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Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε θξηηήξην ηελ σθειηκόηεηα
πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ζπλζεηηθή εκπεηξία θαη γλώζε πνπ ζα
απνθνκίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο, πξνζεγγίδνληαο θαη κειεηώληαο
ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ελδπκαζία θαη ε ζύγρξνλε
κόδα επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ,
δηακνξθώλεη ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο
ηαπηόηεηα θαη θαζνξίδεη ελ γέλεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθό θαη θνηλσληθό βίν, από ηα αξραία
ρξόληα σο ζήκεξα.

Δπίζεο, απηό ην ζέκα πξνζθέξεηαη ώζηε λα αμηνπνηήζνπλ
νη καζεηέο/ηξηεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο δίλνληαη λα
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αλαδεηήζνπλ ηνλ πινπξαιηζκό θαη ηελ πνηθηιία πνπ
ραξαθηεξίδεη ηνπο αλζξώπηλνπο πνιηηηζκνύο θαη ην γεγνλόο όηη
δνύκε ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία ε
δηαθνξεηηθόηεηα, έηζη όπσο απηή εθθξάδεηαη θαη από ηελ
ελδπκαζία, πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή από όινπο θαη λα
απνθεύγνληαη νη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη γεληθεύζεηο.
Σεκαληηθό επίζεο, θξηηήξην ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο
απνηειεί ην γεγνλόο όηη δνύκε ζε επνρή , θαηά ηελ νπνία ε κόδα
απνηειεί κέζν έθθξαζεο ησλ λέσλ.
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ΔΗΑΓΩΓΖ
«Τη είλαη ε κόδα ηειηθά;» έγξαθε ν Όζθαξ Οπάηιλη.
«Σπλήζσο είλαη κηα κνξθή αζρήκηαο, ηόζν αλππόθνξε πνπ
πξέπεη λα ηελ αιιάδνπκε θάζε έμη κήλεο». Πξάγκαηη, ε κόδα,
ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο λεσηεξηθόηεηαο , ζπλδέζεθε κε ηε
ζπλερή θαηλνηνκία , ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παιαηνύ θαη ηε
δεκηνπξγία ηνπ θαηλνύξγηνπ. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο κόδαο
είλαη λα επηβάιιεη σο λέν θαλόλα όηη κέρξη ρζεο ήηαλ ε
εμαίξεζε θαη λα ην εγθαηαιείπεη θαη πάιη όηαλ γίλεη θνηλόο
ηόπνο , θηήκα ησλ πνιιώλ. Σπλδέεηαη ζπλεπώο κε ηελ αιιαγή,
ην θαηλνύξγην θαη ηελ εθεπξεηηθόηεηα. Δλ ηνύηνηο, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ε κόδα δελ εηζάγεη πνηέ θάηη πνπ είλαη
νπζησδώο θαηλνύξγην γηαηί ε αιεζηλή θαηλνηνκία δελ κπνξεί λα
γίλεη απνδεθηή θαη λα απνξξνθεζεί γξήγνξα ζηελ πνιηηηζκηθή
θαζεκεξηλόηεηα. Σπρλέο είλαη αληίζεηα νη αλαθνξέο ζην
παξειζόλ ζε κόδεο πνπ εκθαλίδνληαη σο θαηλνηόκεο ή ζε
κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ είλαη ήδε νξαηνί ζε άιια πεδία.

Ωο δπηηθό «πξντόλ», ε κόδα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο
εθβηνκεράληζεο θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνύ πνπ κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο έλα θαηλόκελν κε παγθόζκηεο δηαζηάζεηο πνπ
πξνσζεί ηελ πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε. Ταπηόρξνλα, σζηόζν,
ζην ίδην πιαίζην πιαίζην ηεο λεσηεξηθόηεηαο ε κόδα ηαπηίδεηαη
κε ηελ πξνώζεζε ηεο αηνκηθόηεηαο κέζσ ηεο δηάθξηζεο.
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Σπλεπώο, κε έλαλ αληηθαηηθό ηξόπν, ε δηαθνξνπνίεζε
κέζσ ηεο κόδαο, πνπ ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθόηεηαο,
αθνινπζείηαη από ηνλ κηκεηηζκό πξνο ηνλ «θαλόλα» θαη ηελ
νκνηνκνξθία πνπ νξίδεη ε εθάζηνηε κόδα. Φαξαθηεξηζηηθό
είλαη ην παξάδεηγκα ησλ ηδελο ηα νπνία ζπλδπάδνπλ θαη ηηο δύν
όςεηο, ηα νπνία είλαη ηόζν έλα «ιατθό» έλδπκα όζν θαη έλα
«εμαηξεηηθό».
Η ζύλδεζε κόδαο θαη αηνκηθηζκνύ έρεη σο ζπλέπεηα ε
κόδα αθελόο λα ζεσξείηαη έλα κέζν απηνέθθξαζεο θαη
αλαπαξάζηαζεο ηνπ εγώ θαη αθεηέξνπ λα ηθαλνπνηεί αηνκηθέο
επηζπκίεο κε ηε κεηαηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνύ θεθαιαίνπ ζε
πνιηηηθό, θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό ή «ζπκβνιηθό» θεθάιαην.
Οπσζδήπνηε, ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε εδώ όηη νη
«ζηξαηεγηθέο ηεο δηάθξηζεο» ζπκπεξηιακβάλνπλ όρη κόλν ηελ
επηδεηθηηθή θαηαλάισζε θαη ηελ άζθνπε ζπαηάιε αιιά θαη ηελ
επηδεηθηηθή απνρή από ηελ θαηαλάισζε.
Δλ ηνύηνηο, παξ΄ όιν πνπ ην έλδπκα κπνξεί λα πξνζθέξεη
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά, παξ΄ όιν πνπ γίλεηαη επίζεο
έλα είδνο πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο εμσηεξηθεύνληαο ηνλ
εζσηεξηθό θόζκν, θαη παξά ηελ αλαληίξξεηε ζύλδεζε κόδαο
θαη θνηλσληθήο ηάμεο, ε «αλάγλσζή» ηνπ γίλεηαη εμαηξεηηθά
δύζθνιε γηαηί νη κόδεο έρνπλ αζηαζή θαη ακθίζεκα λνήκαηα,
όπνπ ε επηζπκία, ε επραξίζηεζε θαη ε θαληαζία κπνξνύλ λα
παίδνπλ έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθό ξόιν.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν
Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΜΟΓΑ ΣΖ ΕΩΖ ΜΑ
Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ θαηαιάβεη ηνλ
ζεκαληηθό ξόιν ηεο εκθάληζεο θη έηζη δηθαηνινγείηαη ό ρξόλνο ,
ε πξνζπάζεηα θαη ηα ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δηαηίζεληαη
ζηε δπηηθή θνηλσλία κε ζθνπό ηε βειηίσζή ηεο ( ξνύρα,
θαιιπληηθά, θνζκήκαηα, γπκλαζηήξηα, θέληξα νκνξθηάο,
θνζκεηηθή ρεηξνπξγηθή θαη άιια).

Η θπζηθή έιμε ή νκνξθηά απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ηεο
δσήο, ίζσο πεξηζζόηεξν ησλ γπλαηθώλ, αλ θαη ζύκθσλα κε κία
έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Αγγιία , βξέζεθε όηη θαη ην 40% ησλ
αλδξώλ ζεσξνύλ ηελ νκνξθηά σο νπζηαζηηθό θαη επηζπκεηό
ζηνηρείν ηεο δσήο ηνπο.
Η εκθάληζε δε δεκηνπξγεί κόλν ηηο αξρηθέο εληππώζεηο,
αιιά απνηειεί πεγή πιεξνθνξηώλ θαη ζηηο εμειηγκέλεο ζρέζεηο.
Οη άλζξσπνη, αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη αλάινγα κε
ηελ πεξίζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ, δίλνπλ έκθαζε ζηελ
πξνβνιή θαη ηελ αμηνπνίεζε δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
εκθάληζήο ηνπο.
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1. Ζ έλδπζε ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε.
Η έλδπζε θαη ην νηθνλνκηθό επίπεδν είλαη δύν
αιιεινεμαξηνύκελεο έλλνηεο. Άηνκα κε νηθνλνκηθή άλεζε
ζπλεζίδεηαη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο ηεο
ελδπκαζίαο ηνπο αλάινγα κε ην πξνζσπηθό ηνπο γνύζην .

Αληίζεηα γηα ηα άηνκα ησλ αξθεηά θαηώηεξσλ θνηλσληθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ ζηξσκάησλ ε ελδπκαζία έρεη απνθηήζεη δσηηθή
ζεκαζία , θαζώο είλαη αλαγθαζκέλνη λα κέλνπλ καθξηά από ηελ
έλλνηα ηεο κόδαο. Η ελδπκαζία γηα εθείλνπο έρεη απνθιεηζηηθά
ιεηηνπξγηθή ζεκαζία, ελώ ε αηζζεηηθή ζεκαζία ηεο κόδαο ηνπο
αθήλεη αδηάθνξνπο. Τα άηνκα ησλ ρακειώλ νηθνλνκηθώλ
ζηξσκάησλ πξνζπαζνύλ λα θαιύςνπλ ηηο άκεζεο βηνηηθέο
αλάγθεο , πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δσή ηνπο (ηξνθή ,
ζηέγε) θαη δίλνπλ ιηγόηεξε ή θαη ειάρηζηε ζεκαζία ζηηο
αιιαγέο ηεο κόδαο. Φξεζηκνπνηνύλ ηα ελδύκαηα κόλν σο κέζν
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έλδπζεο, γηα λα πξνθπιάζζνληαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη
δελ ελδηαθέξνληαη θαζόινπ αλ ην ξνύρν είλαη αθξηβό ή θζελό,
παιηό ή θαηλνύξγην, κνληέξλν ή θιαζηθό.

Από ηελ άιιε ηα άηνκα πςεινύ νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ
έρνπλ κεγαινπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο έλδπζεο , ή νπνία έρεη
θαηαιήμεη λα απνθαιείηαη κόδα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο
εθβηνκεράληζεο ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
ζεκεξηλήο βηνκεραλίαο ηεο κόδαο, ε νπνία είλαη ε κεγαιύηεξε
παγθνζκίσο. Η βηνκεραλία ηεο κόδαο ζηεξίδεηαη θαηά θύξην
ιόγν ζε απηνύο πνπ απνθαινύκε νηθνλνκηθά ηζρπξνύο θαη είλαη
εθείλνη πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ ηα πςειά ρξεκαηηθά πνζά
πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα απνθηήζνπλ ηα επώλπκα ξνύρα. Τέινο,
ε κόδα είλαη έλα από ηα βαζηθόηεξα θξηηήξηα ηεο
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πξνζσπηθόηεηαο ελόο αηόκνπ, δεκηνπξγώληαο κηθξναζηηθέο
αληηιήςεηο θαη ζηεξεόηππα.
Η εμάπισζε ηεο κόδαο νθείιεηαη ζε παξάγνληεο πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο θάζε
ρώξαο. Όζν πην πςειό είλαη ην βηνηηθό επίπεδν ησλ θαηνίθσλ
ηεο ρώξαο , ηόζν πην επάισηνη είλαη απηνί ζηηο επηηαγέο ηεο
κόδαο θαη ηνπ κνληέξλνπ.

2. Ζ έλδπζε ζύκθσλα κε ηελ άζθεζε θάζε
επαγγέικαηνο.

Οη άλζξσπνη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην επηζπκεηό είλαη ε
απόθηεζε, ε δηαηήξεζε ή ε εμέιημε ζε θάπνηα ζέζε εξγαζίαο,
δίλνπλ έκθαζε ζηελ πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
πξνζσπηθόηεηαο, όπσο ε ηάμε , ε ζπκβηβαζηηθόηεηα θαη ε
θηινδνμία θαη επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ληύζηκν απζηεξό
θαη θιαζηθό.
Σε πεξηπηώζεηο έληαμεο ζε θάπνηα νκάδα είλαη πηζαλό ε
έκθαζε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ
δειώλνπλ ζπκκεηνρή ή θαη ππνηαγή ζηελ νκάδα, ζε βάξνο ηεο
αηνκηθόηεηαο , κε ηε ρξήζε θνηλήο ζηνιήο.
Τέινο, αλ ν ζηόρνο είλαη ε πξνβνιή ηνπ επαγγεικαηηθνύ
ξόινπ, εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε ζηνιώλ εξγαζίαο, όπσο είλαη
απηέο ησλ γηαηξώλ, ησλ λνζνθόκσλ ή ησλ ππαιιήισλ
θαηαζηεκάησλ.
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ηνιή
Η ζηνιή ζηε ζεκεξηλή έλλνηα δειώλεη ην ζύλνιν ησλ
ελδπκάησλ κε εκβιεκαηηθό ραξαθηήξα πνπ θέξνπλ πξνο
δηάθξηζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηόκσλ , π.ρ. νη αζηπλνκηθνί ,
νη ππξνζβέζηεο , νη ζηξαηησηηθνί νη πγεηνλνκηθνί ππάιιεινη
θ.ά. Η ζηνιή ρξεζηκεύεη γηα λα δηαθξίλνληαη από ηξίηνπο αιιά
θαη κεηαμύ ηνπο ηα κέιε ησλ αλσηέξσ νκάδσλ. Πέξαλ ηεο
πξαθηηθόηεηαο, ε ρξήζε ηεο ζηνιήο έρεη θαη θνηλσληθέο
πξνεθηάζεηο, ελώ ε ίδηα ε ζηνιή παίδεη θαη ην ξόιν εκβιήκαηνο
κε ηδενινγηθό πεξηερόκελν όπσο ζηελ πεξίπησζε έλζηνισλ
πνιηηηθώλ νξγαλώζεσλ.

ηξαηησηηθή ζηνιή – Ηζηνξία
Σηηο παιαηόηεξεο θνηλσλίεο , ε ρξήζε δηαθξηηηθώλ
ελδπκάησλ δελ ήηαλ αλαγθαία, εθόζνλ δελ ππήξραλ νη δνκέο
πνπ κπνξνύζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνκήζεηα κεγάισλ
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πνζνηήησλ πθάζκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηνιώλ. Σηηο αξρέο
ηνπ 18νπ αηώλα νη επξσπατθνί ζηξαηνί έθεξαλ νκνηόκνξθεο
ζηνιέο κε ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά .
Η ζηξαηησηηθή κόδα έθηαζε ζην απώγεην ηεο
θαιιηηερληθήο ηεο έθθξαζεο ζηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ
αηώλα, όηαλ ηα θαιύκκαηα ηεο θεθαιήο θαη ηα ελδύκαηα
ζπλαγσλίδνληαλ ζε ρξώκαηα, ζρήκαηα, πιηθά θαη πξσηνηππία
ηα εληππσζηαθόηεξα είδε ηνπ δσηθνύ βαζηιείνπ. Από ηα ηέιε
ηνπ αηώλα ε επίδεημε θαη ν ζηνιηζκόο παξαρώξεζαλ ηε ζέζε
ηνπο ζηελ πξαθηηθόηεηα θαη ηελ απιόηεηα ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ ζηξαηνύ. Πιένλ ζηελ επνρή καο ε ζηξαηησηηθή
ζηνιή ηνπ ζπλόινπ ησλ αλά ηνλ θόζκν ελόπισλ ζρεκαηηζκώλ
είλαη ε ζηνιή παξαιιαγήο κε ρξώκαηα θαη ζρήκαηα αλάινγα κε
ηνλ ηόπν θαη ην θιίκα ησλ επηρεηξήζεσλ.
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Δπδσληθή ζηνιή
Οη Δύδσλεο είλαη παγθνζκίσο γλσζηνί γηα ηελ ελδπκαζία
πνπ θέξνπλ. Η θνπζηαλέια ζρεδηάζηεθε σο ζηνιή γηα ηελ
Αλαθηνξηθή Φξνπξά παιηόηεξα θαη ζήκεξα Πξνεδξηθή
Φξνπξά.
Υπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο ζπκβνιηζκώλ πνπ
απνδίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επδσληθήο ζηνιήο. Γηα
παξάδεηγκα ν αξηζκόο ησλ δίπισλ ηεο θνπζηαλέιαο
θεκνινγείηαη πσο είλαη ίζνο κε ηε δηάξθεηα ( ζε έηε ) ηεο
πεξηόδνπ ηεο Τνπξθνθξαηίαο, δειαδή 400 δίπιεο, αλ θαη νη
θνπζηαλέιεο πνπ θέξνπλ ζηηο κέξεο καο νη Δύδσλεο, ζπάληα
έρνπλ αθξηβώο 400 δίπιεο.
Τα ππόινηπα κέξε πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ επδσληθή ζηνιή
είλαη :
● Τν θάξην, είλαη ην θαπέιν ηνπ εύδσλα, έρεη θόθθηλν ρξώκα
θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή καθξηά καύξε θνύληα πνπ ζπκβνιίδεη ην
δάθξπ ηνπ Φξηζηνύ ζηε Σηαύξσζε.
● Τν πνπθάκηζν, είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο πνπ ζπκβνιίδεη ηελ
αγλόηεηα ησλ εζληθώλ αγώλσλ.
● Η θέξκειε, είλαη ην γηιέθν ηνπ εύδσλα.
● Οη θάιηζεο, είλαη ιεπθέο θαη θαηαζθεπαζκέλεο από καιιί.
● Οη θαιηζνδέηεο, είλαη καύξεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο από
κεηάμη.
● Τα ηζαξνύρηα , είλαη ηα ππνδήκαηα ηνπ εύδσλα , θόθθηλνπ
ρξώκαηνο θαη θαηαζθεπαζκέλα από δέξκα.
● Οη δεξκάηηλεο θπζηγγηνζήθεο.
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Αζηπλνκηθή ζηνιή
Η ζηνιή ελόο αζηπλνκηθνύ είλαη έλα ζύκβνιν εμνπζίαο
απαξαίηεηε ελ ώξα ππεξεζίαο. Κάζε ζηνιή θξίλεη ην αμίσκα
ηνπ θάζε αζηπλνκηθνύ , έηζη όζν πεξηζζόηεξα δηαθξηηηθά
δηαζέηεη ε ζηνιή ηόζν κεγαιύηεξε δύλακε θαη εμνπζία έρεη ν
αζηπλνκηθόο πνπ ηε θέξεη. Κάζε αζηπλνκηθόο, ελ ώξα
ππεξεζίαο , θέξεη ην ππεξεζηαθό ηνπ όπιν , ην νπνίν είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ηνπ αζηπλνκηθνύ
όηαλ παξαζηεί αλάγθε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο.
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3. Ζ έλδπζε ζύκθσλα κε ηνλ ηόπν δηαβίσζεο
θαη ηελ θνηλσληθή πεξίζηαζε.
Η ελδπκαζία αιιάδεη από πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη από
ρώξα ζε ρώξα, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ ζε απηήλ. Ο ηξόπνο πνπ επηιέγεη θάζε άλζξσπνο γηα
λα ηθαλνπνηήζεη ηε βηνηηθή αλάγθε ηεο έλδπζεο δηαθέξεη από
άηνκν ζε άηνκν θαη κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
Σε δεζηά θιίκαηα , δηάθνξα είδε έλδπζεο παξέρνπλ
πξνζηαζία από ηα ειηαθά εγθαύκαηα ή από ηελ αηνιηθή βιάβε,
ελώ ζε ςπρξά θιίκαηα νη ζεξκνκνλσηηθέο ηδηόηεηεο ηνπο είλαη
γεληθά πην ζεκαληηθέο. Άιια είδε έλδπζεο έρνπλ επνρηαθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο πηπρέο, έηζη ώζηε λα απνηεινύληαη από
ιεπηόηεξα πιηθά κε ιηγόηεξα ζηξώκαηα ξνύρσλ γηα λα
θνξηνύληαη θαηά θαλόλα ζε πην ζεξκέο επνρέο θαη πεξηνρέο ζε
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ζρέζε κε ςπρξόηεξεο. Άιια είδε έλδπζεο αθνξνύλ ηηο
αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο θαη άιια είδε έλδπζεο αθνξνύλ ηηο
ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο ή ππναλάπηπθηεο ρώξεο, αθόκα θαη
αλάινγα κε ην πόζν κηα πεξηνρή έρεη εθζπγρξνληζηεί ή όρη. Γηα
παξάδεηγκα , ππάξρνπλ θπιέο πνπ δνπλ ζηνλ Ακαδόλην θαη
θνξνύλ αθόκα πνδηέο από δέξκαηα δώσλ, γηαηί δελ έρνπλ
επεξεαζηεί από ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηερλνινγία.
Παξάιιεια, ην γεγνλόο όηη ε ελδπκαζία αιιάδεη δελ
θαηαξγεί ηηο παξαδνζηαθέο θνξεζηέο πνπ έρεη θάζε ρώξα.
Μπνξεί λα κελ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ,
αιιά ηηο θνξνύλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο γηνξηέο θαη ηα
έζηκά ηνπο. Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα θνξνύλ έλα εζληθό
παξαδνζηαθό ξνύρν ζε εηδηθέο πεξηζηάζεηο θαη δπηηθνύ ηύπνπ
ελδύκαηα γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα νη
ζύγρξνλνη Έιιελεο εμαθνινπζνύλ λα θνξνύλ παξαδνζηαθέο
θνξεζηέο ζε εηδηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο.
Παξόια απηά, ππάξρνπλ θπιέο , νη νπνίεο γλσξίδνπλ γηα
ην ζεκεξηλό πνιηηηζκό, αιιά δε ζέινπλ λα αιιάμνπλ, όπσο ην
Μπνπηάλ πνπ απαγνξεύεη ελδύκαηα δπηηθνύ ζηπι. Οη άλδξεο
ηνπ Μπνπηάλ ζε δεκόζηνπο ρώξνπο πξέπεη λα θνξνύλ κηα
εηδηθή ελδπκαζία πνπ νλνκάδεηαη <gho> πνπ είλαη ξόκπα
κέρξη ην γόλαην θαη νη γπλαίθεο πξέπεη λα θνξνύλ θηκνλό κέρξη
ηνλ αζηξάγαιν. Δπίζεο ζηε Σανπδηθή Αξαβία απαγνξεύεηαη ε
ζέα ηνπ γπκλνύ δέξκαηνο ελώ ζηε Βόξεηα Κνξέα θαη ζην
Σνπδάλ απαγνξεύεηαη ην παληειόλη ζηηο γπλαίθεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
Ζ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ Ζ ΠΟΗΚΗΛΗΑ
ΣΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ
Από ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηεο ιατθήο ηέρλεο, εθείλε πνπ
παξνπζηάδεη έληνλν ηνπηθό ραξαθηήξα είλαη ε ελόηεηα ησλ
ελδπκαζηώλ. Η ελδπκαζία απνηειεί απηνδύλακν θνηλσληθό
ζύλνιν κε πνιιαπιέο θνηλσληνινγηθέο ιεηηνπξγίεο (πξαθηηθή,
αηζζεηηθή, ζεκαζηνινγηθή, ζπκβνιηθή ).
Δμεηάδνπκε ηε δηαρξνληθή πνξεία θαη ηελ πνηθηιία ηεο
ελδπκαζίαο δηαθόξσλ ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ κέζα από ηελ
αλαδήηεζε θαη πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθώλ παξαδνζηαθώλ
ζηνιώλ ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη άιισλ ιαώλ από ηα αξραία
ρξόληα σο ζήκεξα. Παξνπζηάδνπκε ηελ εμέιημή ησλ
παξαδνζηαθώλ θνξεζηώλ κέζα ζην ρξόλν ζρεηηθά κε ηε ρξήζε
ηνπο αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο, κε
ηνλ πινύην ηεο δηαθόζκεζήο ηνπο, ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ
κειώλ ηεο θνηλόηεηαο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θ.ά.

1. Αξραία Διιεληθή επνρή
Η ελδπκαζία, γεληθώο απνηέιεζε δηαρξνληθά βαζηθό
ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζηνηρείν ηνπ ιατθνύ
πνιηηηζκνύ , εθθξάδνληαο ηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο θπιήο ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ.
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Η ελδπκαζία ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε από πθάζκαηα κε
δσεξά ρξώκαηα, πνξθπξό, θόθθηλν, πξάζηλν θαη γαιάδην. Τα
ιεπθά ελδύκαηα ζηνιίδνληαλ κε κηα ισξίδα ρξσκαηηζηή.
Τν θύξην αληηθείκελν ηεο αληξηθήο ελδπκαζίαο ήηαλ ν
ρηηώλαο, πνπ ηνλ θνξνύζαλ θαηάζαξθα. Ο ρηηώλαο δελ ήηαλ
ηίπνηα άιιν από έλα θνκκάηη παλί, κε ηξύπεο γηα ηα ρέξηα, πνπ
ην έπηαλαλ ζηνλ έλα ώκν κε πόξπε. Πάλσ από ην ρηηώλα νη
Αζελαίνη θνξνύζαλ έλα είδνο καλδύα πνπ ην έιεγαλ ηκάηην.
Υπήξρε θαη έλαο θνληόο καλδύαο, πηαζκέλνο κε κηα πόξπε θάησ
από ην ιαηκό θαη αθεκέλνο λα πέθηεη ειεύζεξα πάλσ από ηνπο
ώκνπο θαη ηηο πιάηεο. Απηό ην ηκάηην νλνκαδόηαλ ριακύδα θαη
ηε θνξνύζαλ ζηνλ πόιεκν, ζην θπλήγη θαη ζηα ηαμίδηα. Σηελ
Αζήλα ε ριακύδα ήηαλ ην ζπλεζηζκέλν έλδπκα ηεο λενιαίαο.
Σηα πόδηα νη άληξεο θνξνύζαλ ζαλδάιηα, πνπ ηα έδελαλ
κε δεξκάηηλνπο ηκάληεο, αιιά ππήξραλ θαη άιινη ηύπνη
ππνδεκάησλ, όπσο κπόηεο θαη άξβπια. Τα ππνδήκαηα ηα
θαηαζθεύαδαλ από δέξκα ιεπθό , καύξν ή εξπζξό θαη ζπρλά
ήηαλ πνιύ θνκςά, θπξίσο απηά πνπ θνξνύζαλ όηαλ πήγαηλαλ
επίζθεςε .
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Η γπλαηθεία ελδπκαζία εθείλεο ηεο επνρήο δελ έζεηε
δεηήκαηα θνπηηθήο, αιιά απαηηνύζε κεγάιε επρέξεηα ζηελ
ηέρλε ηνπ ζηνιηζκνύ. Τα γπλαηθεία ελδύκαηα ρσξίδνληαλ ζε
δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηελ ειαθξή εζσηεξηθή ελδπκαζία θαη
ζε έλα θόξεκα πην ρνληξό, ηνλ πέπιν , πνπ θνξηόηαλ από πάλσ.
Ο ρηηώλαο ησλ γπλαηθώλ ήηαλ ζπλήζσο πην καθξύο από ηνλ
αληξηθό, ήηαλ απιό καθξύ πνπθάκηζν, πνπ έπεθηε ειεύζεξα
θαηά κήθνο ηνπ ζώκαηνο θαη πηαλόηαλ κόλν κε έλα θνξδόλη. Οη
παληξεκέλεο γπλαίθεο έδελαλ ην θνξδόλη θόκπν, θάησ από ην
ζηήζνο ηνπο, ελώ ηα λεαξά θνξίηζηα ζην ζώξαθα ή ζηνπο
γνθνύο. Κάπνηε ν ρηηώλαο είρε ζρηζηά καλίθηα. Οη άθξεο ηνπ
πηάλνληαλ κε κηα πόξπε από ην δεμηό ώκν ή ηηο έδελαλ θηόγθν
πάλσ ζην ζηήζνο. Σηηο παξπθέο ν ρηηώλαο ήηαλ ζηνιηζκέλνο κε
κηα ηαηλία άιινπ ρξώκαηνο, ζπλήζσο ρξώκαηνο θίηξηλνπ. Σην
ζπίηη νη γπλαίθεο θνξνύζαλ κόλν ρηηώλα αιιά όηαλ έβγαηλαλ
ζην δξόκν θνξνύζαλ από πάλσ έλαλ πέπιν. Τελ ελδπκαζία ησλ
γπλαηθώλ ηελ έθηηαρλαλ από κάιιηλν ύθαζκα, παλί θαη ιηλάξη
θαη έλα ύθαζκα από άγλσζην πιηθό, πνιύ ιεπηό θαη δηάθαλν,
όπσο ε κνπζειίλα. Τα ρξώκαηα πνπ πξνηηκνύζαλ ήηαλ: θίηξηλν,
θόθθηλν, εξπζξό, πξάζηλν αλνηρηό, πξάζηλν ιαδί, γθξηδνγάιαλν,
θαθεηί αλνηρηό θαη ιεπθό. Τνπο άξεζαλ πθάζκαηα κε ζρέδηα ,
ηαηλίεο κε δσεξά ρξώκαηα θαη θεληήκαηα.
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Σην δξόκν νη γπλαίθεο ζπάληα θνξνύζαλ ζην θεθάιη ηνπο
θαιύκκαηα, αιιά έβγαηλαλ έμσ από ηελ πόιε θάιππηαλ ην
θεθάιη ηνπο κε ζηξνγγπιά θαιύκκαηα κε κπηεξή θνξπθή. Σηα
πόδηα θνξνύζαλ ζαλδάιηα ιεπθά ή θίηξηλα ή έλα είδνο ςειά
άξβπια. Όηαλ έβγαηλαλ ζην δξόκν έπαηξλαλ κηα νκπξέια θαη
έλα ξηπίδη ( είδνο βεληάιηαο ) από θηεξά παγνληνύ.
Η ελδπκαζία ζπκπιεξσλόηαλ κε θνζκήκαηα : ρξπζά
ζπεηξνεηδή ή καθξηά ζθνπιαξίθηα, ρξπζά πεξηδέξαηα ,
δηαδήκαηα, βξαρηόιηα (απηά ηα θνξνύζαλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ
βξαρίνλα ) , δαρηπιίδηα θαη θάηη κηθξνύο ρξπζνύο δαθηύιηνπο
ζηελ θιείδσζε ηνπ ρεξηνύ. Δπίζεο ν θαζξέπηεο ήηαλ έλα
αληηθείκελν πνπ δελ έιεηπε από ηε δσή κηαο γπλαίθαο.

2. Βπδαληηλή επνρή
Τα πξώηα βπδαληηλά ελδύκαηα ήηαλ επεξεαζκέλα από ηηο
ξσκατθέο ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο ησλ πξώησλ ρξηζηηαληθώλ
ρξόλσλ. ΄Δρνπκε ινηπόλ σο βαζηθό έλδπκα γηα άλδξεο θαη
γπλαίθεο ηελ ηνπλίθα κε ηα ζεκεία (δηαθνζκεηηθά κνηίβα) θαη
ηα θιαβία (δηαθνζκεηηθέο ηαηλίεο).
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Οη θνζκηθνί αιιά θαη ν απηνθξάηνξαο θνξνύλ έλα είδνο
ριακύδαο κε ηα ηαβιία, ηα νπνία είλαη πνξθπξά ή ρξπζνθέληεηα
ή θαη από πνιύηηκε ζηόθα. Τν καλδύα ζηεξεώλνπλ ζην δεμηό
ώκν κε κηα πόξπε.
Η ελδπκαζία, γηα ην κέζν Βπδαληηλό, ήηαλ κόλν θάηη
απαξαίηεην γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Η κεζαία θαη θαηώηεξε ηάμε
ελδηαθεξόηαλ κόλν γηα ην ξνπρηζκό πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδε
άλεζε θαη ηαπηόρξνλα πξνζηαζία από ηα θαηξηθά θαηλόκελα, γη’
απηό θη ε ελδπκαζία ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθή ηεο εξγαζίαο γηα
ηα κεζαία θαη θαηώηεξα ζηξώκαηα ηεο βπδαληηλήο θνηλσλίαο.
Γηα παξάδεηγκα, ινηπόλ έλαο γεσξγόο ληπλόηαλ ην θαινθαίξη
πνιύ ειαθξηά, θνξώληαο κόλν ηελ πνπθακίζα ηνπ, γηα λα
αληηκεησπίζεη ηνλ θαπηό ήιην, ελώ ν ςαξάο έπξεπε λα βάιεη
πάλσ από ηελ πνπθακίζα κηα πην ρνληξή θάπα γηα λα
αληαπεμέιζεη ζηελ πγξαζία.
Αληίζεηα, ε βπδαληηλή ειίη, πνπ πεξηέβαιιε ηνλ
απηνθξάηνξα, όπσο θαη ν ίδηνο ν απηνθξάηνξαο , πεξηπνηνύληαλ
πνιύ ηνλ εαπηό ηνπο. Φνξνύζαλ πνιπηειή ξνύρα από αθξηβά
πθάζκαηα, όπσο κεηάμη από ηελ Αλαηνιή, ηα νπνία είραλ
δεκηνπξγήζεη ξάπηεο πνπ δνύιεπαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ
απηνθξαηνξηθή απιή. Σηνιίδνληαλ κάιηζηα θαη κε βαξύηηκα
θνζκήκαηα, ησλ νπνίσλ νη πνιύηηκνη ή εκηπνιύηηκνη ιίζνη
ζπρλά εηζάγνληαλ από άιια βαζίιεηα.
Βέβαηα ιόγνο γίλεηαη θπξίσο γηα ηνπο άλδξεο, πνπ έθαλαλ
ηηο πην πνιιέο επαθέο εθηόο εζηίαο, ελώ ε ακθίεζε ησλ
γπλαηθώλ, αλ θαη πνιπηειήο, πξννξηδόηαλ κόλν γηα ηα κάηηα
ησλ αλδξώλ ηνπο. Οη γπλαίθεο θνξνύζαλ δώλεο ζηε κέζε, πνπ
άιινηε ζρεκάηηδαλ έλα ξερό θη άιινηε έλα βαζύ θόιπν. Πνιιέο
θνξέο θνξνύζαλ ηελ ηνπλίθα ηειείσο ξηρηή. Τελ ηδηαηηεξόηεηα
ηνπ «θνληνύ πάλσ από ην καθξύ» ηελ πεηύραηλαλ ζπλδπάδνληαο
δύν πνπθακίζεο , κηα καθξηά θαη από πάλσ κηα θνληή. Η
δεύηεξε πνπθακίζα κπνξνύζε λα είλαη ακάληθε. Όζν γηα ηα
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αμεζνπάξ, νη βπδαληηλνί ηερλίηεο έθηηαρλαλ πνπγθηά θαη
γπλαηθείεο ηζάληεο, θαζώο θαη παπνύηζηα από πξντόληα δσηθήο
πξνέιεπζεο.

Ιδηαίηεξα ζηνιηζκέλα , ηόζν ζηηο αλδξηθέο όζν θαη ζηηο
γπλαηθείεο θνξεζηέο, ήηαλ ηα επηκαλίθηα, πνπ πνιιέο θνξέο ηε
ζέζε ηνπο έπαηξλαλ θαξδηά βξαρηόιηα κε πνιύηηκνπο ιίζνπο ή
κε ζκάιην.

3. Ζ έλδπζε ζηα λεόηεξα ρξόληα ηεο Διιάδαο
Μεγάινο ζηαζκόο γηα ηελ εμέιημε ηεο γπλαηθείαο
θνξεζηάο ππήξμε ζηα λεόηεξα ρξόληα ν εξρνκόο ηεο πξώηεο
βαζίιηζζαο ηεο Διιάδαο , ηεο Ακαιίαο , ε νπνία δεκηνύξγεζε
έλα ξνκαληηθό απιηθό έλδπκα, πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο ην
ειιεληθό εζληθό θνζηνύκη κε ηελ νλνκαζία «Ακαιία». Έλα
θόξεκα ζην βηελλέδηθν ζηπι ηεο επνρήο κε κπνύζην θαη πάλσ
ηνπ ην λεζηώηηθν «δηπνύλη», βαζηιηθά θεληεκέλν.
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Όιεο νη γπλαηθείεο θνξεζηέο ηνπ ηόπνπ καο έρνπλ σο
βαζηθό έλδπκα ην πνπθάκηζν θαη ηε θνύζηα. Απηά
ζπκπιεξώλνληαη κε δηάθνξα γηιέθα θαη δαθέηα. Τε κέζε ηε
δώλεη έλα δσλάξη, πνπ ηπιίγεηαη πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο
γύξσ από ηε κέζε θαη ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ζηηο θνξεζηέο
είλαη ε πνδηά.

Οη γπλαηθείεο θνξεζηέο είλαη θαηάθνξηεο από πνηθίια είδε
θνζκεκάησλ, αξγπξώλ θαη άιισλ, πνπ ζηνιίδνπλ ην θνξκί θαη
ην θεθάιη. Τα θεθαινθαιύκκαηα θαη ηα θεθαινδέκαηα είλαη
πεξίπινθα, έρνπλ ηνικεξνύο ρξσκαηηθνύο ζπλδπαζκνύο θαη
παξνπζηάδνπλ ζπρλά κεγάιε θαληαζία ζηνλ ηξόπν πνπ
θνξηνύληαη θαη ζηα ρίιηα δπν ζηνιίδηα πνπ ηηο πνηθίιινπλ.
Παξάιιεια κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο βαζίιηζζαο Ακαιίαο
θαη ν βαζηιηάο Όζσλ θαζηέξσζε σο έλδπκα ηεο απιήο ηε
«θνπζηαλέια», θνξεζηά πνπ θνξνύζαλ ζηα πξνεπαλαζηαηηθά
ρξόληα νη θιέθηεο θαη νη αξκαηνινί θαη πνπ ζύληνκα ζα γηλόηαλ
ε επίζεκε αληξηθή ελδπκαζία όιεο ζρεδόλ ηεο Διιάδαο.
Οη ειιεληθέο αληξηθέο θνξεζηέο είλαη απζηεξέο ζην ρξώκα
θαη ιηηέο ζηε δηαθόζκεζε. Όιεο έρνπλ γηα εζώξνπρα ηε θαλέια
θαη ην ζώβξαθν θαη από θακία δε ιείπεη ην πνπθάκηζν, πνπ
ζπλήζσο είλαη θνληό. Όια ηα παξαπάλσ ελδύκαηα
ζπκπιεξώλνληαη κε δηάθνξα γηιέθα θαη δαθέηα , θνξεκέλα ην
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έλα πάλσ ζην άιιν, πνπ θνπκπώλνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Τε
κέζε ηε δώλεη θάπνην δσλάξη ή δώλε. Τν ρεηκώλα θνξηνύληαη
πάλσ από όια δηάθνξα καληθσηά παιηά ή θάπεο, πνπ ζπρλά
έρνπλ θνπθνύια.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο
Ο ΒΑΘΜΟ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ
ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΜΟΓΑ ΣΖ
ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΣΖΣΑ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΜΑ
Σηηο κέξεο καο ε ελδπκαζία έρεη αιιάμεη πνιύ. Οη
άλζξσπνη θνξνύλ ξνύρα πνπ είλαη ζηε κόδα θαη ηνπο
ηαηξηάδνπλ , εθθξάδνληαο έλα κέξνο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο.
Υπάξρνπλ, πάλησο θνξέο, πνπ ηα ξνύρα δε δείρλνπλ απηό πνπ
πξαγκαηηθά είλαη έλαο άλζξσπνο. Πνιιέο θνξέο έλαο άλζξσπνο
θνξάεη ξνύρα πνπ δελ «αληηπξνζσπεύνπλ» ηελ πξνζσπηθόηεηά
ηνπ γηα λα μεγειάζεη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. Μπνξνύκε λα
ζπκπεξάλνπκε ινηπόλ, όηη ε ελδπκαζία , λαη κελ καο δίλεη ηελ
πξώηε εληύπσζε γηα έλαλ άλζξσπν , αιιά δελ αληηπξνζσπεύεη
πάληα απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη ν θάζε άλζξσπνο.
Έρεη ελδηαθέξνλ ε κειέηε ησλ ελδπκαηνινγηθώλ
ζπλεζεηώλ ησλ αλζξώπσλ γηαηί ε ελδπκαζία είλαη θνξηηζκέλε
κε ηηο πνηθίιεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο , εζηθέο ,
αηζζεηηθέο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο δεη ν άλζξσπνο.
Νηπλόκαζηε βέβαηα γηα ιόγνπο πξαθηηθνύο, αιιά ζηε
δηαδηθαζία ηεο έλδπζεο θπξηαξρνύλ νη θνηλσληθνί ιόγνη πνπ
αξρηθά θαίλνληαη σο δεπηεξεύνληεο. Γηαιέγνπκε ηε θνξεζηά
καο γηα λα γίλνπκε ειθπζηηθνί ζε απηνύο πνπ καο ελδηαθέξνπλ
ή γηα λα επηβιεζνύκε ζηνλ θνηλσληθό καο θύθιν. Με ηνλ
ηδηαίηεξν ηξόπν έλδπζεο καο, δειώλνπκε ηελ νκάδα ζηελ νπνία
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ζέινπκε λα αλήθνπκε , π.ρ. ζηνπο κνληέξλνπο λένπο , ζηνπο
ζνβαξνύο αζηνύο , ζηνπο θαιιηηερληθνύο θύθινπο , ζηνπο
πεηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ,ζηνπο ζεκλνύο θαη δηαθξηηηθνύο
πνιίηεο , ζηνπο πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο αιιά θαη κέζα ζηελ
νκάδα δειώλνπκε πνηα ζέζε ζέινπκε λα θαηέρνπκε ζηνλ
θνηλσληθό θύθιν , δειαδή λα μερσξίδνπκε ή όρη.
Η αιιαγή ζηα ξνύρα καο θαη γεληθά ζηελ εκθάληζή καο
είλαη αδύλαην λα κε γίλεη αληηιεπηή θαη θαηαθαλήο θαη
παξάιιεια λα κελ πξνζειθύζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ
ησλ άιισλ. Έλα θαηλνύξγην θόξεκα, έλα πνπιόβεξ, κηα λέα
γξαβάηα ή έλα θαηλνύξγην θνπιάξη ζην ιαηκό καο δελ ζα
πεξάζεη απαξαηήξεην. Η αιιαγή απηή ζα θαλεί πάλσ καο θαη
ζα ζθξαγίζεη ηελ εκθάληζή καο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά καο .
Θα εληππσζηάζεη θαη επεξεάζεη ηνπο άιινπο ζεηηθά ή αξλεηηθά,
ζα επηθέξεη επηηπρίεο ή απνηπρίεο, ζα δεκηνπξγήζεη ζπκπάζεηεο
ή αληηπάζεηεο, ζα έιμεη ή ζα απσζήζεη. Απηή ε αιιαγή, πνπ δε
ζηνηρίδεη παξά ιίγε ζθέςε , ιίγν ρξόλν , ιίγα ρξήκαηα, έλαλ
πεξίπαην ζηα θαηαζηήκαηα , πξνζθέξεη κε εύθνιν, γξήγνξν θαη
θζελό ηξόπν θαη επηηπγράλεη ην κεγαιύηεξν πξαθηηθό
απνηέιεζκα , ηελ ςπρηθή καο αλαλέσζε θαη ηελ αλάγθε καο γηα
αιιαγή.

1. Ζ ελδπκαζία θαη ε κόδα πξνζδίδνπλ
ηαπηόηεηα ζηνπο λένπο
Τν θαηλόκελν ηεο κόδαο, έρεη παξαηεξεζεί όηη θαζνξίδεη
ηελ ηαπηόηεηα ησλ αλζξώπσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ λέσλ.
Κάζε θνξά πνπ αιιάδεη ε κόδα , βιέπνπκε λα δηακνξθώλεηαη
αλάινγα θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ γηαηί αζθεί επάλσ ηνπο
πνιύ κεγάιε επηξξνή. Δίλαη έλα από ηα βαζηθόηεξα ζέκαηα
απαζρόιεζήο ηνπο, θαζώο νη πεξηζζόηεξνη λένη αθηεξώλνπλ
πνιύ ρξόλν θαη ρξήκα γηα λα ηελ αθνινπζνύλ.
Η ελδπκαζία θαη ε κόδα θαλεξώλνπλ αξθεηά ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ησλ λέσλ, αθόκα θαη αθνύζηα κεξηθέο θνξέο.
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Οη λένη, επεηδή δίλνπλ πεξηζζόηεξε ζεκαζία ζηελ εμσηεξηθή
εκθάληζε , ζπγθξηηηθά κε ηνπο κεγαιύηεξνπο αλζξώπνπο,
ρξεζηκνπνηνύλ ηε κόδα γηα λα πξντδεάζνπλ ηα άιια άηνκα γηα
ην αλ αλήθνπλ ζε θάπνηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα. Πνιιέο
θνξέο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο ελδπκαζίαο ή ζηπι ζπλεπάγεηαη
θαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο.
Πνιιέο θνξέο έλαο λένο θνξάεη ξνύρα πνπ δελ
αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ γηα λα μεγειάζεη
ηνπο άιινπο. Με απηό ηνλ ηξόπν θξύβεη ην πξαγκαηηθό ηνπ
ραξαθηήξα θαη κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε , όηη ε ελδπκαζία,
λαη κελ καο δίλεη ηελ πξώηε εληύπσζε, γηα έλαλ άλζξσπν, αιιά
δελ αληηπξνζσπεύεη πάληα απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη.

Οξηζκέλνη λένη , πνπ ζέινπλ λα αληηδξάζνπλ ζην
θαηεζηεκέλν , ληύλνληαη κε ξνύρα πνπ απνθιίλνπλ ηειείσο από
όηη επηηάζζεη ε κόδα . Έλαο παλθ μερσξίδεη κέζα ζην αλώλπκν
πιήζνο από ηα πεξίεξγα ξνύρα πνπ θνξάεη θαη από ην
ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν πνπ θνπξεύεη ηα καιιηά ηνπ. Άιινη λένη,
νη emo, ζέινπλ κε ην ληύζηκό ηνπο λα εθθξάζνπλ ηε
ζπλαηζζεκαηηθόηεηά ηνπο θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηε δσή
θαη ηνλ θόζκν θαη ληύλνληαη κε ζθνπξόρξσκα ξνύρα (γεκάηα
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κε ζρέδηα λεθξνθεθαιώλ) θαη ρηελίδνπλ ηα καιιηά ηνπο κε
ηδηαίηεξν ηξόπν.
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2. Ζ ελδπκαζία θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ
Σήκεξα ππάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζηπι ληπζίκαηνο
κε ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα θαη ε πηνζέηεζε απηώλ από ηνπο
λένπο ηνπο πξνζδίδεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία
ηνπο θάλνπλ λα μερσξίδνπλ. Δπίζεο κέζσ απηώλ ησλ ζηπι
ελδπκαζίαο κπνξνύκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηα
ελδηαθέξνληα ελόο αηόκνπ.
Οη λένη ζήκεξα δελ ληύλνληαη κόλν, όπσο ην επηβάιινπλ
νη ηάζεηο ηεο κόδαο αιιά θαη αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο,
ζηε κνπζηθή, ζηελ ςπραγσγία, ζηνλ αζιεηηζκό. Οη πξνηηκήζεηο,
νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη κνπζηθέο, ζπλήζσο είλαη αιιειέλδεηεο
κε κηα αλάινγε ελδπκαζία. Γηα παξάδεηγκα, νη λένη πνπ είλαη
ζαπκαζηέο ηεο «ξνθ» κνπζηθήο, ληύλνληαη εθθεληξηθά θαη
αθνινπζνύλ ην ληύζηκν ησλ ηξαγνπδηζηώλ πνπ ηνπο αξέζνπλ.
Φνξάλε καύξα δεξκάηηλα ξνύρα θαη κπινύδεο πνπ απεηθνλίδνπλ
ηα αγαπεκέλα ηνπο ζπγθξνηήκαηα.

Αθόκα ν αζιεηηζκόο είλαη έλαο θύξηνο παξάγνληαο
επηξξνήο ησλ λέσλ. Απηνί πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ,
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πηνζεηνύλ αζιεηηθή ελδπκαζία ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο
δξαζηεξηόηεηέο, θνξώληαο ζπλερώο αζιεηηθέο θόξκεο θαη
αζιεηηθά παπνύηζηα. Σηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο πεγαίλνπλ

ζε γήπεδα θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αζρνινύληαη κε ηα
αγαπεκέλα ηνπο ζπνξ.

3. Ζ ελδπκαζία θαη ε επηινγή ησλ θίισλ
Δίλαη γλσζηό πσο ε πξώηε εηθόλα ελόο αηόκνπ
ζρεκαηίδεηαη από ηελ πξώηε εκθάληζε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν έρεη ληπζεί. Οη λένη δηαιέγνπλ ηα ξνύρα ηνπο γηα λα
γίλνπλ ειθπζηηθνί θαη απνδεθηνί από ηνπο ππόινηπνπο λένπο.
Σήκεξα νξηζκέλνη λένη επηιέγνπλ λα ληύλνληαη όπσο θαη νη
ππόινηπνη γηα λα κε βηώζνπλ ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό.
Πνιινί λένη επηιέγνπλ ηνπο θίινπο, κε ηνπο νπνίνπο
θάλνπλ πεξηζζόηεξε παξέα, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ
ληύλνληαη , γηαηί πηζηεύνπλ πσο επεηδή έρνπλ θνηλό γνύζην ζην
ληύζηκν , όηη ππάξρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα έρνπλ
θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο.
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Γηα παξάδεηγκα, έλα λέν θνξίηζη, πνπ αθνινπζεί ηηο επηηαγέο
ηεο κόδαο θαη ληύλεηαη πην «κνδάηα» ζπλήζσο δε ζα γίλεη θίιε
κε έλα θνξίηζη πνπ ληύλεηαη πην απιά θαη ρσξίο εμεδεηεκέλα
ξνύρα, επεηδή από ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε πηζηεύνπλ όηη
νη ραξαθηήξεο ηνπο δε ζα ηαηξηάδνπλ.

Έζησ θαη ππνζπλείδεηα νη λένη απσζνύληαη από άιινπο
λένπο κε δηαθνξεηηθή εκθάληζε θαη πνιιέο θνξέο δηζηάδνπλ λα
ηνπο πιεζηάζνπλ θαη αλάινγα κε ηελ πξώηε εληύπσζε κπνξεί
λα ππάξμεη θαη κηα ππνζπλείδεηε πξνθαηάιεςε ε νπνία
επεξεάδεη ηελ επηινγή θίισλ.
Γεληθά νη λένη αλαδεηνύλ ηελ νκνηνκνξθία ζηηο παξέεο
ηνπο θαη θαηά θαλόλα άηνκα δηαθνξεηηθώλ ελδπκαηνινγηθώλ
πξνηηκήζεσλ δύζθνια ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμύ ηνπο, ρσξίο
βέβαηα απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην
αληίζεην. Δίλαη θαλεξό ζήκεξα, ηδηαίηεξα ζην ζρνιηθό
πεξηβάιινλ, όηη νη πεξηζζόηεξνη λένη αθνινπζνύλ έλαλ
νκνηόκνξθν ηξόπν ληπζίκαηνο, θνξνύλ ηδηλο , παξόκνηεο
κπινύδεο θαη αζιεηηθά παπνύηζηα, πνπ ηνπο θάλνπλ λα
θαίλνληαη όινη ίδηνη θαη ζπκπεξηθέξνληαη όινη κε ηνλ ίδην
ηξόπν.
Τέινο ε ελδπκαζία είλαη θάηη πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε
ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ απέλαληη ζε νκάδεο κε
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δηαθνξεηηθέο ελδπκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο από ηηο δηθέο ηνπο,
Δίλαη ζπρλό θαηλόκελν λα θαηαθξίλνπλ νκάδεο λέσλ πνπ
ληύλνληαη δηαθνξεηηθά από απηνύο θαη δελ κπνξνύλ λα
απνδερηνύλ ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ λένη πνπ εθθξάδνπλ κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν έλδπζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. Γεκηνπξγνύλ «θνηλσληθά ζηεξεόηππα»,
ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη έηζη νη «δηαθνξεηηθέο» απηέο
νκάδεο λέσλ πεξηζσξηνπνηνύληαη θαη ηειηθά απνκνλώλνληαη
από ηνπο ππόινηπνπο κε άζρεκα απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο.
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