
SUPER CINQ

Η ΜΟΔΑ…
ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 



      ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ VINTAGE;  
 
 

o“Vintage” χαρακτηρίζονται τα ενδύματα  που τα 
εμπνεύστηκαν, τα σχεδίασαν και τα δημιούργησαν 
μεταξύ του 1920 και του 1980.  
 
oΟ όρος αυτός υποδηλώνει πάντα  υψηλή ποιότητα. 
 
oΓια να αναγνωριστεί κάποιο ρούχο ως  Vintage, 
πρέπει να έχει περάσει διάστημα τουλάχιστον 20 
χρόνων  από τη δημιουργία του. 
 
 



              ΕΊΔΗ VINTAGE 

 Ρούχα 
 

Αξεσουάρ   
 

Βιβλία    
 

Φωτογραφίες 
 

Είδη σπιτιού κ.α. 





   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΡΟΎΧΩΝ  
                   VINTAGE  
  Είναι ρούχα υψηλής ποιότητας, εμπνευσμένα από 

μια παλαιότερη εποχή .  
 

 Είναι σπάνιο να συναντήσουμε, συχνά, ρούχα 
Vintage, στις μέρες μας. Eίναι, πλέον, συλλεκτικά. 
 

o  Χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη προσοχή στη 
λεπτομέρεια . 
 

 Είναι διαχρονικά (1920-1980). 
 

 Τα αυθεντικά είδη Vintage, με την πάροδο των 
χρόνων, μπορεί να έχουν υποστεί φθορές, όμως, 
αυτές επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα τους. 
 
 

 



     ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ ΡΟΎΧΩΝ VINTAGE  
 
Όταν η τηλεόραση ήταν ακόμα…  
δυσεύρετη, η διαφήμιση των ρούχων  
ήταν έντυπη(περιοδικά, εφημερίδες …),  
ενώ η διαφημιστική καμπάνια κάθε  
προϊόντος έπρεπε να απευθύνεται σε  
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα πολιτών . 
 Οι αφίσες ήταν ένας αποτελεσματικός 
 τρόπος διαφήμισης προϊόντων  όπου το 
εικαστικό αποτέλεσμα, συχνά, μπορούσε  
να θεωρηθεί έργο τέχνης . 
 
 



        ΑΓΟΡΆ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ 
o      H προτίμηση στα ρούχα Vintage έχει αυξηθεί  
σημαντικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τόσο  
που, τα ρούχα των δεκαετιών 1920-1940, είναι δύσκολο  
να βρεθούν στην αγορά. 
  
o Αντιθέτως, μπορούμε να εντοπίσουμε σε πιο προσιτές  
τιμές ρούχα που δημιουργήθηκαν από τη δεκαετία του  
1950 κι έπειτα. 
 
o Τέλος, τα μεγέθη στα ρούχα Vintage είναι εξαιρετικά  
περιορισμένα ,(XS-S-M), λόγω του σωματότυπου των  
ανθρώπων στις συγκεκριμένες περιόδους (1920-1940). 

 



 
 



 
ΓΙΑΤΊ ΑΥΤΉ Η ΣΤΡΟΦΉ ΣΤΑ ΡΟΎΧΑ                                                                                                           
VINTAGE ΣΗΜΕΡΑ;  

 
o Πάντοτε ο κόσμος εκτιμούσε την καλύτερη ποιότητα, το 

ύφασμα και το σχεδιασμό που συναντούμε στα ρούχα 
Vintage.  

  
o Είναι αξιοσημείωτο ότι και στην Ελλάδα σήμερα 

παρατηρείται αύξηση της ζήτησης του Vintage και, 
επιπλέον, γεγονός πολύ σημαντικό, παρατηρούμε πολύ 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα.  





      
    ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ VINTAGE 
 

 
 

  Οι καταναλωτές είναι ολοένα και πιο 
συνειδητοποιημένοι για το πότε ένα ρούχο είναι 
αυθεντικό ή όχι. 
 
 

 Ξέρουν να το επιλέγουν ανάλογα με την τιμή και 
την ποιότητά του. 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝΡΟΎΧΩΝ 
VINTAGE ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ 

 
 Τα αυθεντικά   ρούχα 

Vintage έχουν  υψηλή 
ποιότητα και  τα 
υφάσματά τους είναι, 
πλέον, σπάνια. 

 Υπάρχουν φθορές, 
λόγω του χρόνου. 

 Τα μεγέθη είναι 
περιορισμένα (XS-M). 

 Οι τιμές τους  είναι 
αρκετά  υψηλές.  

      

 
   Τα μη αυθεντικά    

ρούχα   Vintage   δεν   
έχουν φθορές, ώστε να 
τα προτιμούν οι 
καταναλωτές. 

 Υπάρχει ποικιλία 
μεγεθών. 

 Οι τιμές τους είναι 
πολύ προσιτές. 

 





 
          ΣΧΕΔΙΑΣΤΈΣ 

     Σχεδιαστές που έχουν σχεδιάσει ρούχα Vintage: 
 
           Coco Chanel                           
                                        Jean Paul Gaultier  
           Louis Vuitton 
                                        Marc Jacobs 
           Paul Poiret  
                                        Giorgio Armani 
          Pierre Cardin  
                                        Emilio Pucci   
                           και πολλοί άλλοι… 
   



           
       ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ… 
 
   ο  περίφημος Γαλλικός Οίκος Louis Vuitton, 

εμπνεύστηκε το «Cat look» από τη δεκαετία του 
'60. Οι έντονες βλεφαρίδες που κυριάρχησαν 
εκείνη τη δεκαετία ενέπνευσαν την μακιγιέζ του 
Οίκου, Pat, να εκσυγχρονίσει το look και να το 
μετατρέψει σε αυτό που η ίδια ονομάζει  

 
“ Το κέντρο της πόλης της Νέας Υόρκης συναντά την 

παλιά Παριζιάνικη κομψότητα”. 
 



΄΄ Cat look ΄΄  
 Louis Vuitton  
 
 
Μοντέλο: 
Cara Delevigne.  



                             ΟΙΚΟΣ MARC JACOBS.  



 
CHRISTIAN DIOR  
                              Η ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ ΄50  
  

 Κατά τη δεκαετία του 1950, ο Οίκος Christian Dior 
παρουσίασε μία σειρά από νέα σχέδια των οποίων η 
παραγωγή είχε τεράστια απήχηση στην παγκόσμια 
αγορά.  
 

 Τα ρούχα του Dior είχαν καθαρές γραμμές και ήταν 
ραμμένα από σκληρό ύφασμα, για να τονίζουν το 
γυναικείο σώμα.  
 

 O Οίκος Dior καθιέρωσε το στενό κορσάζ σε συνδυασμό 
με την κλος φούστα.  
 

 Το στυλ των ρούχων του ήταν ιδανικό για τις κυρίες 
που ήθελαν να χαρακτηρίζονται από κομψότητα και 
φινέτσα. 
 



                        Κολεξιόν Christian Dior. 



Οίκος Christian Dior. 



    ΤΕΛΙΚΩΣ, ΠΑΛΙΟ Η VINTAGE;  
 
Τελικώς, βλέπουμε ότι το παλιό ένδυμα μπορεί να 
μην είναι απλώς «παλιό», μπορεί να είναι…Vintage. 
Δηλαδή ένδυμα διαχρονικό, που άντεξε στο χρόνο 
και στις προτιμήσεις μας, εξαιρετικής ποιότητας, 
πρωτότυπο και κλασσικό.   
Αυτή η Μόδα ξεκίνησε από το εξωτερικό και, τα 
τελευταία  χρόνια, κυριαρχεί και στις δικές μας 
συνήθειες, στον ελληνικό τρόπο ένδυσης  και ζωής. 
 

 



 
 
    
 
 

          Σας ευχαριστούμε πολύ! 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20100122/low/assets_LARGE_t_420_8143366.JPG


 
 
 
      ΟΜΑΔΑ SUPER  5   

                           
 
 

                       Αναστασία Αγαπητίδου 
                  Μαρκέλλα  Γώτα 
                  Αλεξάνδρα Μακαρέζου 
                  Διονυσία Μαχαιρά 
                  Βασιλική Παππά 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vintage_clothing 
http://www.tlife.gr/Article/beauty-
newvintagetrend/0-17-32126.html 
 
https://www.google.gr/ 
 
http://arive.gr/pages/tributes/vintage_commercials/
vintage_commercials.html 
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