµορραγίες και τα αιµατώµατα 
δεν αποτελούν, καθώς φαίνεται, ανασχετικό παράγοντα.  
   Οι προασπιστές του <<δικαιώµατος στην οµορφιά>>, ωστόσο, θα 
µας θύµιζαν τη λαϊκή σοφία: <<Μπρος τα κάλλη τι είν’ ο πόνος>>. 
Και την ιστορία. ∆εν είναι ασφαλώς, η πρώτη φορά που το σώµα 
γίνεται αντικείµενο επιτακτικών και πιεστίκων επενδύσεων, σε κάθε 
κοινωνία το σώµα περιζώνεται από εξουσίες πολύ σφιχτες, που του 
επιβάλλουν καταναγκασµούς, απαγόρευσης και υποχρέωσεις. 
Τουλάχιστον σήµερα η πειθαρχία έχει σχέση µε την αυτοβελτίωση –
µε την οµορφιά- και η οµορφιά είναι αξία. Υπήρχαν εποχές 
αδιάφορες προς το κάλλος; Ασφαλώς όχι. Οσο για την 
φαινοµενικότητα, σ’ αυτήν δεν οµνύει ο σύγχρονος κόσµος: η 
επιτυχία ήταν ανέκαθεν προνόµιο των ωραιότερων. Οι  λίγες 
εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν το δυναστευτικό κανόνα: κρινόµαστε από 
την εξωτερική µας εµφάνιση, άρα η δυνατότητα να την αλλάξουµε ή 
να την ταυτίσουµε µε την εικόνα που έχουµε για τον εαυτό µας είναι 
απελευθερωτική.   
 
    Αυτά, τουλάχιστον, λέει ο καθηγητης Σάντερ Γκίλµαν, που 
υπογράφει την πρώτη εκτεταµένη (και άκρως ενδιαφέρουσα) 
ιστορία της αισθητικής χειρουργικής. Στο βιβλίο του << Making the 
body beautiful>> κεντρική θέση κατέχει η έννοια του <<passing>> -
της <<πέρασης>>, όπως θα λέγαµε στη γλώσσα µας. Η τροµερή 
δηµοτικότητα της πλαστικής χειρουργικής, ακόµη και, ή µάλλον 
κυρίως, ανάµεσα σε ανθρώπους µε µέσο εισόδηµα, οφείλεται στο 
ότι τους βοηθά να έχουν πέραση στο κοινωνικό περιβάλλον µε το 
οποίο ταυτίζονται συναισθηµατικά. Η πλαστική χειρουργική δεν θα 
είχε διανύσει τόσο δρόµο, επαναλαµβάνει ο Γκίλµαν, αν τα τέλη του 
αιώνα µας δεν µαρτυρούσαν µια <<καταιγιστική αλλαγή στην εικόνα 
που έχει ο άνθρωπος για το ποιος είναι και τι είναι το σώµα του>>. 
Από το 1901, όταν ο χειρούργος και αισθητικό του πολιτισµού 
Ευγένιος Χολάντερ αποτόλµησε την πρώτη επέµβαση στο 
πρόσωπο µια Πολωνέζας αριστοκράτισσας, η εξέλιξη ήρθε 
ραγδαία, σαν χιονοστιβάδα: ολο και περισσότεροι άνθρωποι, µε 
ολο και πιο ανεπαίσθητες ατέλειες στα χαρακτηριστηκα του 
προσώπου ή του σώµατος, αναζητούν χειρουργική διόρθωση των 



ελαττωµάτων τους, ως αποτέλεσµα, <<η αυτοεκτίµηση και η 
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους ανεβαίνει κατακόρυφα>>, σύµφωνα 
µε τον Γκίλµαν. Αν όµως, ήδη από το 1891, ένας ψυχίατρος, ο 
Ενρίκο Μορτσέλι, αξιολογούσε ως σοβαρό ψυχολογικό πρόβληµα 
την εµµονή που σχετιζόταν µε την σωµατική εµφάνιση, βαφτίζοντας 
την µάλιστα << δυσµορφοβία>> , η σύγχρονη ψυχανάλυση θα 
υπερθεµάτιζε. Αρκεί να σκεφτούµε διατροφικές διαταραχές, όπως 
τη νευρική ανορεξία, που φτάνει να οδηγεί ως και στο θάνατο.  
    Μήπως, λοιπόν, η νέα εµφάνιση, όχι µόνο δεν λύνει το 
πρόβληµα της αυτοεκτίµησης, αλλά απλώς το επικαλύπτει; Μήπως 
επωφελουµενοί από όσα µπόρει να προσφέρει  η πλαστική 
χειρουργική στενεύουµε απελπιστικά προσδοκίες µας σε 
ανθρώπινη ποικιλία και στερούµαστε την ευτυχία να γερνάµε 
αξιοπρεπώς; Μήπως, τέλος, για να ξαναγυρίσω από εκει που 
ξεκίνησα, η τυφλή προσήλωση στα κυρίαρχα πρότυπα οµορφιάς 
χειραγωγεί το γυναικείο σώµα και στοµώνει την επιθυµία του;  
     Το γυναικείο κίνηµα θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήµατα µε 
κατηγορηµατικό τρόπο: η αισθητική χειρουργική είναι αποτέλεσµα 
µιας καπιταλιστικής ανδρικής συνωµοσίας ενάντια στο γυναικείο 
φύλο. Τη σκληρότερη γλώσσα θα µεταχειριστεί η Νάοµι Γουλφ στο 
περίφηµο βιβλίο της <<Ο µύθος της οµορφιάς: Πώς οι εικόνες της 
οµορφιάς χρησιµοποιούνται εναντίον των γυναικών>> (1991), όπου 
θα υποστηρίξει ότι το πολιτισµικό κλίµα που υποβάλλει στις 
γυναίκες την εντύπωση ότι είναι άσχηµες και ανεπαρκής και ως εκ 
τούτου χρειάζονται θεραπεία, καλλιεργείται αποκλειστικά από τη 
βιοµηχανία της οµορφιάς. <<Η βιοµηχανία ξεφουρνίζει διαφηµίσεις, 
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης τις µεταδίδουν και γυναίκες 
κατακρεουργούνται>>, γράφει χαρακτηριστικά. Η εναλλακτική 
φεµινιστική άποψη, ωστόσο, είναι πιο ήπια: βλέπει την αισθητική 
χειρουργική ως διαδικασία χειραφέτησης, µέσα από την οποία η 
γυναίκα αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη του σώµατός της: µπορεί 
να το επιδιορθώσει, αν θελήσει, µπόρει να αποτινάξει, όπως γράφει 
η Άλισον Λιούρι στο βιβλίο της << Η γλώσσα των ρούχων>> (1981) 
<< τη µάσκα των γηρατειών που παραµορφώνει το νεανικό 
εσώτερο εαυτό της>>. Η Κάθι Ντέιβις στο βιβλίο της <<Σµιλεύοντας 
το γυναικείο σώµα από την αρχή: το δίληµµα της αισθητικής 
χειρουργικης>> (1995) επιµένει ότι η λιποαναρρόφηση είναι 
πολιτικώς ορθή. Όσο για την ψυχολόγο Νανσι Ετκοφ, εκείνη στο 
βιβλίο της << Επιβιώνει η οµορφότερη: η επιστήµη της οµορφίας>> 
(1999) απαντάει ευθέως στη Γουλφ: << Όχι, η οµορφιά δεν είναι 
µύθος, δεν είναι κοινωνικά κατασκευασµένη έννοια, ούτε 
δηµιούργηµα των χειραγωγών διαφηµιστών>>. Για να 
υπερασπιστεί τις απόψεις της τσιτάρει τον Οβίδιο,τον Χένρι Τζέιµς, 
τον Πλάτωνα (<<οι τρεισ επιθυµίες του ανθρώπου:  υγεία, πλούτος 
αποκτηµένος µε έντιµα µέσα, οµορφιά>>) και τον φιλόσοφο Τζορτζ 
Σανταγιάνα (<<Μέσα στην ίδια µας την φύση υπάρχει µια ριζική και 



ευρύτατα διαδεδοµένη τάση να προσέχουµε την οµορφιά και να την 
εκτιµάµε>>), τονίζει ότι η Λεωφόρος Μάντινσον µπορεί να 
εκµεταλλεύεται, δεν δηµιουργεί όµως τις αισθητικές µας 
προτιµήσεις και επιστρατεύει µια τελευταία έρευνα, που 
αποδεικνύει ότι οι γονείς δείχνουν µεγαλύτερη τρυφερότητα στα 
νεογέννητα µωρά τους που τυχαίνει να είναι όµορφα και τα µωρά 
ανταποκρίνονται αναλόγως: σε ηλικία τριών µηνών κοιτάζουν 
επίµονα τα ωραία πρόσωπα, ενώ όταν πλησιάσει κάποιος λιγότερο 
ελκυστικος αποστρέφουν το βλέµµα. 
 Ωστόσο, οι διαπιστώσεις της Νάνσι Ετκοφ είναι αυτονόητες: ο 
πόθος για την οµορφιά αναλύθηκε από στοχαστές πολύ 
σηµαντικότερους. Όταν µάλιστα σκεφτεί κανείς πόσοι άνθρωποι 
στον κόσµο ξαπλώνουν οικειοθελώς στο χειρουργικό τραπέζι για να 
σκίσουν και να κάψουν το δέρµα τους, να αναρροφήσουν το λίπος 
του, να εµφυτεύσουν στο σώµα τους παράξενα και ύποπτα υλικά, 
καταλαβαίνει πόσο επιτακτικός είναι αυτός ο πόθος. Όµως, το 
ζήτηµα δεν είναι η οµορφιά, αλλά η διαδικασία κατάκτησής της, το 
συνεχές ανικανοποίητο, όπου είναι καταδικασµένη να σκοντάφτει, 
πάλι και πάλι. Ασφαλώς και δεν είναι εύκολο να γερνάς, ούτε να 
συµφιλιώνεσαι µ’ένα πρόσωπο που σε προδίδει , όµως πιστεύω ότι 
στο βάθος όλες εµείς οι γυναίκες θα προτιµούσαµε να µας 
επιτρέψουν να γεράσουµε ήσυχες και ευχαριστηµένες, όπως οι 
γιαγιάδες µας. 
 
 

    1η οµάδα:  Μόδα:Απόκρυψη-Μεταµόρφωση Προσώπου   

1. Ιστορική Αναδροµή  

Μόδα ( από το λατινικό modus, π.χ modus vivendi=τρόπος ζωής) σηµαίνει 
τρόπος. Η ελληνική λέξη είναι συρµός, και έχει τη νοηµατική απόχρωση του 
πλήθους, της µάζας. Η µόδα δεν αφορά µόνο στην ενδυµασία, αλλά και τη 
διασκέδαση, τα επαγγέλµατα, ακόµη και τον τρόπο σκέψης ή τις ιδεολογίες, 
γενικά ό,τι σχετίζεται µε τις προτιµήσεις της πλειονότητας. 

Ο ρυθµός µεταβολής της µόδας επιταχύνθηκε σηµαντικά στον επόµενο αιώνα, 
και η γυναικεία και η ανδρική µόδα, ειδικά στο ντύσιµο και στο στόλισµα των 
µαλλιών, έγινε εξίσου σύνθετη και µεταβαλλόµενη. Οι ιστορικοί της τέχνης είναι 
εποµένως σε θέση να χρησιµοποιήσουν τη µόδα µε την αύξηση της αξιοπιστίας 
και ακρίβειας. Αρχικά οι αλλαγές στο χώρο της µόδας οδηγούσε στο 
κατακερµατισµό της. Αυτό που είχε στο παρελθόν ήταν πολύ παρόµοιο στυλ του 
ντυσίµατος σε όλες τις ανώτερες τάξεις της Ευρώπης, και η ανάπτυξη των εθνών 
ήταν διακριτικό στυλ. Αν και τα χρώµατα και τα σχέδια των υφασµάτων αλλάξει 
από χρόνο σε χρόνο, η περικοπή παλτού ενός κυρίου και το µήκος του γιλέκου 
του, ή το πρότυπο στο φόρεµα µιας κυρίας κόπηκε και άλλαξε πιο αργά. Αν και 



υπήρξε κατανοµή των ντυµένων γυναικών από τη Γαλλία ως πρότυπα από τον 
16ο αιώνα, και ο Abraam Bosse είχε παραχθεί ως σχεδιαστής µόδας από το 
1620. Αν και οι ράφτες και οι µοδίστρες ήταν χωρίς αµφιβολία υπεύθυνοι για 
πολλές καινοτοµίες πριν, και η κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία σίγουρα 
οδήγησε πολλές τάσεις.  

Η βιοµηχανία της µόδας είναι ένα προϊόν της σύγχρονης εποχής. Πριν από τα 
µέσα του 19ου αιώνα, τα περισσότερα ρούχα ήταν από παραγγελία. Ήταν 
χειροποίητα για τα άτοµα, είτε ως εγχώριας παραγωγής ή κατόπιν παραγγελίας 
από µοδίστρες και ράφτες. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα-µε την άνοδο των 
νέων τεχνολογιών, όπως η ραπτοµηχανή, µε την άνοδο του παγκόσµιου 
καπιταλισµού και την ανάπτυξη του συστήµατος παραγωγής του εργοστασίου 
της, καθώς και τον πολλαπλασιασµό των καταστηµάτων λιανικής πώλησης, 
όπως τα µεγάλα καταστήµατα ειδών ένδυσης είχε έρθει όλο και περισσότερο για 
να παράγονται µαζικά σε τυποποιηµένα µεγέθη και να πωλούνται σε σταθερές 
τιµές. Ωστόσο, η απασχόληση µειώθηκε σηµαντικά η παραγωγή ολοένα και 
µετακινείται στο εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα. Επειδή τα δεδοµένα για τη 
βιοµηχανία της µόδας συνήθως αναφέρονται στις εθνικές οικονοµίες και 
εκφράζονται από πολλούς χωριστούς κλάδους.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα, τα περιοδικά µόδας άρχισαν να περιλαµβάνουν 
φωτογραφίες των διαφόρων σχεδίων της µόδας και έγινε ακόµα µεγαλύτερη 
επιρροή στους ανθρώπους από ό, τι στο παρελθόν. Στις πόλεις από όλο τον 
κόσµο αυτά τα περιοδικά ήταν πολύ περιζήτητα και είχαν µια βαθιά επίδραση 
στη δηµόσια γεύση των ρούχων. Η µόδα είναι η τέχνη της εφαρµογής του 
σχεδιασµού και της αισθητικής ή η φυσική οµορφία µε ρούχα και αξεσουάρ. Η 
µόδα επηρεάζεται από τα πολιτιστικά και τα κοινωνικά γεωγραφικά πλάτη, και 
σε µεγάλο βαθµό από τόπο και χρόνο. Και από τους παρακάτω κλάδους που 
ακολουθούν θα µάθουµε λίγα πράγµατα για τον καθένα. 

2. Το πρόσωπο γενικά 

Η απόκρυψη προσώπου µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, και ένας από 
αυτούς είναι το botox που συγκαταλέγεται στην αισθητική του προσώπου και την 
οµορφιά. 

Botox 

Το Botox – ή, πιο επιστηµονικά, βουτυλινική τοξίνη τύπου Α- είναι ένα 
σύµπλεγµα πρωτεϊνών που χρησιµοποιείται στην ιατρική από το 1980 και 
προκαλεί τη χαλάρωση των µυών στους οποίους ενίεται. Είναι µία ενέσιµη 
εφαρµογή που αναστέλλει το φαινόµενο της µυϊκής σύσπασης τοπικά, ανώδυνα, 
χωρίς παρενέργειες και χωρίς να καταστρέφει µυϊκές ή νευρικές ίνες. Αποτέλεσε 
την επανάσταση στην σύγχρονη Αισθητική Ιατρική, αφού αντιµετωπίζει χωρίς 
νυστέρι τις δυναµικές γραµµές του προσώπου και τις ρυτίδες έκφρασης. 



Πιο συγκεκριµένα, η θεραπεία ενδείκνυται για τις ρυτίδες στην περιοχή του 
µετώπου, του µεσόφρυου, αλλά και για τις περιοφθαλµικές ρυτίδες, την περιοχή 
δηλαδή γύρω από τα µάτια που συσπάται όταν χαµογελάµε.  

 

3. Εκφράσεις Προσώπου. Αποκρύπτουν τα πραγµατικά συναισθήµατα και 
τις σκέψεις;  

Υπάρχουν και οι εκφράσεις του προσώπου όπως θα δούµε παρακάτω 
σύµφωνα µε τους ερευνητές, οι εκφράσεις του προσώπου και η ικανότητα του 
εγκεφάλου να τις «διαβάζει», εξελίχτηκαν από κοινού στο πέρασµα του χρόνου, 
αποτελώντας ένα ζωτικό στοιχείο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Επισείς η 
γλώσσα του σώµατος όταν επικοινωνούµε µε ένα άλλο άτοµο, µπορούµε να 
µεταδίδουµε πολλά µηνύµατα χωρίς όµως να µιλούµε. Η γλώσσα του σώµατος 
είναι τα µηνύµατα εκείνα που µεταδίδονται όχι από την οµιλία µας αλλά από τη 
γενικότερη στάση µας. Η θέση του σώµατος, η έκφραση του προσώπου, οι 
κινήσεις των χεριών, η τοποθέτηση των ποδιών µεταδίδουν κάποια µη 
προφορικά µηνύµατα. Παράλληλα ο τόνος της φωνής µας παίζει το δικό του 
ρόλο στη διαδικασία της επικοινωνίας. Εάν αυτά που αισθανόµαστε δεν 
ταιριάζουν µε αυτά που λέµε, είναι πολύ πιθανόν ότι τα µη προφορικά µηνύµατα 
(η γλώσσα του σώµατος), να µην ταιριάζουν µε τα µηνύµατα που µεταβιβάζονται 
από την οµιλία. Σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ συχνά είναι τα µη προφορικά 
µηνύµατα που υπερισχύουν και γίνονται αποδεκτά. Είναι λοιπόν σηµαντικό να 
προσέχουµε ούτως ώστε αυτά που λέµε να ταιριάζουν µε αυτά που µεταδίδει το 
σώµα µας.  

Υπάρχουν 4 κύριες εκφράσεις προσώπου, που µπορούν να υποδηλώσουν 
ευτυχία, λύπη, φόβο και θυµό. 

 

  

Εκφράσεις προσώπου Ευτυχίας     Εκφράσεις προσώπου Λύπης 

                                                                  



  

Εκφράσεις προσώπου Φόβου               Εκφράσεις προσώπου Θυµού 

 

Και το φλερτ µπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή διασκέδαση, 
σύµφωνα µε µία νέα έρευνα που υποστηρίζει ότι η επιτυχία ενός φλερτ 
εξαρτάται ως ένα βαθµό από την εικόνα που έχει κάποιος για το "προσωπικό 
του ύφος" στο φλερτ. Είτε κάποιος προτιµάει να πλησιάζει έναν άγνωστο σε ένα 
µπαρ, είτε να καθίσει και να περιµένει το αντικείµενο του πόθου του να 
πλησιάσει, είναι χαρακτηριστικά, που αν κάποιος τα αναγνωρίσει στον εαυτό του 
θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια να αντεπεξέλθει στις ανάγκες µίας σχέσης, 
σύµφωνα µε τον Τζέφρι Χολ, επίκουρο καθηγητή Επικοινωνίας στο 
πανεπιστήµιο του Κάνσας. Ο Χολ ολοκλήρωσε πρόσφατα την έρευνά του µε 
θέµα τον τρόπο που φλερτάρουν οι ενήλικες όταν βγαίνουν, ρωτώντας 
περισσότερους από 5.100 ανθρώπους για τις µεθόδους που χρησιµοποιούν για 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για κάποιον ή κάποια. 
Κατά τον Χολ, υπάρχουν ουσιαστικά πέντε είδη φλερτ: το σωµατικό, το 
παραδοσιακό, το ευγενικό, το ειλικρινές και το παιχνιδιάρικο. Ενδεικτικά ο Χολ 
αναφέρει ότι στο σωµατικό φλερτ, οι άνθρωποι εκφράζουν το σεξουαλικό τους 
ενδιαφέρον στον πιθανό σύντροφο και συχνά µπορούν να προχωρήσουν τη 
σχέση, να έχουν περισσότερη σεξουαλική χηµεία και στενότερο συναισθηµατικό 
δεσµό µε τον/την σύντροφό τους. 
Στο παραδοσιακό φλερτ, υπάρχει η τάση να αναµένεται ο άνδρας να κάνει το 
πρώτο βήµα µε τις γυναίκες να αναλαµβάνουν περισσότερο τον παθητικό ρόλο. 
Σύµφωνα µε τον Χολ, όσοι εκπρόσωποι και των δύο φύλων προτιµούν αυτό τον 
τύπο φλερτ, συνήθως επιλέγουν πιο "στενές επαφές". Υπάρχουν επίσης πολλοί 
άνθρωποι, των οποίων ο τρόπος που φλερτάρουν είναι "παιχνιδιάρικος" και 
στοχεύει περισσότερο στο να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, εξηγεί ο 
Χολ. Αυτοί οι άνθρωποι, προσθέτει, είναι λιγότερο πιθανό να συνάπτουν 
ουσιαστικές σχέσεις και µε διάρκεια.  

Στο ψέµα υπάρχουν ακόµα και 5 τρόποι για να καταλάβετε ότι κάποιος σας λέει 
ψέµατα σχεδόν όλοι οι άνθρωποι λένε αρκετά ψέµατα κάθε µέρα. ∆ιαβάστε 
παρακάτω για να καταλάβετε πως λέει ψέµατα κάποιος… 



1. Παρατηρήστε καλά το πρόσωπό του ανθρώπου που σας λέει ψέµατα. 
Συνήθως αποφεύγει την οπτική επαφή µαζί σας και φαίνεται πολύ νευρικός και 
ανήσυχος. 

2. Προσέξτε τις λεπτοµέρειες. Όταν κάποιος σας λέει ψέµατα, το πιο πιθανό είναι 
να πέσει σε αρκετά λάθη. Π.χ. µπορεί να µπερδέψει τις ηµεροµηνίες από 1 
γεγονός, να µπερδέψει διάφορες λεπτοµέρειες και να πέφτει σε αντιφάσεις. 

3. Αν κάποιος αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις σας τότε µάλλον κάτι 
κρύβει. Αν κάποιος βρίσκετε σε αµυντική στάση χωρίς προφανή λόγο, τότε 
µάλλον σας λέει ψέµατα. 

4. Όταν σας κατηγορεί ότι λέτε ψέµατα. Πολλοί το κάνουν αυτό για να διώξουν 
από πάνω τους την ενοχή για το ψέµα που µόλις είπαν. 

5. Ρωτήστε τον αν σας είπε ψέµατα. Αρκετοί άνθρωποι νιώθουν άσχηµα όταν 
τους πιάνουν να λένε ψέµατα, οπότε οµολογούν ότι είπαν ψέµατα για να 
ησυχάσουν την συνείδησή τους. 

4. Μάσκα  

Η µάσκα είναι ένα αντικείµενο που φοριέται πάνω ή µπροστά από το πρόσωπο 
για να κρύψει την ταυτότητα ενός προσώπου και από τα δικά της 
χαρακτηριστικά για να καθιερώσει έναν άλλο. Καθώς και των πολιτιστικών 
αγαθών που έχουν χρησιµοποιηθεί σε όλο τον κόσµο σε όλες τις περιόδους και 
έχουν εξίσου µέγαλη ποικιλία σε εµφάνιση, σε χρήση και στο συµβολισµό τους. 
Οι µάσκες χρησιµοποιήθηκαν για κοινωνικούς και θρησκευτικούς λόγους στο 
πέρασµα των αιώνων. Οι µάσκες έχουν χρησιµοποιηθεί σχεδόν πάντου για να 
εκπροσωπούν τους χαρακτήρες σε θεατρικές παραστάσεις. Η µάσκα ως µια 
δραµατική συσκευή εµφανίστηκε για πρώτη φορά στο δυτικό πολιτισµό από τις 
θρησκευτικές πρακτικές της Αρχαίας Ελλάδας.  

Το προσωπείο διαπερνά όλους τους πολιτισµούς, περισσότερο ή λιγότερο 
<<αναπτυγµένους>>, και όλες τις περιόδους ήδη από την εποχή του λίθου. Στη 
Βενετία, η απόκρυψη των χαρακτηριστικών µε τη µάσκα. Το προσωπείο 
αποβλέπει στο να αποκαλύπτει και να αναπαράγει ένα πρόσωπο ή ένα 
χαρακτήρα και αποτελεί το προαπαιτούµενο για τη διείσδυση στο έτερον. 
∆ιατηρεί ή καταργεί την ταυτότητα και εξυπηρετεί αντιλήψεις για την 
αντιµετώπιση δυνάµεων υπερφυσικών ή για τη διείσδυση σε αυτές, δηλαδή σε 
κάτι πέραν του γνωστού και οικείου.  

 

 

 



5. Μακιγιάζ, ως µέθοδος απόκρυψης του προσώπου. 

Για να καταλάβουµε καλύτερα την τεχνική της διόρθωσης του προσώπου, 
έχουµε καθορίσει ορισµένους τύπους προσώπων που θα δούµε παρακάτω. 
Αυτό όµως, δεν σηµαίνει ότι ένα ασύµµετρο πρόσωπο θα πρέπει να ανήκει 
αναγκαστικά σε ένα συγκεκριµένο τύπο προσώπου. Μπορεί δηλαδή να έχει 
χαρακτηριστικά και από τα δύο ή περισσότερους τύπους. Επίσης, πρέπει να 
θυµόµαστε ότι δεν υπάρχει το τέλειο πρόσωπο: όταν κοιτάζοντας την πελάτισσα 
χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε τις λέξεις 'πάρα πολύ' για ένα χαρακτηριστικό 
του προσώπου της, τότε θα πρέπει να επέµβουµε και να κάνουµε τις σχετικές 
διορθώσεις. 

Υπάρχουν και κάποια σχήµατα προσώπου όπως το πολύ τετράγωνο πρόσωπο  

Χαρακτηριστικά: Είναι πρόσωπο µε µεγάλα µάτια, έντονες γωνίες στην κάτω 
γνάθο και µάλιστα σε ευθεία µε τα ζυγωµατικά και τους κροτάφους. Έχει 
συνήθως έκφραση νεανική και σπορτίφ. 
∆ιορθώσεις: Όταν έχουµε ένα πρόσωπο αρκετά φαρδύ, το χρώµα του make-up 
είναι προτιµότερο να είναι σε τόνους του µπεζ, γιατί µια ανοιχτόχρωµη βάση θα 
τόνιζε ακόµα περισσότερο το φάρδος του προσώπου. Αφού απλώσουµε τη 
βάση, σκιάζουµε τα πλαϊνά του προσώπου ξεκινώντας από το µέτωπο, 
συνεχίζουµε κατεβαίνοντας προς τα ζυγωµατικά και φτάνουµε µέχρι τις γωνίες 
της κάτω γνάθου. Το ρουζ θα απλωθεί κάτω από τα ζυγωµατικά, κατεβαίνοντας 
και λίγο προς την γωνία της γνάθου. Το µακιγιάζ των µατιών και των φρυδιών 
έχει µεγάλη σηµασία και πρέπει να είναι καλά µελετηµένο. Γι' αυτό το λόγο θα 
πρέπει να µετατοπίσουµε ελαφρά προς τα έξω τη γωνία του φρυδιού. Ένα 
τέτοιο σχήµα προσώπου θα πρέπει να αποφύγει τελείως τα στρογγυλεµένα 
φρύδια. Τα µάτια θα πρέπει να τα µεγαλώσουµε ελαφρά. Γενικά το τετράγωνο 
πρόσωπο δίνει την εντύπωση δυναµικού ανθρώπου. 

Το Πολύ στρογγυλό πρόσωπο 

Χαρακτηριστικά: Χαµηλό µέτωπο, µάτια κανονικά, µύτη µε στρογγυλεµένη 
φόρµα, γεµάτα µάγουλα και καθόλου έντονο σαγόνι. Τα άτοµα που έχουν µερικά 
κιλά παραπάνω, τείνουν να έχουν και αυτά στρογγυλεµένο πρόσωπο και φυσικά 
ισχύουν οι ίδιες διορθώσεις και για αυτά τα άτοµα. 
∆ιορθώσεις: Αφού απλώσουµε τη βάση, η οποία δεν θα είναι ανοιχτόχρωµη, για 
να µην τονίζει περισσότερο το φάρδος του προσώπου, θα σκουρύνουµε τα 
πλαϊνά του προσώπου, όπως επίσης και το λαιµό κάτω από το σαγόνι. Το 
κέντρο του µετώπου, καθώς επίσης και το σαγόνι, θα πρέπει να φωτιστούν µε 
ένα make-up κατά δύο έως τρεις τόνους πιο ανοιχτό από τη βάση. Με σκούρο 
conciler ή make-up θα σκουρύνουµε ελαφρά τα πλαϊνά της µύτης για να τη 
λεπτύνουµε. Το ρουζ θα απλωθεί αρχίζοντας από τη µέση του ζυγωµατικού και 
κατεβαίνοντας λίγο προς τα κάτω. Εάν το πρόσωπο είναι πολύ στρογγυλό, το 
ρουζ θα το φέρουµε και λίγο προς το κέντρο του προσώπου. Το σχήµα των 
µατιών θα πρέπει να το 'ανεβάσουµε' ελαφρά µε το µακιγιάζ, χωρίς όµως να 



υπερβάλουµε. ∆εν πρέπει να µακιγιάρουµε πολύ το κάτω µέρος του µατιού, για 
να µην αφαιρέσουµε οπτικά µήκος από το πρόσωπο. Τα φρύδια θα πρέπει να 
είναι σε σχήµα τόξου χωρίς να τονίζουµε πολύ τη γωνία και δίνοντας µια ελαφρά 
ανοδική πορεία, στο τέλος του φρυδιού. Τα χείλη, επίσης, πρέπει να έχουν 
περίγραµµα µε καµπύλες γραµµές. Το χρώµα του κραγιόν θα πρέπει να είναι 
κατά προτίµηση ανοιχτόχρωµο, για να µην διακόπτει το µήκος του προσώπου. 
Σε µερικές περιπτώσεις, σ' αυτόν τον τύπο προσώπου µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε κόκκινο κραγιόν στα άτοµα µε χαριτωµένο πρόσωπο γιατί 
έτσι δίνουν την εντύπωση 'κούκλας'.  

Με ένα make-up ή conciler πιο σκούρο κατά δύο ή τρεις τόνους από τη βάση, 
που θα χρησιµοποιήσουµε για όλο το πρόσωπο, σκιάζουµε τα σηµεία που θα 
πρέπει να σκουρύνουν. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούµε make-up θα πρέπει 
να απλώσουµε πρώτα την ανοιχτόχρωµη βάση για όλο το πρόσωπο και µετά τη 
σκούρα στα σηµεία που χρειάζεται. Αντιθέτως, όταν χρησιµοποιούµε conciler 
ακολουθούµε αντίθετη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουµε δύο 
διαφορετικά σφουγγάρια, ένα για τους ανοιχτούς τόνους και ένα άλλο για τους 
σκούρους τόνους. 

 

 

 



6. Πλαστική Χειρουργική. Ο σύγχρονος τρόπος απόκρυψης του 
προσώπου. Η ιατρική επιστήµη ως αρωγός µεταµόρφωσης προσώπου. 

Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήµης και οι απαιτήσεις του ανθρώπου για όλο και 
τελειότερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα σε µια πλαστική προσώπου 
κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης στον τοµέα της 
Πλαστικής Χειρουργικής. 

 

 

Στη µετεκπαίδευση και εξειδίκευση των Ωτορινολαρυγγολόγων ανά τον κόσµο 
στην Πλαστική Χειρουργική Προσώπου, τεράστια είναι η συµβολή της 
Αµερικανικής Ακαδηµίας Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής 
Προσώπου, της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.   
Ένα σηµαντικό ρόλο στην προαγωγή της Πλαστικής Προσώπου στην Ελλάδα, 
φιλοδοξεί να επιτελέσει η πρόσφατα (1998) ιδρυθείσα Ελληνική Εταιρεία 
Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, της οποίας ο πρωταρχικός σκοπός είναι να 
συµβάλλει ουσιαστικά στη χώρα µας στην προαγωγή της Πλαστικής 
Χειρουργικής Προσώπου, ως παράγοντα υγείας και οµορφιάς. Ακόµη, µεγάλη 
ώθηση στις δυνατότητες της Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου έδωσαν τα 
τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας, τα ενδοσκοπικά 
λίφτινγκ, καθώς και η εφαρµογή των εξειδικευµένων Laser στην Πλαστική 
Χειρουργική.  

http://pavlidelis.gr/pages/gr/doctor/howtostart.php


 

  

Αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι..: 

Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεµβάσεις, έτσι και στην πλαστική χειρουργική, 
υπάρχουν πιθανότητες για επιπλοκές. Στην πλαστική προσώπου µε τη µέθοδο 
της τοπικής αναισθησίας Tumescent µε Υπνοχάλαση αποφεύγουµε τις σοβαρές 
αναισθησιολογικές επιπλοκές. Μετά την εγχείρηση ενδέχεται σε πολύ µικρό 
ποσοστό να έχουµε κάποια ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Τέτοια µπορεί να είναι: η 
µετεγχειρητική αιµορραγία, το µετεγχειρητικό αιµάτωµα, η νέκρωση του δέρµατος, 
η ατελής διόρθωση του αρχικού προβλήµατος, οι υπερτροφικές ή άσχηµες 
ουλές. Συνήθως όµως αυτές οι επιπλοκές δεν είναι πολύ σοβαρές και 
διορθώνονται. Μια πιο σοβαρή επιπλοκή είναι ο τραυµατισµός του µετωπιαίου ή 
του κάτω γναθικού κλάδου του προσωπικού νεύρου που νευρώνει τις µυϊκές 
οµάδες στο πρόσωπο. Ένας τέτοιος τραυµατισµός µπορεί να προκαλέσει 
παράλυση σε κάποιους από τους µύες του προσώπου, συνήθως προσωρινή ή 
και µόνιµη. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες σπάνιες επιπλοκές 
που όµως δεν έχουµε συναντήσει στην 20ετή και πλέον εµπειρία µας. 

 



 
 
 
          2η  οµάδα:  Μόδα και Εφηβεία γενικά 
  
                 
 
Ερώτηµα 1ο : Πόσο διαφορετικά ντύνονται οι έφηβοι σήµερα; 
 
Η µόδα απασχολεί µεγάλες οµάδες ατόµων. Πλούσιους – φτωχούς, άντρες – 
γυναίκες, νεωτεριστές – συντηρητικούς  φυσικά και τους εφήβους. Οι έφηβοι 
έχουν ένα δικό τους τρόπο να αντιλαµβάνονται την έννοια της µόδας: για να είσαι 
µέσα στη µόδα φορά ότι φοράει και η µάζα. Έτσι πιστεύουν οι νέοι (όχι φυσικά 
όλοι) πως είναι η µόδα. 
 
∆εν έχει σηµασία, αν σου ταιριάζει κάτι ή αν όχι, αν νιώθεις άνετα µε κάποιο 
κοµµάτι ή όχι, αρκεί που το φοράνε όλοι. Κάτι πραγµατικά εκνευριστικό (για µένα 
τουλάχιστον) είναι ότι πλέον δεν µπορείς να διακρίνεις τα άτοµα, όλοι φαίνονται 
ίδια και αυτό γιατί όλοι είναι πανοµοιότυποι. Ίδια µαλλιά, ίδια ρούχα, ίδιες 
κινήσεις, ίδιο ντύσιµο. Χάνουν την προσωπικότητα τους και γίνονται ένας από 
τους πολλούς. 
 
Για παράδειγµα, τώρα στη µόδα είναι τα piercing, τα ακριβά φούτερ / µπλουζάκια 
(τύπου Volcom, DG, Wesc), φαρδιά παντελόνια, καπέλα, πολύχρωµα γυαλιά… 
σας θυµίζουν τίποτα όλα αυτά;; Και φυσικά σας θυµίζουν, τα βλέπεται 
καθηµερινά στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στην βόλτα σας. Τα φοράτε κιόλας! 
 
Και εδώ µπαίνει το ερώτηµα: η µόδα για τους νέους είναι απλή επιλογή ή Στάση 
Ζωής; Έχω αρχίσει να πιστεύω πως το µόνο που απασχολεί µερικά άτοµα είναι 
το πώς θα προβάλλουν την εικόνα τους. ∆ήθεν «µάγκες» που έχουν στυλ 
νοµίζουν πως όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό, το πώς θα δείχνουν. Άλλα το 
χειρότερο είναι ότι όλη αυτή η νοοτροπία γίνεται στάση ζωής. Μαθαίνουν να 



ζούνε την καθηµερινότητά τους µε µόνη τους ασχολία το τι θα φορέσουν, το πώς 
θα µιλήσουν, το πώς θα είναι αρεστοί. 
 
Χάνουν την ουσία των πραγµάτων και δεν τα ζουν όλα. Μπορεί η µόδα να 
αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό της εποχής µας, αλλά το θέµα είναι να ξέρεις 

να τη χειρίζεσαι.  
 
  
Ερώτηµα 2ο : Γιατί οι έφηβοι πιστεύουν ότι το να ντύνονται περίεργα 
διαµορφώνουν έτσι την προσωπικότητα τους;   
 
Οι έφηβοι πιστεύουν ότι το να ντύνονται περίεργα διαµορφώνουν έτσι την 
προσωπικότητα τους. Κάθε φάση της ηλικίας τους εµφανίζονται και ντύνονται 
διαφορετικά σε κάθε διαφορετικό χώρο ή εργασία. Όχι µόνο είναι επισφράγισµα 
του προσώπου µας λοιπόν τα ρούχα µας, αλλά επιπλέον είναι και αναγκαίο 
εξάρτηµα κάθε επαγγέλµατος ,κάθε κοινωνικής εκδήλωσης και κάθε ηλικίας. 
Έιναι γεγονός ότι µε βάση την εξωτερική αµφίεση του κάθε ανθρώπου και ειδικά 
του εφήβου µπορούµε να συµπεράνουµε και να µαντέψουµε πολλά στοιχεία του 
εσωτερικού του κόσµου. 
Ταυτόχρονα ο νέος δεν αντιτάσσει την κρίση του στα κελεύσµατα της  µόδας, 
αλλά υποτάσσεται σε αυτή χωρίς αντίσταση, παθητικά, και χωρίς να λαµβάνει 
υπόψη του τα δικά του δεδοµένα και τις δικές του ανάγκες. Όταν δεν αναδεικνύει 
την προσωπικότητά του, αλλά υποκύπτει στην οµοιοµορφία, µε αποτέλεσµα να 
ισοπεδώνονται οι ατοµικές του ιδιαιτερότητες. Επι προσθέτως, όταν η 
κατανάλωση γίνεται γι΄ αυτό ιδεολογία και αξία, δηλαδή όταν ενδιαφέρεται για το 
«έχειν» και το «φαίνεσθαι» και όχι για το «είναι». Από τη στιγµή την οποία γίνεται 



µαταιόδοξος,  επιδεικτικός, αναπτύσσοντας µια ελιτίστικη  συµπεριφορά και ύφος 
µε αυτό τον τρόπο προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους.  
Αρκετοί έφηβοι ντύνονται περίεργα γιατί θέλουν να προκαλέσουν και να 
διαµαρτυρηθούν κατά κάποιον τρόπο,για το κατέστηµένο και για τον κόσµο 
γενικότερα. Αυτοί ενδιαφέρονται για την εµφάνιση τους και για την εικόνα τους 
που δείχνουν στους άλλους. Γι’ αυτό θέλουν να είναι στο επίκεντρο της 
προσοχής και όλοι τους να τους σχολιάζουν θετικά για την εµφάνιση τους, 
πολλές περιπτώσεις ατόµων µε περίεργο ντύσιµο είναι από άτοµα τα οποία 
έχουν οικογενειακά προβλήµατα και έτσι προτιµούν να επιλέγουν κάτι περίεργο 
για να ξεχωρίζουν στην καθηµερινότητα τους.   
 Μερικοί  έφηβοι έχουν πρόβληµα στο να εντάσσονται σε κοινωνικές οµάδες 
όπως σε οµάδες χορού , αθλητικές οµάδες και χορωδίες. Πολλοί άλλοι 
‘’δηµοφιλείς’’  τους έχουν στο περιθώριο και έτσι επιλέγουν οι ‘’µη δηµοφιλείς’’ να 
γίνουν κεντρικοί και πολλές φορές σε ακραίο σηµείο.    

 
   
  
Ερώτηµα 3ο : Τα χαρακτηριστικά των εφήβων 
     
    Ο µαθητής γυµνασίου και του λυκείου, είναι ένας µικροµέγαλος, που βρίσκεται 
στην περίοδο της εφηβείας. Η εφηβεία που είναι µια µεταβατική φάση ανάµεσα 
στην παιδική ηλικία και την ενηλικίωση είναι µια από τις πιο κρίσιµες και τις πιο 
περίπλοκες περιόδους της ζωής του ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της 
σηµειώνονται ραγδαίες µεταβολές στο σώµα του, στο νοητικό, στο 
συναισθηµατικό και τον κοινωνικό τοµέα της ζωής του νεαρού µαθητή. 
Ταυτόχρονα ο νέος προσπαθεί για πρώτη φορά στη ζωή του να διαµορφώσει 
την προσωπική του ταυτότητα. 



Οι σωµατικές µεταβολές, είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των 
µαθητών ,όπως δυσκολίες στη δυνατότητα συγκέντρωσης τους. Η εφηβεία είναι 
περίοδος εσωτερικού αναβρασµού και συναισθηµατικής αναστάτωσης. Συχνά 
στους εφήβους παρατηρούνται τροµερές µεταπτώσεις. Άλλοτε είναι χαρούµενοι 
και εύθυµοι και άλλοτε δύσθυµοι και µελαγχολικοί. 
Σε καταστάσεις κρίσης, όπως διάλυση της οικογένειας, αλλαγή σχολείου, κάποια 
σοβαρή ασθένεια αντιµετωπίζουν δυσκολότερα τα συναισθήµατα τους. Γι’ αυτό 
το λόγο οι έφηβοι µαθητές της χρειάζονται τους παιδαγωγούς, αυτούς που 
οδηγούν το παιδί όπως λέει και η λέξη, γονείς και καθηγητές για να βοηθηθούν 
ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήµατα τους και να προσαρµοστούν στους 
καινούριους τους ρόλους. 
Τόσο η αδιαφορία όσο και το αντίθετο η υπέρ προστατευτικότατα, η συνεχής 
παρέµβαση των παιδαγωγών (γονιών και καθηγητών) είναι συµπεριφορές που 
πρέπει να αποφεύγονται. 

 
 
 
   
 Ερώτηµα 4ο : Πόσο επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά  τα πρότυπα που 
δηµιουργούνται µέσα από την οικογένεια;  
 
Η οικογένεια είναι βασικός και καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση του 
χαρακτήρα κάθε ατόµου. Αυτονόητο είναι λοιπόν να επηρεάζει τη συµπεριφορά 
και την νοοτροπία του κάθε ατόµου που είναι µέλος της. 



 Μέσα από την οικογένεια µπορεί κανείς να αντλήσει διαφόρων ειδών πρότυπα 
που διαµορφώνονται από την καθηµερινή ζωή των µελών της οικογένειας και τις 
δραστηριότητές τους. 
 Ο πατέρας και η µητέρα είναι οι δύο βασικότερες πηγές προτύπων που αντλούν 
οι έφηβοι µέσα από την οικογένεια αφού µε αυτούς συναναστρέφονται 
περισσότερο κατά την διάρκεια της ζωής τους. 
 Η οικογένεια πρέπει να αντλεί σωστά και προς µίµηση πρότυπα αφού κάθε 
άνθρωπος πλάθει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του την περίοδο της 
διαµονής του και της ενεργής συµµετοχής τους στην οικογένεια δηλαδή µέχρι τον 
δέκατο όγδοο χρόνο της ηλικίας του. 
 Η δουλειά και οι προτιµήσεις των γονέων αλλά και των άλλων στενών συγγενών 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στις µελλοντικές  επιλογές των εφήβων. 
Παραδείγµατος χάρη υπάρχουνε πολλά παραδείγµατα  διάσηµων καταξιωµένων 
ανθρώπων που τα παιδιά τους  δεν ακολούθησαν ή ακολούθησαν την δικιά τους 
καλλιτεχνική πορεία στο χώρο. 
 Επίσης αν οι γονείς είναι χωρισµένοι οι σχέσεις που θα δηµιουργήσουν µεταξύ 
τους επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά.    
 
 
 
Αρνητικές επιδράσεις 
 
 
•       Αν οι γονείς έχουν εθισµό στο αλκοόλ αυτό έχει έντονες επιδράσεις στη ζωή 
του εφήβου. 
 •       Αν και οι δύο ή έστω ένας γονέας είναι χρήστης ναρκωτικών αυτό µπορεί 
να οδηγήσει και στου ίδιου την εξάρτηση.   
•       Αν οι γονείς  καταφεύγουν στην βία για την επίλυση προβληµάτων που 
νοµίζουν ότι τους προκαλούν τα παιδιά τους και θεωρούν ότι αυτός είναι ο 
κατάλληλος τρόπος για την αντιµετώπισή τους.   
•       Αν οι γονείς  εκµεταλλεύονται  τα παιδιά  τους πάντα µε τον κακό  τρόπο  
έτσι ώστε να βγάλουν οι ίδιοι χρήµατα για παράδειγµα να τους στέλνουν να 
ζητιανεύουν και να τους αναιρούν το δικαίωµα για  µόρφωση και παιδικά χρόνια 
που έχει  ανάγκη κάθε  παιδί.  
•       Αν οι γονείς  είναι χωρισµένοι και  έχουν µία εχθρική στάση  µεταξύ τους ή  
χρησιµοποιούν  τα παιδιά  για  να εκδικηθούν ο ένας τον άλλο αυτό δηµιουργεί  
ψυχολογικά προβλήµατα στο  παιδί και το πιο πιθανόν είναι  να ακολουθεί  και το  
ίδιο µια  παρόµοια στάση   στις µελλοντικές του  σχέσεις ή να  µην µπορεί να 
φτιάξει  τις δικές του  σωστά. 



  
 
  
 
Θετικές επιδράσεις 
 •       Αν οι γονείς  έχουν µια καλή δουλειά και προσφέρουν στα παιδιά τους τα 
απαραίτητα αγαθά τόσο υλικά όσο και πνευµατικά τότε το παιδί  το πιο πιθανόν 
είναι να ακολουθήσει µια παρόµοια πορεία.   
•       Επίσης  αν οι γονείς έχουν  µια ισορροπηµένη σχέση µεταξύ τους χωρίς 
ιδιαίτερες φασαρίες και εντάσεις τότε το παιδί µπορεί να καταλάβει πως είναι και 
που στηρίζεται µια πραγµατική σχέση.  
•       Ακόµα το παιδί αν δέχεται όλες τις παραπάνω επιδράσεις µπορεί να 
διαπρέψει και αυτό κάτι ανάλογο στην ζωή του και να αποκτήσει µια 
ισορροπηµένη ζωή και µια ισάξια καριέρα εάν αυτή υφίσταται. 

 
  
 
 
 



Ερώτηµα 5ο : Τι επιπτώσεις έχει η µόδα στην εφηβεία; 
    
   1. Συχνά οι έφηβοι επηρεάζονται από την µόδα. Αρκετά κορίτσια,  συνήθως  , 
υποφέρουν από νευρική ανορεξία λόγο της επιρροής της µόδας. Προσπαθούν 
κατά γράµµα να ακολουθούν την µόδα. Έτσι ακολουθούν όλοι οι έφηβοι τη 
λεγόµενη «ΜΟ∆Α»  
2.Οι νέοι δεν έχουν κάποιο άλλο ενδιαφέρον από το τι θα φορέσουν, πως θα 
φερθούν και πως θα προσελκύσουν το άλλο φύλλο. Η µόνη τους απασχόληση 
είναι  το θέµα της µόδας και ο ανταγωνισµός µεταξύ των παιδιών επίσης 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε σχέση µε την µόδα αφού πάντα υπάρχει η 
αντίθετη πλευρά που θα τα «ΒΑΛΕΙ» µαζί τους. Η µόδα αποτελεί σηµαντικό 
κεφάλαιο του σύγχρονου ανθρώπου και ειδικότερα του νέου. Η επιρροή της δεν 
είναι εποικοδοµητική. Υπάρχει έλλειψη καλαισθησίας µε αποτέλεσµα το κάθε 
άτοµο να µην έχει αποκτήσει ατοµικές και προσωπικές προτιµήσεις    
3. Επίσης πολλοί έφηβοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα ναρκισσισµού ,πιστεύουν  
πως ο ναρκισσισµός είναι η διαταραχή προσωπικότητας όπου το άτοµο 
ασχολείται υπερβολικά µε τον εαυτό του, την εµφάνιση, τον τρόπο οµιλίας, ακόµα 
και την γλώσσα του σώµατος και γενικότερα την εικόνα την οποία δηµιουργεί 
στους άλλους. Περνάει έτσι πολύ χρόνο της ηµέρας µόνος. Σκοπός, βέβαια, απ' 
όλην αυτή την ασχολία είναι να δηµιουργεί θετική εκτίµηση στους γύρω του και 
έτσι να τους ασκεί ένα είδος εξουσίας. Το υπερβολικό ενδιαφέρον για τον εαυτό 
του οδηγεί στην κατάσταση όπου ερωτεύεται τον εαυτό του, θαυµάζεται από τον 
εαυτό του. Αυτό είναι και ουσιαστικά ο ναρκισσισµός 

 
 
  
 
  
 



 
 
 
 
          
         3η ΟΜΑ∆Α:  Η µόδα στην ∆εκαετία 1960-70 
 
Η µόδα ανανεώνεται και εµφανίζονται νέοι σχεδιαστές που θέλουν να κάνουν τη 
δική τους επανάσταση. Η ροκ µουσική, ναρκωτικά και η σεξουαλική 
απελευθέρωση κάνει τη µόδα εκκεντρική. Η Mary Quart, αλλά και ο Αndre 
Courreges κοντράρονται για την ανακάλυψη του µίνι. Το µίνι πάντως είναι 
γεγονός και αποτελεί σύµβολο της δεκαετίας. Ο Yves Saint Laurent λανσάρει το 
look Μondriane εµπνευσµένος από τους γεωµετρικούς πίνακες του Ολλανδού 
ζωγράφου. Ο Courreges κάνει πραγµατική επανάσταση µε τα διαστηµικά του 
σύνολα από πλαστικό, πιστά στον ενθουσιασµό της εποχής µε τις κοσµοναυτικές 
αποστολές στη σελήνη. Ο Paco Rabanne παρουσιάζει ρούχα από µέταλλο, 
ανοίγοντας νέους δρόµους στην κατασκευή των ρούχων. Τα µικροσκοπικά 
µπικίνι λατρεύονται τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες. Μοντέλα όπως η 
Twiggy και η Βερούσκα αποτελούν πρότυπα οµορφιάς. Στην Ελλάδα ο Γιάννης 
Βούρος, ο δηµιουργός των µοναδικών τουαλετών του ελληνικού κινηµατογράφου 
ανοίγει το πρώτο του ατελιέ, ενώ ο Γιάννης Τσεκλένης µε τα ψυχεδελικά του 
prints κάνει επιτυχία και εκτός των ελληνικών συνόρων. Η Ελίζαµπεθ από την 
Ολλανδία και η Βανέσσα είναι η ελληνική απάντηση στα µοντέλα του εξωτερικού, 
αφού µονοπωλούν τις πασαρέλες και τα showrooms. Ήδη αρχίζει να 
δηµιουργείται ένα θετικό κλίµα στην ελληνική µόδα, οι σχεδιαστές γίνονται πιο 
οικείοι στο ελληνικό κοινό και βάζουν τα θεµέλια για την άνθηση που πρόκειται να 
ακολουθήσει.  



 
 
Φούστες: Στον 21ο αιώνα είναι εύκολα να συνδέσουµε όλες τις µόδες της 
δεκαετίας του 1960 µε τις κοντές φούστες, αλλά η κοντή φούστα δεν είχε 
πραγµατικά φορεθεί από πολλούς µέχρι το 1966 και όχι σε εθνικό επίπεδο µέχρι 
το 1967. Στις αρχές της δεκαετίας του εξήντα, πλισέ φούστες φορέθηκαν µε 
κοντό µανίκι πάνω από µπλούζες που κόπηκαν. Straight φούστες είχαν µπροστά 
και πίσω πιέτες που ονοµάζονταν πιέτες κλωτσιά και ήταν ιδανικό για να κάνει 
την τρέλα του χορού δεδοµένου ότι επιτρέπεται τα γόνατα να κυκλοφορούν 
ελεύθερα. Straight φορέµατα πουλόβερ από µαλλί ή συνθετικό ακρυλικό που 
ονοµάζεται Orlon µε ζώνη στη µέση. Φούστες µολύβι είχαν ακόµα φορεθεί µε 
πουλόβερ ή ζακέτες. 



 
 
 
Υποδήµατα: Τακούνια γατάκι ήταν µια φίνα εναλλακτική για τις γυναίκες. Μπότες, 
επίσης ήταν πολύ δηµοφιλείς µε κοντό φόρεµα που στο τέλος έφτασε µέχρι το 
γόνατο. Η λατρεία για τα σανδάλια του Dr Scholl ήταν µεγάλη, τα οποία φόραγαν 
σε εξωτερικούς χώρους και σε γραφεία.  
 
 
Παντελόνια: Η µίνι ήταν µόδα των γυναικών, αλλά µερικές φορές απαιτείται µια 
πιο πρακτική, εναλλακτική λύση όπως το τζιν που θα µπορούσαν να φορούν 
ηµέρα ή νύχτα. Αρκετά επίσηµα παντελόνι φορούσαν µε πουκάµισο και το 
ταίριαζαν µε σακάκι, κοστούµι σε ορισµένες καταστάσεις εργασίας και άρεσε ως 
εναλλακτική λύση το βράδυ µε slinkier υλικά. 
Παντελόνια έγιναν από Courtelle, βελούδο, βαµβάκι, µεταξένια υφή ή 
Crimplemes, δαντέλα µε σατέν. Σόρτς εκδόσεις που αναπτύχθηκε από τα τέλη 
της δεκαετίας ήταν πολύ δηµοφιλές. 



 
 
 
Καλσόν: Αυτό που έκανε το µίνι πραγµατικά αποδεκτό ήταν η εισαγωγή του 
pantyhouse γνωστό επί το πλείστον καλσόν. Το καλσόν εισήχθη για πρώτη φορά 
στη δεκαετία του 1960 και απελευθέρωσε τις γυναίκες από τους κορσέδες. Είναι 
δύσκολο κανείς να γνωρίζει ποιο έρχεται πρώτο, η φούστα ή το καλσόν, αλλά η 
εισαγωγή χωρίς κάλτσες είχε αρχίσει την επανάσταση καλσόν. Ένα ζευγάρι 
WOLSEY καλσόν κόστιζε $1 το 1965 και µε προσεκτικό πλύσιµο θα µπορούσαν 
να το αντικαθιστούσαν σε ένα µήνα.  
 
 
 
 
Αξεσουάρ: Χρωµατιστά καλσόν και κάλτσες µέχρι το γόνατο. Τεράστια γυαλιά 
ηλίου, µπερέδες και κασκέτα, πλαστικά κοσµήµατα, µαντήλια. Φλατ µπαλαρίνες, 
πλαστικές µπότες µέχρι το γόνατο, σανδάλια.  



 
 
Μακιγιάζ: Το µακιγιάζ είναι έντονο µε ψεύτικες τεράστιες βλεφαρίδες και 
µάσκαρα, ενώ οι σκιές είναι έντονες και χρωµατιστές (γαλάζιο, πράσινο, µωβ). 
Τα χείλη είναι απαλά σε αποχρώσεις ροδακινί και ροζ-περλέ. 

 
 
Μαλλιά: Τα µαλλιά ήταν είτε κοντά είτε πολύ µακριά. Ο Vidal Sassoon λανσάρει 
νέα µορφή του bob µε όγκο και συµµετρία.  
 
Σχεδιαστές: Mary Quart, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Emanuel Ungaro, 
Karl Lagerfeld, Marc Bohan, Guy Laroche, Sonia Rykiel, Andre Courreges, 
Γιάννης Τσεκλένες, Χρήστος Μαίλης, Γιάννης Τσοπανέλης, Γιάννης Βούρος.  
 
Είδωλα: Jane Fonda, Jullie Christie, Twiggy, Francoise Handy, Jean Seberg, 
Nancy Sinatra,MiaFarrow,Edie Sedgwick,Diana Rigg, Brigitte Bardot,Jacqueline 
Kennedy,Αλίκη Βουγιουκλάκη,Νόρα Βαλσάµη,Ζωή Λάσκαρη. 



 
 
 
 
1. ∆εκαετία 1970  
 
Mια δεκαετία επηρεασµένη από τη µουσική και τα κινήµατα της νεολαίας που 
αφήνει χώρο στη µόδα να υιοθετήσει πολλές και διαφορετικές επιλογές. Το 
φολκλόρ µπερδεύεται µε το ρετρό, το κιτς, το γκλίτερ και το πανκ. Ο διαλογισµός 
γίνεται µόδα από τους χίπις που διαδηλώνουν για αγάπη και ειρήνη. Το 1974 
ανοίγει στη Νέα Υόρκη το περίφηµο Studio 54' και µαζί του η εποχή της disco, 
του στρετς λύκρα. Η Gloria Vanderbilt κάνει δηµοφιλή τα εφορµαστά στρετς τζιν 
παντελόνια. Το 1977 το κίνηµα του πανκ από τη Μεγάλη Βρετανία φέρνει 
δερµατίνες, καρφιά ,παραµάνες και ρούχα από βινύλ. Στην Ελλάδα ο Μιχάλης 
Ασλάνης ανοίγει στη ∆ηµοχάρους το ατελιέ του για να γνωρίσει επιτυχία µε τα 
έθνικ φορέµατα του. Ο Βασίλης Κουρκουµέλης µε το Μάκη Τσέλιο δηµιουργούν 
τον οίκο Billy Bo που θα αποτελέσει σταθµό για την ελληνική µόδα και µάλιστα 
θα βγει και εκτός ελληνικών συνόρων. Αλλά και ο ελληνικός περιοδικός Τύπος 
αρχίζει να ασχολείται µε τη µόδα και τους νέους Έλληνες δηµιουργούς. Περιοδικά 
όπως ο Ταχυδρόµος και η Γυναίκα κάνουν editorial µόδας και ανταποκρίσεις από 
το εξωτερικό. Τάκης και Ντίνος ∆ιαµαντόπουλος σε συνεργασία µε τον image-
maker ∆ηµήτρη Ζουρντό δηµιουργούν φωτογραφίσεις µόδας εφάµιλλες µε 
εκείνες του εξωτερικού, ενώ νέες παρουσίες εµφανίζονται στο χώρο του 
µοντελινγκ΄-Μπέλα Αδαµοπούλου, Λάουρα Χατζηβαγγγέλη, Υβέτ και Μιµή 
Ντενίση. Για πρώτη φορά καθιερώνεται ο ρόλος του στυλίστα και του make-up 
artist.  



 
 
 
Χίπις: Οι χίπις της δεκαετίας του '70 είχαν φέρει µαζί τους τα ρούχα από άλλες 
εθνικές οµάδες που δεν είχαν ποτέ δει .Nehru σακάκια και χαλαρές ρόµπες που 
απορρέουν από ζεστές χώρες. Από τα µέσα έως τα τέλη του '70 κάνουν την 
εµφάνιση τους τα καφτάνια και τα κιµονό. 

 
 
Πλατφόρµες: Στις αρχές της δεκαετίας τα παπούτσια πλατφόρµα ξεκίνησαν µε 
µια πολύ λεπτή σόλα. Ένα παπούτσι πλατφόρµα µε 1 πόντο ήταν αρκετά άνετο 
για να το φορέσει µια γυναίκα .Μέχρι τα µέσα του '70 οι πιο απλοί άνθρωποι 
φορούσαν δυο πόντους βαθιά πλατφόρµα χωρίς δεύτερη σκέψη.  



 
 
 
Παντελόνια: Τα παντελόνια άρχισαν να φουσκώνουν και έφτασε στο σχήµα 
καµπάνας περίπου το 1975. Μετά µειώνεται σε ευθεία και µέχρι το τέλος ήταν 
πάλι στενά. Σµαραγδένιο, πράσινο, πράσινο µήλο ήταν ευνοηµένα χρώµατα της 
εποχής. Οι πωλήσεις των καλσόν έπεσαν κατακόρυφα,όταν κάποιες γυναίκες 
επέλεξαν να φορούν κάλτσες ποπ κάτω από το παντελόνι. Βαριές κρέπες 
χρησιµοποιούνται για να κάνουν ευρεία πόδια που συχνά µιµείται το παντελόνι 
Chanel της δεκαετίας του 1930.Είχαν φορεθεί µε µικρά πλεκτά κοντά γιλέκα ή 
φανελάκια. Τα γιλέκα ήταν δηµοφιλή σε κάθε µήκος. Από το παραδοσιακό, το 
µήκος του ισχίου, σε maxi. 

 
Disco Ρούχα: Τα Disco ρουχα δεν ήταν ποτέ για τη δουλειά, αλλά για ένα 
Σαββατοκύριακο διασκέδασης, που παρουσιάζονται στο χορό. Σε µια ντίσκο, τα 



κορίτσια µπορεί να φόραγαν ένα ζεστό παντελόνι. Μια γυναίκα θα συνχύσει 
ξαφνικά άνδρες καλύπτοντας πλήρως τα πόδια της ανταπαντώντας ότι τα µίνι 
φορέµατα ήταν µια εκµετάλλευση, και όχι απελευθέρωση των γυναικών. 

 
 
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Ζώνες µε τεράστιες αγκράφες διακοσµούν τους γοφούς, κολιέ από 
χάντρες, παγιέτ σατέν κολάν, ασηµένιοι τεράστιοι κρίκοι στα αυτιά. Τα παπούτσια 
είναι χοντροκοµµένα µε υπερβολικούς πάτους-πλατφόρµες. Μπαντάνες, 

φουλάρια και πόντσο.  
 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: Οι ψεύτικες βλεφαρίδες συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται ενώ η µπλε 
και η πράσινη σκιά στα µάτια αποτελούν αγαπηµένο χρώµα των γυναικών. Τα 



χείλη τονίζονται µε λιπ-γκλος. Προς το τέλος της δεκαετίας, η εµφάνιση του punk 
δίνει έµφαση στο έντονο eye-liner, ενώ τα νύχια βάφονται µαύρα. 

  
ΜΑΛΛΙΑ: Τα µαλλιά είναι µακριά µε χωρίστρα στη µέση, έχουν ανταύγειες ή είναι 
περµανάντ. Επίσης το χτένισµα της Farrah Fawcent υιοθετήθηκε από πολλές 
γυναίκες. 

  
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ: Ossie Clark,Roy Halston,Jean- Charles de Castelbajac,Claude 
Montana,Kenzo,Ralph Lauren,Fiorucci,Ασλάνης,Πολατώφ,Billy Bo.  
 



ΕΙ∆ΩΛΑ: Biana Jagger, Catherine Deneuve, Patti Smith,Lauren Hutton,Jane 
Birkin, Jenny Hall, Farah Fawcett, Liza Mirelli, Diane Keaton , Goldie Hawn, 
Olivia Newton, John,Μίµη Ντενίση, Κατερίνα Παπαδηµητρίου, Υβέτ , Μαίρη 
∆ρακοπούλου. 

 
 
 

    
 

                    4η ΟΜΑ∆Α:  Μόδα και Εφηβεία 2010-2012            
 
 
                                    1.   "ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΟ∆Α"                                             
 
Mέχρι σήµερα η νεολαία έφερνε τη µόδα , µια µόδα σαρωτική, ανυπότακτη, 
επαναστατική  σαν να λέµε "τρόπο ζωής" .Και η µόδα ήταν κίνηµα ήταν 
αντίδραση, ήταν νέες ιδέες και λόγος ύπαρξης .Η µόδα απευθύνεται κυρίως 
στους νέους αλλά και για ελάχιστες εξαιρέσεις στις µεγάλες ηλικίες. Υπάρχουν 
πολλές  τάσεις µόδας που ακόµα δεν έχουµε βρει. .Στη µόδα κυριαρχεί πάνω 
από όλα η ελευθερία .Θέλουµε να έχουµε την ελευθερία της επιλογής στα ρούχα 
που φοράµε, αλλά έχουµε την απαίτηση από τους άλλους να συµµορφώνονται 
µε τα γούστα µας .Στην µόδα η ελευθερία επιλογών είναι ένας τεράστιος 
παράγοντας που προέκυψε από ανθρώπους που "άντεξαν" τον χλευασµό της 
εποχής τους ,που στάθηκαν µε τόλµη επιµένοντας στις ιδέες τους ,που πάλεψαν 
και δηµιούργησαν για κάτι που έβγαινε από µέσα τους. 
       Αντιθέτως αυτό που ελκύει τον κόσµο κοντά της είναι αυτό που της δίνει και 
την δύναµη της. Σε οποιαδήποτε περίοδο κρίσης η µόδα περιόριζε τα µέσα της 
αλλά πάντοτε έδινε ελπίδα ,όραµα, οµορφιά ,και φυσικά ήταν το µέσον που 
αποτελούσε ένα κοµµάτι µιας καθηµερινής συνήθειας αυτής του ρουχισµού. 
        Ακολουθώντας κανείς το σύγχρονο και µοντέρνο νιώθει ότι γίνεται 
αποδεκτός απ' το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Αισθάνεται καταξιωµένος 
και συνοδοιπόρος των προτύπων που προβάλλονται. Με άλλα λόγια ο φόβος 
της κοινωνικής απόρριψης οδηγεί στην µόδα .Από την άλλη οι νέοι έχουν έµφυτη 
την τάση της διαφορετικότητας και της αλλαγής. Είναι καινοτόµοι και 



επαναστάτες για αυτό  ακολουθούν µια µοντέρνα πορεία και διαµορφώνουν 
καινούργιες κατευθύνσεις. 
       Στην σηµερινή εποχή ο υπερκαταναλωτισµός και η επιδειξιοµανία  
κυριαρχούν. Έτσι λοιπόν πολλές φορές ακολουθείτε η µόδα για λόγους 
προβολής και πλούτου. Παράλληλα υπάρχουν ισχυροί οικονοµικοί παράγοντες 
που κατευθύνουν τον κόσµο µε διάφορους µηχανισµούς ,στην υιοθέτηση µιας 
συγκεκριµένης µόδας. Η µόδα δεν είναι µόνο ένα θέµα για τις πασαρέλες αλλά 
και για τα σχολεία ,αποτελεί ένα θέµα για συζήτηση αντικειµενικό σχολιασµό και 
επίσης παράδειγµα προς µίµηση. Οι έφηβοι επιλέγουν και συνδυάζουν τα ρούχα 
τους µε κριτήριο το γούστο, τα χρώµατα και τη διάθεση τους. Βέβαια µόδα δεν 
είναι µόνο αυτό που φοράς αλλά και πως το φοράς. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό 
του γούστο και την δικιά του άποψη για τα ρούχα, ανάλογα µε την ηλικία του. 
Κατά τις ηλικίες από 14 έως 21 ετών διαµορφώνουµε την τελική µας γνώµη για το 
κάθε είδος ντυσίµατος και το προσωπικό µας στυλ. Αν και κάποιους µπορεί να 
µην τους ενδιαφέρει η µόδα καταφέρνουν να έχουν πολύ καλό στυλ και γούστα 
στα ρούχα. 
       Οι περισσότεροι έφηβοι στις ηλικίες που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι 
καλύτερα να διαλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους στυλ και ντύσιµο και να 
είναι σίγουροι για αυτό. Το ντύσιµο µας είναι ανάλογο µε την εποχή ,την διάθεση 
µας, το µέρος που πρόκειτε να πάµε και τον χρόνο. 
 
                     

      2.  Ποια είναι τα αποτελέσµατα της µόδας για τους νέους; 
 

                
                                                     Α. ΘΕΤΙΚΑ 
 
Πολλές  φορές η µόδα θεωρείτε πολιτιστικός οδηγός ,ο οποίος αναπτύσει την 
αίσθηση του ανθρώπου ,όταν ο δέκτης τηρεί κριτική στάση απέναντη της, όταν 
δηλαδή υιοθετεί το καλόγουστο και απορρίπτει το κακόγουστο. Επιπλέον 
ενισχύει  τα ιδιαίτερα στοιχεία που συγκροτούν τη φυσιογνωµία ενός λαού, 
εκλεπτύνει τα συναισθηµατικά και καλλιεργεί την ψυχή. 
   Συχνά προβληµατίζει αφυπνίζει συνειδήσεις και πολλές φορές οδηγεί στην 
ειρηνική συνύπαρξη η τη γόνιµη αντιπαράθεση µεταξύ των κρατών. Κάποιες 
φορές µπορεί να ενίσχυση τον γόνιµο και δηµιουργικό ανταγωνισµό τόσο µεταξύ 
των κρατών όσο και µεταξύ των ατόµων. 
                                                        
                                                 
 
 
                                              Β.  ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ταυτίζεται µε την κατανάλωση και τη θεοποίηση των 
υλικών αξιών. Έτσι οδηγούµαστε στη θεοποίηση της ύλης χρήµατος και σε ένα 



διαρκές κυνήγι για την απόκτηση του µοντέρνου και καινούργιου .Η µόδα ωθεί 
συχνά σήµερα σ' εκτονωτικές µορφές διασκέδασης και µας αποµακρύνει απ' την 
υγιή ψυχαγωγία .Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία πλέον είναι ζήτηµα οικονοµικά 
.Κριτήριο αξιολόγησης του σηµερινού ανθρώπου είναι συχνά ο βαθµός 
συµφωνίας µε τις επιταγές τις µόδας .Πολλές φορές περιθωριοποιείται και 
αποµονώνεται .Με την άκριτη αποδοχή των προβαλλόµενων προτύπων τα έθνη 
χάνουν την ιδιαιτερότητα τους και την κουλτούρα τους .Λησµονούν ήθη έθιµα κι 
υποτάσσονται σε µια τέχνη  τυποποιηµένη κι εµπορευµατατοποιηµένη. 
      Ο άνθρωπος και κυρίως ο νέος που βρίσκεται στην αρχή της ζωής του 
αποµακρύνεται απ 'τον ίδιο του τον εαυτό .Γίνεται εχθρός µαζί του αφού του 
επιβάλλει ν' ακολουθεί έναν τρόπο ζωής ξένο προς αυτόν και τις πραγµατικές του 
ανάγκες η επιθυµίες. Έτσι το άτοµο παγιδεύεται στα γρανάζια της µόδας και 
χάνει τον αληθινό του χαρακτήρα .Αρνείται  τη µοναδικότητα του και νιώθει 
υπόλογο γι' αυτήν. Μέσα από αυτά αποπροσανατολίζεται, δεν ξέρει τι 
πραγµατικά το εκφράζει και καθιστάται έρµαιο τον συµφερόντων χωρίς βουλή και 
προσωπικότητα. 
            
    
 
 3.  ΜΟ∆Α ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010-2012. ΤΑΣΕΙΣ. 
 
Εµείς οι έφηβοι είχαµε να επιλέξουµε  ανάµεσα στις εξής τάσεις τα δύο αυτά 
τελευταία χρόνια:  
 στην αρχή της σεζόν  "Φθινόπωρο -Χειµώνας 2010\12" 
είναι η κατάλληλη εποχή για να δούµε µε προσοχή τις προτάσεις των 
σχεδιαστών µόδας και των µεγάλων οίκων για να µπορέσουµε να ενηµερωθούµε 
για τις τάσεις εγκαίρως. 
Σήµερα θα δούµε τι χρώµατα διάλεξαν για τις δηµιουργίες τους και ποιες είναι οι 
τάσεις στα χρώµατα που διαµορφώνονται για φέτος. 
 
ΤΑΣΗ ΝΟ: 1 Πάλ χρώµατα  
 
 Το φθινόπωρο και τον χειµώνα τα χρώµατα δεν είναι τόσο φωτεινά όσο τα 
καλοκαιρινά .Αυτό ωστόσο δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να περιοριστούµε στο 
µαύρο ,το γκρι και το καφέ. Φέτος  µπορείτε να διαλέξετε όποιο χρώµα σας 
αρέσει αρκεί να είναι ποιο...άτονο από τα χρώµατα του καλοκαιριού .Ακόµα 
καλύτερα...επιλέξτε πάλ αποχρώσεις όπως το λιλά, το απαλό κίτρινο ,το λευκό 
και το µελί. Τα ρούχα σε παλ αποχρώσεις προσδίδουν στιλ και φινέτσα και είναι 
σέξι χωρίς να δείχνουν "επιθετικότητα". 
 
 
 
ΤΑΣΗ ΝΟ 2: Έντονα χρώµατα 
 
ΚΙΤΡΙΝΟ: Ότι αγοράσετε το καλοκαίρι µπορείτε να εξακολουθήσετε να το 
εντάσσετε στην χειµωνιάτικη γκαρνταρόµπα σας. Είναι πολύ hot. 



 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Το πορτοκαλί είναι το φετινό top χρώµα .Αποφύγετε ωστόσο τα 
total orange look εκτός αν η ψυχολογία σας θα φτιάξει µόνο αν ντυθείτε στα 
πορτοκαλί από την κορυφή ως τα νύχια. Το πορτοκαλί είναι πραγµατικά πολύ 
όµορφο αρκεί να ξέρεις να το κάνεις να δείχνει όµορφο. 
 
ΦΟΥΞΙΑ: Ένα πραγµατικά πανέµορφο χρώµα για το οποίο ισχύει ότι είπαµε και 
για το πορτοκαλί, υπάρχει µια λεπτή διαχωριστική γραµµή από το να δείχνεις 
fashionable µέχρι να το παρακάνεις. Φερθείτε του µε φειδώ. 
 
ΤΑΣΗ ΝΟ 3: Μπορντό  
 
Αν αγαπάτε το χρώµα αλλά θεωρείτε ότι το κίτρινο, το πορτοκαλί και το φούξια 
είναι too much για εσάς δοκιµάστε το µπορντό. Ταιριάζει στις περισσότερες και 
προσθέτει glamour σε κάθε εµφάνιση. Το µπορντό είναι ένα πολύ σίκ χρώµα και 
επίσης είναι πολύ δύσκολο να υποπέσετε σε στιλιστικό "ολίσθηµα". Μια 
ενδιαφέρουσα παραλλαγή του µπορντό είναι το µωβ µε τον οίκο Burberry να µας 
προτείνει την πιο όµορφη εκδοχή του. 
 
ΤΑΣΗ ΝΟ 4: Το βαθύ µπλε  
Το βαθύ µπλε είναι πάντα safe επιλογή για όλες τις ώρες: για το γραφείο, το 
πάρτι  την βόλτα στα µαγαζιά κτλ. Παίξτε µαζί του, πειραµατιστείτε και εκπλήξτε 
τους όλους. 
Είναι ένα χρώµα που αγαπάµε ιδιαίτερα και ταιριάζει απόλυτα στην ψυχολογία 
της Ελληνίδας .Όχι µόνο γιατί φορώντας το µας λεπταίνει, αλλά και γιατί µπορεί 
να γίνει ένα βασικό χρώµα στην γκαρνταρόµπα µας, που συνδυάζοντας το είτε 
µε γκρι είτε µε µπορντό, µπορεί να µας δώσει εξαιρετικά chic αποτέλεσµα στην 
τελική µας εµφάνιση. 
 
ΤΑΣΗ ΝΟ 6: Ουδέτερα χρώµατα  
Τα ουδέτερα χρώµατα είναι πάντα στην µόδα και οι διάσηµοι σχεδιαστές δεν 
βαριούνται ποτέ να δηµιουργούν. 
 
ΜΑΥΡΟ: Είναι το καλύτερο ουδέτερο χρώµα. Αδυνατίζει και είναι πολύ σικ. Είναι 
σχεδόν αδύνατον να κανείς στιλιστικό λάθος φορώντας µαύρα. Πάρτε µια ιδέα 
από την ευελιξία του µαύρου κοιτώντας την συλλογή  LBD ΓΙΑ για  την φετινή 
σεζόν. 
 
ΛΕΥΚΟ: ∆ηµιουργεί εντυπωσιακές αντιθέσεις τόσο µε το µαύρο όσο και µε 
πολλά αλλά χρώµατα Επίσης δείχνει τόσο υπέροχο ακόµα και µόνο του. Αυτό το 
χρώµα είναι το καλύτερο για τις ζέστες εποχές του χρόνου και χαρίζει θηλυκότητα 
και φινέτσα .Θα το βρείτε σε οποιοδήποτε είδος ρούχου, στα φορέµατα στις 
µπλούζες η στα πουκάµισα, µέχρι και στα καπέλα. 
 
 
ΤΑΣΗ Ν0 7:Prints  



 
ANIMAL PRINTS:Αποτελούν τάση εδώ και αρκετές σεζόν και κάποιες ίσως έχετε 
αρχίσει να τα βαριέστε. Οι σχεδιαστές όµως θεωρούν ότι µπορούν να µείνουν 
µαζί µας άλλη µια σεζόν. Τουλάχιστον... 
 
ΚΑΡΟ: Μια αρκετά κλασική επιλογή που ωστόσο φέτος µας προτείνετε σε 
µοντέρνα χρώµατα και συνδιασµούς. 
 
FLORAL:Αν το κλασικό δεν είναι του γούστου σας ,τολµήστε τα floral µέσα στο 
χειµώνα. Πάρτε έµπνευση από τις προτάσεις της Donatella Versace. 
 
 

  
 
Για να είµαστε στη µόδα, πρέπει να ακολουθούµε την παλέτα που προτείνουν οι 
σχεδιαστές κάθε σεζον. Στην επιλογή όµως αυτή κάποιου ιδιαίτερου χρώµατος 
θα πρέπει να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικές, στο κατά ποσό αυτού του 
χρώµατος. 
    Τα νέα χρώµατα της φετινής µόδας είναι τα ανοιχτά και τα έντονα χρώµατα...Οι 
περισσότεροι έφηβοι επιλέγουν τι χρώµα θα είναι τα ρούχα τους ανάλογα µε την 
εποχή και την διάθεση τους π.χ. το καλοκαίρι φοράµε ανοιχτά χρώµατα και τον 
χειµώνα σκούρα. Την άνοιξη προσπαθούµε να φοράµε ρούχα που τα χρώµατα 
τους έχουν σχέση µε το περιβάλλον και την εποχή, και το καλοκαίρι συνυθήζετε 
να φοριούνται ανοιχτά χρώµατα όπως και για την άνοιξη. Το µαύρο, το σκούρο 
καφέ, το κόκκινο, το ελαφρύ µοβ, το έντονο µπλε, το άσπρο και το σκούρο 
πράσινο είναι χρώµατα για τον χειµώνα. Ενώ τα χρώµατα όπως κίτρινο, ανοιχτό 
ροζ, µπεζ, πορτοκαλί, πράσινο, γαλάζιο και άσπρο είναι συνήθως χρώµατα για 
την άνοιξη και το καλοκαίρι. 



     Το µαύρο χρώµα είναι φυσικά πάντα δηµοφιλές. Αλλά για φέτος φαίνεται ότι 
είναι το κορυφαίο χρωµατικό trend της µόδας, δεδοµένου ότι κάθε σχεδιαστής 
χρησιµοποίησε τουλάχιστον µια ολοκληρωµένη πρόταση σε µαύρο χρώµα. 
Αντίθετα το γκρι ακολουθεί στις συλλογές των σχεδιαστών σε δηµοτικότητα το 
µαύρο για το Φθινόπωρο και το Χειµώνα. Το γκρι φέτος έχει πολλές παραλλαγές 
επηρεασµένες από τα σκοτεινά και σκούρα χρώµατα των πεζοδρόµιων, τις 
χωµάτινες γκρίζες αποχρώσεις και τους ανοικτούς γκρι τόνους του. Αυτό που 
ξεχωρίζει στην γκρι παλέτα, είναι το µεταλλικό γκρι που είναι κρύο και υγρό, αλλά 
µε την λάµψη και την οµορφιά του φαίνεται ενδιαφέρον σε σχέση µε τα άλλα 
χρώµατα. 
Για να µειώσουν το σκούρο πέπλο και για να διασκεδάσουν λίγο την κατάσταση, 
οι σχεδιαστές χρησιµοποιούν τους συνδυασµούς του άσπρου µε το µαύρο. 
Συνδυασµοί που φαίνονται πανέµορφοι στις γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας και 
είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε περίσταση. 
      Το καφέ είναι ένα ουδέτερο και ξεχωριστό χρώµα που χρησιµοιήται πάντα 
από τους σχεδιαστές, είτε είναι βασικό χρώµα της σεζόν είτε όχι .Κι αυτό γιατί, 
αποπνέει κοµψότητα και εύκολα µπορεί να συνδυαστεί µε άλλα χρώµατα είτε 
είναι σκούρα είτε είναι ανοιχτά...Για την δύσκολη λοιπόν φετινή σεζόν οι 
σχεδιαστές συµφώνησαν ότι το καφέ είναι η τέλεια λύση και έτσι δηµιούργησαν 
πολλές προτάσεις βασισµένες σ' αυτό το θέµα. 
      Τα παστέλ χρώµατα είναι άλλη µια ξεχωριστή και έξυπνη λύση, όταν θέλετε 
να είστε κοµψή και ταυτόχρονα τα ρούχα σας να µην κεντρίζουν την προσοχή 
των γύρο σας .Έτσι λοιπόν για φέτος όπως και για τις υπόλοιπες χρονιές, τα 
παστέλ αποτελούν άλλη µια trendy πρόταση που υιοθετήθηκε από µεγάλη 
µερίδα σχεδιαστών, δεδοµένου ότι σας δίνει την δυνατότητα να φορέσετε τα 
αγαπηµένα σας κοµµάτια τόσο συχνά όσο θέλετε .Οι φωτεινές τους αποχρώσεις 
είναι η φωτεινή ανάσα στις γενικά σκούρες αποχρώσεις που κυριαρχούν. 
Το κόκκινο είναι άλλο ένα χρώµα που προτιµούν πολλοί σχεδιαστές και σχεδόν 
πάντα το συµπεριλαµβάνουν στις συλλογές τους .Στην φετινή σεζόν θα το δούµε 
σε µεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, που ξεκινούν από το έντονο φωτεινό κόκκινο 
και φτάνουν στο βαθύ πορφυρό. 
      Σ' όλη αυτή τη γκάµα το µπορντό φαίνεται να κερδίζει περισσότερο έδαφος, 
αφού είναι µια luxury απόχρωση, πολύ πιο ευγενικό από το σκληρό κόκκινο και 
µπορεί εύκολα να φορεθεί από κάθε ηλικία. 
 
 
 ΚΟΡΑΛΛΙ 
     
Το κοραλλί είναι ένα από τα πιο trendy χρώµατα για την φετινή άνοιξη και το 
καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι έχει περιορισµένη γκάµα συνδυασµών, αλλά εάν 
τους πετύχετε το αποτέλεσµα θα είναι πανέµορφο. 
 
  
 
 
 



ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
  
Πολύ απροσδόκητη πρόταση η neon απόχρωση του πράσινου, αλλά συγχρόνως 
και αληθινά νεανικό χρώµα .Προσφέρει µια ξεχωριστή λάµψη στο νεανικό 
ντύσιµο και προσελκύει αµέσως την προσοχή. 
 
 PEPPERMINT 
 
Μπορεί το έντονο πράσινο να είναι για τις 20αρες, το peppermint όµως η αλλιώς 
το πράσινο της µέντας κολακεύει απίστευτα τις 30 plus. Είναι ένα χρώµα που 
δίνει στην εικόνα ένα αριστοκρατικό και κοµψό ύφος. 
 
 
 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΟΒ 
 
Ένα πολύ φωτεινό χρώµα που θα ενισχύσει την θηλυκότητα σας. Φορώντας το, 
είναι καλό να προσέξετε τα αξεσουάρ που θα συνδυάσετε να µην αλλοιώσουν 
την οµορφιά του. 
 
  ΒΙΟΛΕ 
 
Το βιολέ µπορεί µεν να είναι ένας τόνος που βρίσκεται πολύ κοντά στη 
χρωµατική παλέτα µε το αυτοκρατορικό µοβ, αλλά όµως δηµιουργεί µια τελείως 
διαφορετική εντύπωση, που είναι πιο σοβαρή και εξαιρετικά γοητευτική. 
 
  ΓΑΛΑΖΙΟ 
 
Ένα χαριτωµένο χρώµα και συγχρόνως πολύ καλοκαιρινό. Εάν έχετε ροµαντική 
διάθεση αυτή η επιλογή χρώµατος, θα είναι ότι καλύτερο για να προβάλλετε την 
ιδιοσυκρασία σας. 
 
 ΣΤΑΧΤΙ 
Ένα χρώµα που µπορεί να φαίνεται µουντό, αλλά όταν το φορέσετε θα 
διαπιστώσετε ότι είναι πανέµορφο κι επιπλέον σας δίνει την δυνατότητα για πάρα 
πολλούς και εύκολους συνδυασµούς. 
 
 ΓΚΡΙ 
 
Είναι φυσικά πιο πρακτικό από το σταχτί κι από πολλούς σχεδιαστές θεωρείται 
συχνά σαν ουδέτερο χρώµα. Έτσι, εάν είστε λάτρης του γκρι είναι η κατάλληλη 
χρονιά για να αγοράσετε ρούχα σ' αυτό το αγαπηµένο σας χρώµα. 
 
Η ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΝΟΥ 
 
Είναι ένας πολύ καλός χρωµατικός τόνος για τα κλασικά σας κουστούµια, την 
άνοιξη και το καλοκαίρι. θα σας εξασφαλίσει µια εικόνα µε γούστο εξαιρετικά 



εκλεπτυσµένο, ενώ παράλληλα θα σας προσφέρει δροσιά αφού το χειµώνα δεν 
απορροφά τις ακτίνες του ήλιου. 
 
 ΚΑΦΕ 
 
Είναι ένα χρώµα που ανταγωνίζεται την κοµψότητα του µαύρου, χωρίς όµως να 
είναι τόσο σκοτεινό .∆ιαλέξτε το λοιπόν χωρίς επιφύλαξη, εάν ο στόχος σας είναι 
να έχετε µια σικάτη εικόνα. 
 
 
ΤΑΜΠΑΚΟ 
 
Ένα εξαιρετικά ιδιόµορφο χρώµα, µε όχι και πάρα πολλούς fans. Παρόλα αυτά, 
αυτή η χρωµατική απόχρωση υπήρχε στις συλλογές των περισσότερων 
σχεδιαστών κι από ότι φαίνεται στις βιτρίνες των καταστηµάτων, θα κυριαρχήσει 
στη φετινή σεζον. 
 
 
  4. ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012: ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟ∆Α! 
 
Επειδή µόδα είναι και αλλάζει όπως άλλωστε και ο καιρός...οι νέες τάσεις της 
σεζόν  άνοιξη / καλοκαίρι 2012, µας µεταφέρουν µια ζεστή και ευχάριστη 
διάθεση. Το σπόρ, σέξι και µε στυλ ντύσιµο έκανε την εµφάνιση του σε όλες τις 
επιδείξεις του 2012 και µας παρουσίασε τα νέα trends της µόδας που θα 
καθορίσουν τις αγορές και το look µας. Φέτος οι σχεδιαστές µας εκπλήσσουν! 
      Μπουστάκια ,  σορτσακία µε έντονα χρώµατα, φορέµατα µε τον ένα ώµο έξω, 
floral σχέδια και animal print αποχρώσεις έδωσαν το παρόν στους διάσηµους 
οίκους µόδας και µας ταξίδεψαν µέσα σε ανοιξιάτικα αρώµατα. Περίπου 100 
σχεδιαστές µόδας έφεραν στο προσκήνιο τα λαµπερά χρώµατα της άνοιξης και 
µας ανέδειξαν ότι πιο µοντέρνο υπάρχει για το 2012 µέσα από υφάσµατα µε 
δαντέλα , κοψίµατα µε καµπύλες και  
Μπουστάκια και σορτσάκια γεµάτα χρώµα! 



 
Αποτελούν τις κλασσικές αξίες του καλοκαιριού , µε τη διαφορά ότι φέτος γίνονται 
πιο προκλητικά και πιο casual. Τα µπουστάκια µπορούν να φορεθούν ακόµα και 
σε µια βραδινή έξοδο , αν χαρακτηρίζονται από φανταχτερά υφάσµατα και 
λαµπερά χρώµατα , ενώ τα σορτσάκια είτε σε τζιν είτε σε απλό ύφασµα θα 
βρεθούν σε αρκετά χαµηλοκάβαλη µορφή.  
 
ΣΤΕΝΑ Η ΦΑΡ∆ΙΑ ΤΖΙΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ 
 
Τα τζιν αλλάζουν φόρµα και σχέδια γίνονται ανεπανάληπτα, η µόδα προχωράει 
και εµείς πιστές ακόλουθοι των διαφόρων τάσεων της και του "ωραίου 
ντυσίµατος". Κάποιες φορές βέβαια κάνουµε και λάθη (ένα τζιν σε στενή γραµµή 
ή ένα χαµηλοκάβαλο δεν πάει δεν πάει σε όλους τους σωµατότυπους) και 
κάποιες φόρες ως δια µαγείας βρίσκουµε το µοναδικό και ωραίοτερο εκείνο 
κοµµάτι που µας ταιριάζει γάντι και που µε κάποια µικρά οπτικά εφέ αποκτούµε 
ατελείωτα πόδια και καλοσµιλευµένους µηρούς. Τον περασµένο χειµώνα 
φορέθηκαν πολύ στους δρόµους της πόλης τα ελαστικά, στενά τζιν στο ύψος του 
αστραγάλου και της γάµπας. Φορέθηκαν κατά προτίµηση µε κοντά σακάκια ή 
ηµίπαλτο µε µπαλαρίνες για τις "µεγάλες εξορµήσεις" στα καταστήµατα, µε γόβες 
στιλέτο για τις µικρόσωµες ή τροφαντές ή ακόµα και µε µπότες και τις πιο 
φανατικές του είδους. 
 
 
 



       
Floral σχέδια  
 
Το floral τύπωµα επανέρχεται και κυριαρχεί σε όλες τις πασαρέλες για τη σεζόν 
άνοιξη/ καλοκαίρι 2012. Με µικρές ή µεγάλες λεπτοµέρειες και µε διαφορετικά 
µοτίβα λουλουδίων , τα φορέµατα θα µετατρέψουν τη γυναίκα σε πιο ροµαντική 
και πιο όµορφη. 
 
Φορέµατα και µπλούζες µε τον ένα ώµο έξω. 
 
Η δύναµη των ώµων έχει αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό , ακόµα και αν δεν 
τονίζει το ντεκολτέ . Κοµψά και αέρινα φορέµατα αλλά και σέξι µπορούν να 
φορεθούν κάθε ώρα της ηµέρας , ενώ οι µπλούζες µε ανοιχτή λαιµόκοψη θα 
αναδείξουν φέτος και τους δύο ώµους. 

 
 



Η µόδα του "µπουντουάρ" 
 
Πρόκειται για τα ρούχα που θυµίζουν εσώρουχα , τα οποία διαθέτουν λεπτές 
γραµµές και τονίζουν την αυτοπεποίθηση µας. Λεπτά υφάσµατα , άγριες 
δαντέλες και αποκαλυπτικά σχέδια θα αποτελέσουν το µοντέρνο στοιχείο της 
σεζόν. 
 
Η λάµψη στα ρούχα κυριαρχεί. 
 
Φούστες , σακάκια , παπούτσια και µπλούζες θα χαρακτηρίζονται φέτος από 
λαµπερά χρώµατα , όπως ασηµί, φούξια, χρυσό και µπλε ηλεκτρίκ. Η εντύπωση 
παίζει σηµαντικό ρόλο και αυτό φαίνεται , ακόµα και από το γεγονός ότι το 
ολόλευκο look θα εξαπλωθεί παντού! 
 
 
Ασυµµετρίες στο ντύσιµο. 
 
Οι ασυµµετρίες σε µπλούζες και ζακέτες αποτελούν έναν πρωτότυπο τρόπο για 
να µετατραπεί ένα κλασσικό στυλ σε πιο σύγχρονο. όχι µόνο θα έρθουν στη 
µόδα φορέµατα µε έναν ασύµµετρο ποδόγυρο , αλλά ακόµη και τα σακάκια θα 
είναι κοµµένα µε αυτή την τεχνοτροπία. 
 
Animal prints 
 
Για φέτος εκτός από λεοπάρ σχέδιο , θα φορεθεί και ότι θυµίζει ζέβρα και 
κροκόδειλο , αλλά σε πιο διακριτικά µοτίβα. Τα χρώµατα πάντα έντονα. Μοτίβα 
µε σαύρες , γάτες και πουλιά θα κυριαρχήσουν σε όλα τα σχέδια και τα 
αξεσουάρ. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  5.  ΜΟ∆Α: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ! 

             
Γυναίκες και παπούτσια...µια σχέση µοναδική, που κινείται ανάλογα µε τις νέες 
τάσεις και καθορίζει το στυλ και το ύφος της κάθε εµφάνισης. Είναι φέτος στη 
µόδα το δέρµα και το λουστρίνι; Η γόβα µε χοντρό ή λεπτό τακούνι; Οβάλ 
παπούτσια ή µε γωνίες; Αποτελώντας το απαραίτητο αξεσουάρ για τις γυναίκες , 
ιδιαίτερα το χειµώνα , και µε αφορµή την έναρξη εκπτώσεων. 
 
Μποτάκια δερµάτινα - ankle boots  
 
Φέτος το χειµώνα κυριαρχούν τα δερµάτινα µποτάκια σε σκληρό ύφος , τα οποία 
διαθέτουν το µοντέρνο συνδυασµό του ψηλού λεπτού τακουνιού µε τα κορδόνια. 
Ως το αγαπηµένο αξεσουάρ των ειδικών στη µόδα, καταφέρνουν να δώσουν όχι 
µόνο ένα ροκ στυλ αλλά διευκολύνουν και το περπάτηµα... τα κορδόνια 
σταθεροποιούν το πόδι και ο µπροστινός πάτος του παπουτσιού µικραίνει τους 
πόντους του τακουνιού. Ταιριάζουν απόλυτα µε φούστα ή παντελόνι , µε 
φορέµατα ή ακόµα και µε κουστούµια σε στενή γραµµή. Η αγορά έχει γεµίσει 
φέτος µε τις άνετες µπότες Ugg, οι οποίες έχουν συνδυαστεί µε τις ιδιαίτερα 
χαµηλές θερµοκρασίες. Η γούνα στο εσωτερικό τους δίνει µια ιδιαίτερη άνεση και 
απαλότητα , ενώ ταυτόχρονα ή Ugg µας δίνουν τη δυνατότητα να τις 
συνδυάσουµε και µε casual στυλ ντυσίµατος. Μπορούν να φορεθούν είτε µε 
αθλητικό ντύσιµο είτε µε ένα πλεκτό φόρεµα. 



 

 
Οι γόβες αποκτούν µύτες και γωνίες  
 
Ο συνδυασµός µύτης στη γόβα και του κουµπώµατος στον αστράγαλο 
µετατρέπει τις γόβες σε άκρως θηλυκές. Κυριαρχούν οι µαύρες γόβες µε 
δερµάτινα στοιχεία και µεταλλικό τακούνι , ενώ in fashion θεωρούνται και οι 
βελούδινες γόβες, για ένα πιο επίσηµο ντύσιµο. Μια ψηλή γόβα θεωρείται 
απαραίτητο στοιχείο για τη γυναίκα και προτείνεται ακόµα και µε χοντρό τακούνι , 
που βέβαια δίνει άνεση στο περπάτηµα. Παράλληλα , µια λουστρίνι γόβα στο 
κόκκινο ή στο µπλε ηλεκτρίκ χρώµα µε ιδιαίτερες λεπτοµέρειες αποτελεί µια 
ακόµα πρόταση για τη φετινή σεζόν. 

 
Ψηλές αλλά και χαµηλές µπότες στο ύψος του γόνατου 
 
Η µόδα αλλάζει στυλ στις µπότες , καθώς τα φετινά σχέδια σταµατήσουν στο 
σηµείο που ξεκινάει το γόνατο. Με κάθε είδος τακουνιού , οι µπότες στο ύψος του 
γόνατου θεωρούνται το must της φετινής χρονιάς. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
µπότες µε γυρίσµατα και κορδόνια , που δίνουν ένα πιο άνετο και καθηµερινό 
στυλ. Σηµαντικό είναι ότι οι µπότες που σταµατούν πολύ  κάτω από τη γάµπα 
αναδεικνύουν τις ατέλειες και δεν κολακεύουν το πόδι. 



 
Το ασηµί χρώµα στα παπούτσια  
 
Το ασηµί χρώµα χαρίζει ένα ιδιαίτερο vinyl στυλ στο ντύσιµο. Ο συνδυασµός 
τους µε ένα στενό παντελόνι µε γυρισµένα ρεβέρ , που είναι κύριο στοιχείο στις 
φετινές επιδείξεις µόδας , θα απογειώσει τη συγκεκριµένη επιλογή παπουτσιού. 

 
Minimal Western µπότες  
 
Οι Minimal Western µπότες αποτελούν µια πιο σύγχρονη και εύχρηστη µορφή 
της κλασσικής καουµπόικης µπότας. Προτείνονται µπότες από καστόρι σε 
ουδέτερη απόχρωση, ξεφεύγοντας από τους αναµενόµενους συνδυασµούς του 
πιο κλασσικού στυλ. Οι συγκεκριµένες µπότες είναι διάσηµες στο εξωτερικό είτε 
φορεµένες µε τζιν είτε µε κολάν και αξεσουάρ µε συναφείς αποχρώσεις. 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μετά από ένα τετράµηνο ενασχόλησης µε την µόδα, µπορεί εύκολα να 
συµπεράνει κανείς πως ο χώρος της µόδας είναι µια πηγή πληροφοριών που δεν 
στερεύει ποτέ.Μπορούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα από τη µόδα που 
υπερισχύει κάθε φορά, σχετικά µε την αισθητική κάθε εποχής, την οικονοµική 
κατάσταση, τις ιδεολογίες, ακόµη και τις κυρίαρχες πολιτικές τοποθετήσεις. Μόδα 
δεν είναι βέβαια µόνο οι πασαρέλες και τα ακριβά ρούχα. Μόδα είναι ακόµη και ο 
τρόπος οµιλίας αλλά και ο τρόπος ζωής. 
Από την εργασία µας συµπεραίνουµε ακόµη ότι η µόδα διαρκώς επανέρχεται και 
αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν κλασικά µοτίβα που συγκινούν µεγάλη µάζα ατόµων. 
Επίσης βγάλαµε το συµπέρασµα ότι οι νέοι ιδίως επιβάλλουν µε τις προτιµήσεις 
τους τάσεις και αισθητική, τις οποίες στη συνέχεια υιοθετούν και άλλες ηλικιακές 
οµάδες. 
΄Ένα ακόµη συµπέρασµά µας είναι ότι η βιοµηχανία της µόδας έχει και θετικά 
αλλά και αρνητικά στοιχεία. Ειδικά η περίοδος της εφηβείας είναι πολύ ευαίσθητη 
για τη διαµόρφωση του χαρακτήρα του νέου. Εποµένως οι επιλογές των εφήβων 
ως προς τη µόδα δεν πρέπει να επικρίνονται από τους µεγαλύτερους. 
  
   

 
 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
 
   1η οµάδα “Μεταµόρφωση και απόκρυψη προσώπου” 

1. Αρβανιτάκη  ∆ήµητρα  
2. Τονεβίτσκα Μαργαρίτα  
3. Τουρκάκη Μαριάννα  
4. Τρούσσα Αγγελική 
5. Χήλα Έντζη / Ελένη  

 
  2η  οµάδα “Μόδα και εφηβεία γενικά” 

1. Αβούρη ∆ιονυσία  
2. Ανδρωνά Κυριακή 
3. ∆ρόσου Μαρία  
4. Γκάγκαλη Ερασµία  
5. Γκορίτση Ένη      

 
  3η οµάδα “Η µόδα στη δεκαετία του ΄60-΄70 

1. Κλάδη Χαρά 
2. Κολπονδίνου Βασιλική  
3. Λυµούρη Έλενα  
4. Μάνεση  ∆ιονυσία  
5. Πυλαρινού Αναστασία 

 
  4η οµάδα “Μόδα και εφηβεία 2010-2012 

1. Κενίνη Χριστίνα  
2. Κιόσια Ανθούλα  
3. Κοτσέλη Έστερ 
4. Στούκα Βασιλική  
5. Στούκα Σταµατία  
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. ∆ΙΑ∆ΊΚΤΥΟ  
2. ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
3. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΜΟ∆ΑΣ 
4. ΑΘΗΝΑ ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ∆ΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΚ∆. ΣΙ∆ΕΡΗΣ 
5. ΣΧΕΤΙΚΟ DVD ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
6. ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 
7. ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


	Αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι..:
	Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, έτσι και στην πλαστική χειρουργική, υπάρχουν πιθανότητες για επιπλοκές. Στην πλαστικ
	2.  Ποια είναι τα αποτελέσματα της μόδας για τους νέους;

