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Το shopping therapy σύμφωνα με 
τους ψυχολόγους είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να 
αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε 
προβλήματα άγχους. Ύστερα από 
μια επίσκεψη στα μαγαζιά 
παρατηρούμε την διάθεσή μας να 
αλλάζει θεαματικά έστω και 
προσωρινά.





Νεολιθική Εποχή 6700-3700 π.Χ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

•Πρώτες ύλες ήταν το δέρμα και το μαλλί ζώων
•Είχαν εξελίξει την υφαντική χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία



Εποχή του Κυκλαδικού  Πολιτισμού 3000-1600 π.Χ

Μινωική Εποχή 1900-1450 π.Χ 

•Δεν έχουν διασωθεί αρκετές πληροφορίες σχετικά με την 
ενδυμασία των Κυκλαδιτών.

•Πολύχρωμες φούστες με πολλές πτυχές
•Πολλά κεντήματα
•Ζώνες πλατιές και πολύ στενές
•Κοντά μανίκια με ψηλούς γιακάδες
•Το στήθος ήταν ακάλυπτο
•Το ανδρικό ένδυμα ήταν απλούστερο με 
ένα περίζωμα στην μέση



Μυκηναϊκή Εποχή 1600 11ος  αιώνας π.Χ

•Πολύχρωμες και μακριές φούστες
•Μπλούζες με μακριά μανίκια
•Οι άνδρες φορούσαν απλούς 
μακριούς χιτώνες



Αρχαϊκή Εποχή 750-480 π.Χ

•Έντονα χρώματα στα ρούχα τους
•Οι άνδρες φορούσαν χιτώνες με διάφορα μήκη
•Πάνω από τον χιτώνα έπαιρναν ένα μανδύα ή 
παλερίνα που λεγόταν ιμάτιο
•Οι γυναικείοι χιτώνες ήταν ένα μακρύ πουκάμισο 
που το έδεναν με ένα κορδόνι σε έντονα χρώματα
•Χρησιμοποιούσαν πέπλο για να καλύπτουν το 
πρόσωπό τους
•Προτιμούσαν υφάσματα με σχέδια ζωηρά 
χρώματα και  κεντήματα



Κλασσική Εποχή 480-323 π.Χ

Ελληνιστική Εποχή 323 -30 π.Χ

•Η ενδυμασία δεν διέφερε ιδιαίτερα από την προηγούμενη περίοδο

•Υπάρχουν πολλές εικασίες αλλά τίποτα 
δεν θεωρείται σωστό και αποδεκτό για  
την ενδυμασία εκείνης της εποχής.



Βυζαντινή περίοδος 

•Βασικό ένδυμα η τουνίκα
•Τα εσώρουχα δεν ήταν υποχρεωτικά
•Φορούσαν ψηλές κάλτσες
•Την ενδυμασία τους διακοσμούσαν με πολύχρωμα 
σχέδια και μοτίβα κεντητά και μη.
•Συμπλήρωναν την ενδυμασία με μανδύα
•Οι γυναίκες φορούσαν πιο ρηχτές πουκαμίσες με 
ζώνη στη μέση
•Τα επιμανίκια ήταν απαραίτητα ,όμως είχαν 
αντικατασταθεί από βραχιόλια



Περίοδος Τουρκοκρατίας 1453-1821μ.χ

•Οι άνδρες φορούσαν τουρμπάνια  που είχαν 
διαφορετικά χρώματα ανάλογα με την 
θρησκεία τους
•Όλοι φορούσαν καφτάνια
•Οι γυναίκες φορούσαν πέπλα ή μαντίλια στο 
πρόσωπό τους
•Συνδύαζαν τα καφτάνια με παντελόνια
•Ανάλογα με το πόσο πλούσιοι ήταν  
διακοσμούσαν ανάλογα και τα ρούχα τους

Νεότερη Περίοδος 1821 και μετά

•Συνδύαζαν την ελληνική φουστανέλα με το 
δυτικό φράγκο
•Φορούσαν καναβίτσα που κατέληγε στο 
κάτω μέρος σε φούστα
•Οι γυναίκες υιοθέτησαν την ενδυμασία της 
βασίλισσας Αμαλίας με φουστάνι 
αραχνοΰφαντο, στενό  νησιώτικο γιλέκο και 
στ κεφάλι φέσι ή καλπάκι

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.arzu.com/turknet/ninethousand/seljuk2.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiY2yv_j1v5pQd_9Lx7r5y-HgqRPQ
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Amalia-Lytras.jpg


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

•Οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα 
των προηγούμενων κυβερνήσεων
•Οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε μαζικές απολύσεις 
εργατικού δυναμικού
•Μείωση του βασικού μισθού και άθλιες συνθήκες εργασίας
•Πολλές επιχειρήσεις πτωχεύουν
•Η αγορά παραμένει στάσιμη

  

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο  με την σωστή 
οργάνωση του κράτους από ικανούς πολιτικούς που 
σκέφτονται τους πολίτες και δεν στοχεύουν στην αφάνισή 
τους.



 Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Ψυχολογικός τομέας

ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΠΟΛΎ 13%

ΛΙΓΟ 40%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 37%

ΚΑΘΟΛΟΥ 10%



•Οικονομικός τομέας

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΝΑΙ 40%

ΌΧΙ 57%

ΔΕΝ ΚΟΙΤΩ 
ΠΟΤΕ ΤΙΜΕΣ 
3%



ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Shopping therapy: Προέρχεται από την λέξη 
shopping που είναι η αγγλική λέξη για τον όρο 
αγορές.Ενώ η λέξη therapy  έχει τις ρίζες της στην 
ελληνική γλώσσα καθώς προέρχεται από την λέξη 
θεραπεία.Σε απλά ελληνικά ο όρος shopping 
therapy σημαίνει θεραπεία αγορών.

Οι εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνάς μου 
είναι οι εξής:
• Επάγγελμα
•Ηλικία
•Φύλο
•Τόπος Διαμονής
•Οικονομική Κατάσταση
•Οικογενειακή Κατάσταση
•Ανάπτυξη της Τεχνολογίας
•Εκπτώσεις
•Διαφήμιση
•Ελεύθερος Χρόνος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•Ψυχολογικός Τομέας



•Οικονομικός Τομέας



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτεινόμενα θέματα
Γυναίκες και επικρατέστερες μάρκες
Γυναίκες και μόδα
Πόσο συχνές είναι οι επισκέψεις των 
γυναικών στα μαγαζιά;
Αυξάνονται οι αγορές την περίοδο των 
γιορτών;
Σύγχρονη γυναίκα και οικονομική κρίση

Εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων
Ενασχόληση με κάποιο άθλημα
Οργάνωση οικογενειακών εξορμήσεων
Ενασχόληση με οικολογικά θέματα και ευαισθητοποίηση με την 
αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
Απόκτησης κριτικής σκέψης για να μην αποτελούν θύματα 
δημαγωγών με στόχο το προσωπικό τους κέρδος
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