
Αντρική μόδα 



Ανδρική Μόδα 
 Σε ότι έχει σχέση με την 

ανδρική μόδα, τα ανδρικά 
πουκάμισα συνήθως ήταν καρό ή 
ριγέ, τα σακάκια ήταν μεσάτα με 
στενούς ώμους και τα 
παντελόνια με στενό καβάλο και 
φαρδιά προς το κάτω μέρος. 
Στα ανδρικά αξεσουάρ 
προστέθηκαν οι τσάντες. 
Επιπροσθέτως την εποχή 
εκείνη οι άντρες δεν φορούσαν 
τόσο συχνά γραβάτες αλλά 
προτιμούσαν τα κασκόλ και τα 
μαντίλια. 
 







Μόδα 1990-2000 
 Στα 90s στη μόδα ήταν τα 

crop tops όπως και σήμερα 
αφήνοντας τον αφαλό απ’ 
έξω όπως και οι 
σαλοπέτες. 

 Έντονα και εκκεντρικά 
αξεσουαρ όπως πολλά 
κολιέ συνδυασμένα μαζί 
και μεγάλα σκουλαρίκια. 

 Έντονα smokey eye,ροζ 
χείλη και απαλό ρουζ. Τα 
μαλλιά είναι με μεγάλες  
μπoύκλες ή ολόισια. 



Η ΜΟΔΑ ΤΟ 2000 

Για να πούμε την αλήθεια, 10 χρόνια πριν 
τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά 

στην μόδα. Και δεν θυμόμασταν πολύ καλά 
τι φοράγαμε. Αλλά ποτέ δεν είναι κακό μια 
βουτιά στο κοντινό παρελθόν για να δούμε 
τι ήταν στην μόδα πριν μόλις 10 χρόνια. Τι 

παπούτσια, τι μπλούζες, τι καπέλα ήταν 
trendy το 2000; 

Η μόδα εμπορευματοποιείται όσο ποτέ 
άλλοτε. Πλέον τα ρούχα μπορούν να 

καλύψουν κάθε τύπο γυναίκας και κάθε 
γούστο. Η ποικιλία και η απλότητα είναι 
δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτή την 

εποχή. η μόδα αυτή τη δεκαετία 
περιλαμβάνει: 

 



    αθλητικά παπούτσια 
με γούστο 

     πάνινα παπούτσια 
σχεδιαστών 

     φουσκωτά μπουφάν 

     πορτοφόλια με 
αλυσίδες 

     φαρδιά παντελόνια 

     βαμμένα μαλλιά 

     μπλουζάκια με γυμνή 

την κοιλιά 

     μπλούζες με 

κουκούλα 

     τατουάζ 





Οι μπλούζες Fubu που τις φόραγε μέχρι και ο Justin 
Timberlake! 

 



 Τα τζιν ολόσωμα φορέματα. 

 



 Τα κοτσιδάκια! 

 

 

 

 

 

 

Οι ολόσωμες Juicy ροζ φόρμες 

 



 Αυτά τα μποτάκια! (που φοράνε ακόμα και σήμερα 
οι ράπερς) 

 

 

 

                                                        

                                                        

                                                     

                                                   Αθλητικά με 

τακούνια! 

 







ΜΟΔΑ ΤΟΥ 2009 
 Δείχνει, σαφέστατα μια αδυναμία για τη δεκαετία του '80, 

αφού στις κολεξιόν τους οι διάφοροι οίκοι μόδας για τον 

χειμώνα του 2009- 2010 προτείνουν ρούχα με πολύ glitter, 

βάτα για όγκο στους ώμους, κολάν, ζώνες που δίνουν 

έμφαση στη μέση, έντονα φλούο χρώματα και μαλλί 

αφάνα. Μια δόση glamour βέβαια, σαφέστατα δεν 

πειράζει, αλλά τα έντονα στοιχεία της φετινής μόδας 

μπορούν να μας παρασύρουν σε στιλιστικά λάθη που θα 

μας κάνουν να θυμίζουμε κιτς φιγούρες βγαλμένες από την 

αντιπροσωπευτική ταινία της δεκαετίας «Πυρετός το 

Σαββατόβραδο» με τον, νεαρό τότε ηθοποιό, John 

Travolta. 

 Ο πιο ασφαλής τρόπος για να την «βγάλουμε καθαρή» 

είναι η σύνεση και μετριοπάθεια στις φετινές αγορές μας 

επιλέγοντας κομμάτια που βασικά ταιριάζουν στο τωρινό 

μας στυλ και είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συμβατά με 

την τωρινή μας γκαρνταρόμπα. Σε καμιά περίπτωση δεν 

αγνοούμε τους βασικούς στιλιστικούς κανόνες, ιδιαίτερα 

φέτος…. 



 

Η ΜΟΔΑ ΤΟ 2012 

 

 Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2012-13: Οι 
μεγαλύτερες τάσεις της μόδας  

  

 Τον φθινόπωρο και Χειμώνα του 2012-2013 στα 
γυναικεία ρούχα, σύμφωνα με τους μεγάλους 
οίκους μόδας, επικρατούν τα ζωηρά χρώματα 
αλλά και οι πιο βαθιές αποχρώσεις για να 
ταιριάζουν με τα ζεστά υφάσματα. 

  

 Τρελά prints, εντυπωσιακοί όγκοι, metallics, 
δαντέλα και τα πιο δυνατά χρώματα της σεζόν! 
Αυτός ο χειμώνας θα είναι απλώς 
συναρπαστικός! 

 



 Βολάν 

 Αφράτα και παιχνιδιάρικα, «χορεύουν» σε 
κάθε βήμα και δημιουργούν μια παραμυθένια 
αίσθηση. Ο οίκος Alexander McQueen μάς 
ταξιδεύει για άλλη μια φορά. 

  

 Crazy prints 

 Φωτεινή και γεμάτη ενέργεια, η κολεξιόν της 
Mary Katrantzou μάς καθηλώνει με τα οπτικά 
εφέ που δημιουργεί. 

  

 Άγγιγμα δαντέλας 

 Σαγηνευτική, αριστοκρατική και σέξυ. To 
ντελικάτο αυτό υλικό αντιπροσωπεύει την 
απόλυτη θηλυκότητα 




