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Η μόδα, ως παροδικός τρόπος ζωής 
(προέρχεται από τη λατινική λέξη 
modus=τρόπος) σχετίζεται με το σύγχρονο, 
το ωραίο ή το πρακτικό. Στην πράξη πολλά 
από τα στοιχεία της δεν είναι καινούργια, 
αφού επαναλαμβάνονται περιοδικά με μικρές 
αλλαγές, αλλά ούτε και ωφέλιμα, καθώς 
συχνά δεν εξυπηρετούν, δε διευκολύνουν και 
δεν είναι χρήσιμα. 



 H μόδα ικανοποιεί την επιθυμία ή 
την ανάγκη του ανθρώπου για 
εξωτερική και επιφανειακή 
ανανέωση.

 Κολακεύει την φιλαρέσκεια του, 
προσφέροντάς του αυτοπεποίθηση 
και την αίσθηση διάκρισης και 
επιβεβαίωσης. Το καινούργιο , 
επώνυμο και καλαίσθητο προϊόν 
δημιουργεί ευχάριστη διάθεση.

 Από τον τρόπο που ντύνεται ένας 
άνθρωπος μπορεί κανείς να 
μαντέψει το επάγγελμα, την 
οικονομική του κατάσταση, την 
κοινωνική θέση, την παιδεία του, 
αλλά και πολλές πτυχές του 
χαρακτήρα του.



Ιστορική αναδρομή



 Πολλοί άνθρωποι 
χρησιμοποιούν το shopping 
therapy ως καταπραϋντικό 
της όξυνσης των 
προβλημάτων τους, ως 
αναισθητικό για να ξεχάσουν 
τις δυσκολίες που 
παρουσιάζει η κενότητα του 
εαυτού τους και ως μέσο 
υπέρβασης καταθλιπτικών 
αισθημάτων. Η κατάθλιψη, η 
μοναξιά, η έλλειψη 
αυτοεκτίμησης, είναι το  
«εύφλεκτο» υλικό για το 
προσάναμμα της 
καταναλωτικής βουλιμίας. 



 H διαφήμιση είναι 
απαραίτητη και πολύτιμη για 
τον καταναλωτή, ώστε να 
γνωρίζει τα προϊόντα που 
είναι διαθέσιμα στην αγορά 
και να ταξινομεί τις ανάγκες 
του. Ωστόσο, πολλές φορές 
έχει σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες σε αυτόν και την 
τσέπη του. Μια από τις 
σημαντικότερες είναι ο 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ, ο 
οποίος οδηγεί στην 
οικονομική κρίση που 
μαστίζει τον σύγχρονο 
άνθρωπο.



 Η αγορά και των πιο άχρηστων 
προϊόντων προσδίδει προσωρινή 
χαρά και πληρότητα. Ο 
μοντέρνος άνθρωπος 
εξατομικευμένος στη σύγχρονη 
αλλοτρίωσή του, γίνεται βορά 
της διαφημιστικής θήρας και 
υποκύπτει στην καταναλωτική 
εξάρτηση.

 Ο σύγχρονος άνθρωπος όντας 
ευάλωτος και ανεπαρκής, έχει 
την τάση να υποκαθιστά την 
ουσιαστική ανάγκη για 
ανθρώπινη επαφή με υλικά 
αντικείμενα, αφού αυτά ούτε τον 
στενοχωρούν, ούτε και τον 
απογοητεύουν.   



 Είναι γνωστό πλέον ότι πολλά από τα 
συστατικά που περιέχονται στα 
καλλυντικά είναι χημικές τοξικές 
ουσίες, άλλες πιο ήπιες και άλλες 
πολύ πιο επικίνδυνες.

 Parabens: Βρίσκονται σχεδόν σε όλα 
τα προϊόντα ενυδάτωσης, μπορεί να 
προκαλέσουν ερεθισμό και 
αλλεργικές αντιδράσεις.

 Aceton: Το γνωστό «ασετόν» που 
χρησιμοποιείται ως διαλύτης για τα 
βερνίκια νυχιών προκαλεί 
ξηροστομία, ζαλάδα, ναυτία, 
δυσκολία στην ομιλία και σε ακραίες 
περιπτώσεις κώμα. 



 Η νευρική ανορεξία είναι μια 
διατροφική διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται κυρίως από άρνηση 
για διατήρηση ενός υγιούς 
φυσιολογικού βάρους και έναν 
μανιώδη φόβο για την απόκτηση 
βάρους.

 Σημάδια και συμπτώματα:Κατάθλιψη,
Απομόνωση, Πρησμένες αρθρώσεις ,
Κοιλιακό φούσκωμα, Δερματίτιδα.

 Αντιμετώπιση:Διατροφική, 
Φαρμακευτική Αγωγή.



Νέες επιστημονικές έρευνες 
φέρνουν στο φως ολοένα και 
περισσότερα στοιχεία για βλαβερά 
χημικά που χρησιμοποιούνται σε 
όλα τα στάδια παραγωγής ενός 
ρούχου και που η εκτεταμένη και 
μακροχρόνια επαφή μαζί τους, 
οδηγεί σε ποικίλα προβλήματα 
υγείας, με επιδράσεις στο συκώτι 
και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα 
δεκάδες χημικά που βρίσκονται 
στις ίνες των ρούχων, εσωρούχων, 
παπουτσιών κτλ, αποδεσμεύονται 
σταδιακά και απορροφώνται από 
το δέρμα.



 Ο κίνδυνος για τη μόλυνση της 
θάλασσας, αλλά και των φυτών, 
των ζώων και των ανθρώπων από 
τα αμέτρητα παράγωγα του 
πετρελαίου,που χρησιμοποιούνται 
στα εργοστάσια ρούχων είναι 
εμφανής. Χρειάζονται ακόμα 
μελέτες για να αποδειχθεί η 
ακριβής επίπτωση στην παγκόσμια 
υγεία. Έρευνες πάντως σχετίζουν 
την εισπνοή πλαστικών ινών με 
την εμφάνιση όγκων, καθώς και 
τις βαφές που χρησιμοποιούνται 
στα συνθετικά ρούχα με 
δερματίτιδες. 





 Για 100 εκατομμύρια 
παιδιά στον κόσμο, αυτή 
τη χρονιά δεν χτύπησε το 
κουδούνι του σχολείου, 
απλούστατα, γιατί δεν 
πηγαίνουν σχολείο, επειδή 
δουλεύουν, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας. 
Πάνω από 246 
εκατομμύρια παιδιά 
(ηλικίας 5 έως 17 ετών) 
στον κόσμο εργάζονται.



Σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε 
χρόνο εκατομμύρια ζώα 
παγιδεύονται, φυλακίζονται σε 
άθλιες συνθήκες και 
θανατώνονται µε φριχτούς 
τρόπους, αφού γδέρνονται 
ζωντανά για τη γούνα τους.Το 
μέγεθος της γούνας δεν έχει 
σημασία, αφού ακόμη και για το 
πιο µικρό κομμάτι γούνας, ένα 
τουλάχιστον ζώο θυσιάζεται!



ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΟΔΑ
 Το «πράσινο» ,λοιπόν, κατακτά τις πασαρέλες και όχι ως χρώμα 

που θα φορεθεί την επόμενη σεζόν, αλλά ως φιλοσοφία, με στόχο 
μια βιομηχανία μόδας που σέβεται το περιβάλλον.

 Σήμερα η πράσινη μόδα φαίνεται ότι όχι μόνο ήρθε για να μείνει, 
αλλά ότι είναι η μοναδική βιώσιμη λύση για τη βιομηχανία της 
πασαρέλας. 

 Το οικολογικό, το βιολογικό και το φιλικό στο περιβάλλον ρούχο 
όμως, είναι πέρα από τη μόδα. Γιατί δεν αντιπροσωπεύει απλά 
ένα στυλ, αλλά μια νοοτροπία, μια άποψη ζωής και μια 
πραγματικότητα. Δεν ανταγωνίζεται το συμβατικό, γιατί απλά 
μιλάμε για «κάτι άλλο» και για να δούμε τα αποτελέσματά του 
δεν έχουμε παρά να το δοκιμάσουμε.



 Τα συνθετικά υφάσματα που 
προκαλούν σοβαρά προβλήματα 
υγείας στον άνθρωπο, λόγω των 
βλαβερών χημικών που 
λαμβάνουν κατά την επεξεργασία 
και το χρωματισμό τους, αλλά και 
η ευρύτερη ανάγκη του 
σύγχρονου ανθρώπου για 
σεβασμό στο περιβάλλον, έφεραν 
στο προσκήνιο το οικολογικό 
ρούχο, δηλαδή το ρούχο, όπως το 
γνώριζε η ανθρωπότητα, πριν τις 
αλλεπάλληλες χημικές επεμβάσεις 
τόσο στην παραγωγή όσο και την 
κατασκευή του.  Η πράσινη μόδα 
αντεπιτίθεται καθαρή, με 
πολιτικώς ορθά και κοινωνικά 
υπεύθυνα ρούχα, που δεν 
στερούνται τίποτα σε εμφάνιση 
από τα συμβατικά, ούτε 
αποτελούν απαραίτητα στίγμα 
πολιτικών πεποιθήσεων.



 Είναι ανάγκη να 
συνειδητοποιήσουμε ότι η 
ποιότητα ζωής δεν συμβαδίζει με 
την απόκτηση υλικών αγαθών, 
αλλά συνοδεύεται από 
πνευματική και ηθική 
καλλιέργεια.

 Ας θέσουμε ως κέντρο του 
πολιτισμού μας το σεβασμό προς 
τη φύση και τον άνθρωπο κι ας 
προσδιορίσουμε και πάλι την 
έννοια του μέτρου στη ζωή μας.



1η ΟΜΑΔΑ 3η ΟΜΑΔΑ

ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΠΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΚΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2η ΟΜΑΔΑ 4η ΟΜΑΔΑ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΥΤΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΓΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


