
Γρεσνηηική Γργαζία 

 

Τάξη: Β1'  

Θέμα: “Καταναλωτική ςυμπεριφορά – ζνδυςη – εφηβική 

μόδα” 

Υπεύθσνη καθηγήηρια:  

Παπαβασιλείου Αναστασία 

 

 

Ε ΟΓΟΕ ΠΩΚ ΓΦΕΒΩΚ  

ΙΓ ΠΕ  

ΙΜΔΑ 

 

 

 
 



 

    

 Μόδα είλαη ε παξνδηθή ζπλήζεηα πνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 

γεληθεύεηαη ζε κεγάιν θάζκα ηεο θνηλσλίαο, ζε όηη αθνξά ηελ 

ελδπκαζία, ηελ θόκκσζε, ηε κνπζηθή, ν ζπξκόο, ν λεσηεξηζκόο. Ζ κόδα 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα πνιπζύλζεην θαηλόκελν 

πνπ θαζξεθηίδεη ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηηο εμειίμεηο κηαο θνηλσλίαο ζε κηα 

νξηζκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν. Ο ξόινο ηεο είλαη λα εηζάγεη ζηελ θνηλσλία, 

κε ηε γξήγνξε κεηάδνζε θαη αθνκνίσζε, λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

πεπνηζήζεηο. 
 

 
 

 

 

   Οπσζδήπνηε ε κόδα απνηειεί αληαλάθιαζε ησλ θνηλσληθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη ελζαξθώλεη ην πλεύκα ηεο θάζε επνρήο. 

Έηζη ζηελ θιαζζηθή επνρή αληηζηνηρεί ε απιή θνξεζηά κε  

ηνλ απέξηηην ρηηώλα. Αληίζεηα ε πνιπηέιεηα ηεο Βπδαληηλήο απιήο 

επηβάιιεη πνιπηειή θνξέκαηα από κεηάμη θαη άιια βαξύηηκα πθάζκαηα, 

ελώ ηαπηόρξνλα ν ρξηζηηαληζκόο επέβαιιε ηελ απζηεξόηεηα ηνπ 

ηξίρηλνπ ρηηώλα. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο λαπνιεόληεηαο επνρήο είλαη ε 

έιιεηςε επηηήδεπζεο, ελώ ε παιηλόξζσζε ησλ Βνπξβώλσλ έθεξε πάιη 

ζην πξνζθήλην ηα θξηλνιίλα θαη ηα θνξέκαηα ζε ζρήκα θνπδνπληνύ. Ζ 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε νδήγεζε ηε κόδα ζε απινύζηεξα κνλνπάηηα. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

     Σα ηειεπηαία ρξόληα ε κόδα παξνπζηάδεη αλαξίζκεηεο πιεπξέο. 

Μέζα απ’ απηήλ κπνξνύκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ εμέιημε ησλ 

εζίκσλ, ησλ ηδεώλ, ηνπ ηξόπνπ δσήο, ηεο πιηθήο θαη ηεο εζηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο θνηλσλίαο γεληθά. Ο ραξαθηεξηζκόο «κνληέξλνο» 

απνδίδεηαη ηόζν ζε αληηθείκελα όζν θαη ζε αληηιήςεηο θαη ην 

γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη όηη ε κόδα απνηειεί ζεκαληηθό θεθάιαην 

ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη εηδηθόηεξα ηνπ λένπ. Κνιαθεύεη 

ηε θηιαξέζθεηά ηνπ πξνζθέξνληάο ηνπ ηελ αίζζεζε ηεο δηάθξηζεο 

θαη ηεο επηβεβαίσζεο. 
 

   Ζ κόδα έρεη θηάζεη ζην απνθνξύθσκά ηεο θαη έρεη κπεη 

νινθιεξσηηθά ζηε δσή καο. Γπζηπρώο, όκσο, ε επηξξνή ηεο ζηηο 

κάδεο δελ είλαη θαζόινπ επνηθνδνκεηηθή. Έρεη θπξηαξρήζεη 

ην εθήκεξν θαη ην παξάινγν.  

 

 

 

 



 
 

 

 

   Οη κεγάινη νίθνη κόδαο αζθνύλ επάλσ καο έλα είδνο ηπξαλληθήο 

επηβνιήο, ηελ νπνία επηηπγράλνπλ κέζσ ηεο ηειεόξαζεο θαη ησλ 

άιισλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Απηό ζηαδηαθά έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε θαιαηζζεζίαο θαη ηαπηόρξνλα ηζνπεδώλεη 

ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, 

θάλνληάο ηνλ θαζέλα δέζκην ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνύλ. 

 

    

 



Μέζσ επσλύκσλ πξνζώπσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα εζνπνηώλ θαη 

ηξαγνπδηζηώλ, εληζρύνληαη ακθηζβεηνύκελα πξόηππα 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ απνδέθηεο έρνπλ ζπλήζσο ηνπο λένπο. Δπίζεο, 

έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηεο ζύγρξνλεο κόδαο είλαη ε θεξδνζθνπία ζε 

βάξνο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. Γηα παξάδεηγκα έλα ξνύρν πνπ 

αληηθεηκεληθά ε αμία ηνπ είλαη πνιύ ρακειή, κπνξεί λα πσιείηαη 

αθξηβά κόλν θαη κόλν γηα ην γεγνλόο όηη θνξηέηαη πνιύ 

θαη ζπκβαδίδεη κε ηηο λέεο ηάζεηο 

 

 

 

 Ζ επίδξαζε ηεο κόδαο ζην άηνκν ζπγθεθξηκέλα κπνξεί λα έρεη 

άζρεκεο ζπλέπεηεο. Ο θαζέλαο πξνζπαζεί λα βξίζθεηαη κέζα ζην 

πιαίζην ησλ πξνζηαγώλ ηεο κόδαο γηα λα κελ ζεσξεζεί 

νπηζζνδξνκηθόο, είηε ζπκθσλεί κ’ απηέο είηε όρη. Έηζη αζθείηαη 

πάλσ ηνπ έλα είδνο ςπρνινγηθνύ εμαλδξαπνδηζκνύ πνπ ζπληειεί 

άκεζα ζηελ απώιεηα απηνπεπνίζεζεο θαη ηνλ κηκεηηζκό κέρξη ηελ 

αιινηξίσζε ηεο ζπλείδεζήο ηνπ. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν 

ππνβηβάδεηαη ε απηνηέιεηα ηνπ θάζε αηόκνπ θαη ππνβαζκίδεηαη ε 

θξίζε ηνπ. Έηζη θαηαιήγνπκε λα αλήθνπκε όινη ζε έλα νκνηόκνξθν 

ζύλνιν αλζξώπσλ, ζην νπνίν δελ δηαθέξεη ν έλαο από ηνλ άιιν, 

έρνπκε όινη ηα ίδηα πξόηππα θαη θνηλνύο ζηόρνπο θαη νδεγνύκαζηε 

από ηε βηνκεραλνπνηεκέλε καδηθή θνπιηνύξα. 
 



Νρόησπα Ιόδας 

 

 

 

Πξόηππα είλαη θάπνηα είδσια θπξίσο πξνζώπσλ πνπ είραλ 

θαηαμησζεί ζε έλαλ ηνκέα θαη είλαη είηε από ην θνληηλό πεξηβάιινλ 

ελόο αλζξώπνπ είηε από ην θαιιηηερληθό ηνκέα. Όινη νη άλζξσπνη 

ππνζπλείδεηα ή όρη δηαιέγνπλ πξόηππα θαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ 

ηξόπν άζεια ή κε,πξνζπαζεί λα ηα κηκεζεί,λα ηα ππεξβεί,λα ηα 

αθνινπζήζεη θαη λα γίλεη αθόκα θαιύηεξνο από απηά ελώ ζην ηέινο 

ηα ιαηξεύεη,ηα αγαπάεη θαη ηα ππεξαζπίδεηαη. 

Σα πξόηππα πνπ επηιέγεη ν θαζέλαο είλαη ζύκθσλα κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηα,ην ραξαθηήξα,ηηο ηδέεο,ηηο αληηιήςεηο,ηηο αμίεο,ηε 

λννηξνπία,ηηο παξέεο,ηα κελύκαηα πνπ πεξλάεη ε νηθνγέλεηα θαη ην 

θνληηλό πεξηβάιινλ αιιά θπξίσο ηελ θξίζε ηνπ θαζελόο θαη ηηο 

γλώζεηο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ έρεη πάξεη από κηθξόο. 

 

 



 

ΝΞΩΠΓΟ ΡΘΓΟ 

 
 
 

ΒΑΙΒΑΗΖ  

 

Μηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ξνύρσλ είλαη ην βακβάθη. Σν βακβάθη είλαη έλα πνιύ 

άλεην, απαιό θαη ζπλεζηζκέλν θπζηθό πιηθό. Δίλαη έλα κνλσηηθό 

πιηθό θαη έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Έλα από απηά ηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη όηη δελ ιηώλεη όηαλ βξίζθεηαη θνληά ζε θσηηά 

θαη ζπλεπώο είλαη δύζθνιν λα θαεί. Σν βακβάθη ζηα παιηά ρξόληα 

μεθίλεζε από ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή θαη θαιιηεξγείηαη θπξίσο γηα 

ηηο ίλεο ηνπ. ηελ Διιάδα ην βακβάθη γηα πξώηε θνξά ήξζε από ηελ 

Αζία ην 325 π. Υ θαηά ηελ επνρή ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ. ηε ζπλέρεηα 



εμαπιώζεθε θαη ζηηο ππόινηπεο επξσπατθέο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ. 

Σα παιηά ρξόληα ην βακβάθη ην αλέθεξαλ σο δέληξν θαη απηό είρε 

ζαλ απνηέιεζκα όηη θαιιηεξγνύζαλ δελδξνεηδείο πνηθηιίεο 

βακβαθηνύ. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνύ άξρηζε ζηελ Διιάδα από 

ηελ επνρή ηνπ Παπζαλία ην 2 κ. Υ κε ην όλνκα «βύζζνο». Ζ 

θαιιηέξγεηά ηνπ απμήζεθε πεξίπνπ ην 550 κ.Υ. ηελ πθαληνπξγία νη 

ίλεο ηνπ απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε ύιε. Σα βακβαθεξά πθάζκαηα 

είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο αλ θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηα έρνπλε 

αληηθαηαζηήζεη κε ζπλζεηηθά πιηθά πνπ βέβαηα ζπκθέξνπλ δηόηη 

θνζηίδνπλ ιηγόηεξν. Ζ Κίλα έρεη ηελ κεγαιύηεξε παξαγσγή 

βακβαθηνύ ζηνλ θόζκν. Μεηά αθνινπζνύλ ε Ηλδία, ε Ζ.Π.Α, ε 

Ρσζία, ην Παθηζηάλ θαη ε Βξαδηιία. ηελ Διιάδα θαιιηεξγνύληαη 

πεξίπνπ 4.300.000 ζηξέκκαηα ην 2000 θαη ε εηήζηα παξαγσγή 

έθηαλε ηνπο 435.000 ηόλνπο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ 

Διιεληθνύ βακβαθηνύ θαηαλαιώλεηαη εγρώξηα ελώ ην ππόινηπν 

ζπλήζσο εμάγεηαη ζε κνξθή λεκάησλ. 

 

ΙΓΠΑΛΖ  

Σν κεηάμη είλαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πθαληηθέο ίλεο πνπ ηελ 

θάκπηα ηνπ κεηαμνζθώιεθα γηα λα πεξάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε θάζε 

ζηελ κεηακόξθσζή ηεο. Ζ παξαγσγή ηνπ αθαηέξγαζηνπ κεηαμηνύ 

θηάλεη πεξίπνπ ζηηο 30.000 ηόλνπο ηνλ ρξόλν. Ζ κεγαιύηεξε ρώξα 

ζηελ παξαγσγή κεηαμηνύ είλαη πξώηα ε Ηαπσλία θαη κεηά ε Κίλα. 

Σειεπηαία έρεη κεησζεί ε παξαγσγή ιόγσ ηνπ ηερληθνύ κεηαμηνύ θαη 

ησλ ζπλζεηηθώλ πιηθώλ. ηελ Διιάδα ε παξαγσγή από 3.000 

κεηώζεθε θαη έθηαζε ηνπο 630 ηόλνπο κε θίλδπλν λα κεηώλεηαη 

ζπλερώο. 

ΘΖΚΑΞΖ 

Σν ιηλάξη δηαζέηεη θισζηηθέο ίλεο από ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη 

ιίλα πθάζκαηα. Έξρεηαη από ηελ Αζία θαη είλαη έλα από ηα 



αξραηόηεξα θισζηηθά θπηά. Σν 3400 π. Υ ζηελ Αίγππην νη 

άλζξσπνη θαηαζθεύαζαλ ξνύρα θαη πθάζκαηα από ιηλάξη. ηηο 

ππξακίδεο νξηζκέλεο θνξέο νη κνύκηεο ήηαλε ηπιηγκέλεο κε ύθαζκα 

από ιηλάξη. Σν ιηλάξη δηαδόζεθε από ηελ Αίγππην θαη κεηά ζηηο 

άιιεο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη αξγόηεξα ζηελ ππόινηπε Δπξώπε. 

Σα ιηλά πθάζκαηα είλαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, έρνπλε ειαζηηθόηεηα 

θαη ζθιεξή πθή θαη απηόο είλαη έλαο ιόγνο πνπ ηα ιηλά πθάζκαηα 

ηζαιαθώλνληαη εύθνια θαη είλαη αξθεηά δύζθνια ζην ζηδέξσκα. Σν 

ιηλάξη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνξξνθά θαη λα απειεπζεξώλεη 

πγξαζία γηα απηό ηα ιηλά είλαη εμαηξεηηθά δξνζεξά. Δθηόο από 

ελδύκαηα απηό ην πιηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα επέλδπζε 

επίπισλ. Σελ κεγαιύηεξε παξαγσγή ζε ιηλάξη ηελ έρεη ε Ρσζία, 

ζηελ ζπλέρεηα ε Γαιιία, ε Λεπθνξσζία, ε Ηλδία θαη ε Ληζνπαλία. 

ηελ Διιάδα όκσο ε παξαγσγή ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηε Μεζζελία 

γηαηί είλαη ζε κηθξή έθηαζε. 

 

ΙΑΘΘΖ 

Σν καιιί παξάγεηαη θπξίσο από ην πξόβαην. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί 

όκσο λα παξάγεηαη θαη από ην ηξίρσκα ηεο θαηζίθαο, ηεο θακήιαο, 

θιπ. Σν καιιί είλαη θαθόο αγσγόο ιόγσ ηνπ όηη ην καιιί απνξξνθά 

ηελ πγξαζία. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη ηα 

κάιιηλα πθάζκαηα είλαη νη εμήο: 

α)Καζκίξηα  

β)Αιπαθά  

γ)Βηθνύληα  

δ)Μνρέξ  

ε)Κακειό 

 

 



ΚΑΖΘΜΚ 

Πξώηε ύιε ηνπ λάηινλ είλαη ε θαηλόιε. Οη ίλεο ηνπ είλαη αξθεηά 

ειαζηηθέο θαη ειαθξηέο θαη έρνπλε κεγαιύηεξε αληνρή από ηηο ίλεο 

ηνπ κεηαμηνύ. 

 

 

ΝΑΖΔΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ 

Τα ζθήπηξα ζηελ παηδηθή εξγαζία θξαηά ε Αζία θαη νη ρώξεο 
ηνπ Εηξεληθνύ (122,3 εθαηνκκύξηα παηδηά) θαη ε Αθξηθή (50 
εθαηνκκύξηα) ελώ ην θαηλόκελν έρεη ππνρσξήζεη -αλ κπνξνύκε 
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηόλ ηνλ όξν γηα ηέηνηα ζέκαηα- ζηα 5,7 
εθαηνκκύξηα παηδηά… 

Σηηο ρώξεο απηέο, ε παηδηθή εξγαζία είλαη κέξνο ηεο 
θαζεκεξηλόηεηαο. Εθαηνκκύξηα αλήιηθα παηδηά εμαλαγθάδνληαη 
λα εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο, θαηά θαλόλα αλζπγηεηλέο εξγαζίεο. 

Εθαηνληάδεο ρηιηάδεο κηθξά παηδηά πέθηνπλ ζύκαηα 
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, από εύπνξνπο πνιίηεο ησλ 
ιεγόκελσλ «αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ», ηόζν ζηηο ρώξεο ηνπ 
ηξίηνπ θόζκνπ όπνπ θαηνηθνύλ, όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο, όπνπ 
πξνσζνύληαη παξάλνκα γη” απηό ην ζθνπό. Μόλν ζηελ 
Επξώπε εξγάδνληαη παξάλνκα από 200 έσο 500 ρηιηάδεο 
αλήιηθεο ηεξόδνπιεο. 

Τν ζιηβεξό απηό θαηάινγν ζπκπιεξώλνπλ ηα ρηιηάδεο παηδηά-
ζύκαηα πνπ πξνσζνύληαη ζηηο «αλαπηπγκέλεο ρώξεο» απηνύ 
ηνπ θόζκνπ είηε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ πεηξακαηόδσα 
είηε γηα εκπνξία νξγάλσλ. 
Η παηδηθή εξγαζία ζηε γεσξγία ζπκβαδίδεη πνιύ ζπρλά κε 
κνξθέο δνπινπαξνηθίαο. Οη πάκπησρεο νηθνγέλεηεο ησλ 
ρσξηθώλ, πνπ είλαη αθηήκνλεο ή έρνπλ ειάρηζηε δηθή ηνπο γε 
θαη δπζθνιεύνληαη λα επηβηώζνπλ, ζπρλά παγηδεύνληαη από ην 



γαηνθηήκνλα ηεο πεξηνρήο ή θάπνηνλ ηξίην από ηνλ νπνίν 
δαλείδνληαη θάπνην πνζό. Γηα λα μεπιεξώζνπλ ην ρξένο ηνπο 
ππνρξεώλνληαη ζπλήζσο λα θαηαδηθάζνπλ ην παηδί ηνπο λα 
δνπιεύεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ πηζησηή/ εξγνδόηε. Η πξνζσπηθή 
παηδηθή δνπιεία ιόγσ ρξένπο αλζεί ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 
πιαλήηε: όρη κόλν ζηε λόηηα θαη λνηηναλαηνιηθή Αζία αιιά θαη 
ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζηελ Αθξηθή. Τα παηδηά εξγάδνληαη 
ζπλήζσο ζε εμαηξεηηθά ζθιεξέο ζπλζήθεο γηα κεγάιεο 
πεξηόδνπο ηνπ ρξόλνπ θαη πιεξώλνληαη ειάρηζηα έσο θαζόινπ. 
Είλαη θιεηδσκέλνη ζηα δσκάηηα γηα αξθεηέο ώξεο θαη κεξηθέο 
θνξέο αιπζνδεκέλνη. Μεξηθά από ηα παηδηά απάγνληαη θαη 
πσινύληαη αξγόηεξα σο ζθιάβνη. Οη εξγνδόηεο κπνξνύλ λα 
ρηππήζνπλ ηα παηδηά, λα ηα ζεκαδέςνπλ κε ππξαθησκέλα 
ζίδεξα, λα ηα θξεκάζνπλ αλάπνδα από ηα δέληξα ή αθόκε θαη 
λα ηα αθήζνπλ ρσξίο θαγεηό. Τα παηδηά θαηαιήγνπλ λα είλαη 
ζην έιενο ηνπ εξγνδόηε. 

Οξηζκέλνη γνλείο εκπηζηεύνληαη ηα παηδηά ηνπο ζε κεζίηεο θαη ηα 
αληαιιάζζνπλ κε ρξήκαηα. Αλαπηύζζεηαη έηζη έλα 
δνπιεκπόξην παηδηώλ κε ζθνπό ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ή 
ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Εθηηκάηαη όηη ε εκπνξία παηδηώλ 
είλαη κηα «επηρείξεζε» κε εηήζην ηδίξν έλα δηζεθαηνκκύξην 
δνιάξηα θαη όηη ηα ζύκαηα θηάλνπλ ην 1,2 εθαηνκκύξηα παηδηά 
ην ρξόλν. Πξόθεηηαη γηα έλα πξαγκαηηθά νηθνπκεληθό πξόβιεκα 
πνπ ζπλδέεη όιεο ηηο ρώξεο θαη πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, 
δεκηνπξγώληαο έλα ζύλζεην πιέγκα παξάλνκσλ κεηαθηλήζεσλ 
αλζξώπηλσλ ππάξμεσλ. 
Καη βέβαηα κία από ηηο θνβεξόηεξεο κνξθέο «παηδηθήο 
εξγαζίαο» είλαη ε θαηαλαγθαζηηθή επηζηξάηεπζε παηδηώλ, πνπ 
εμαλαγθάδνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιεκηθέο ζπξξάμεηο. 
Έλαο από ηνπο ηνκείο πνπ αλεζπρνύλ πεξηζζόηεξν ηνπο 
δηεζλείο νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηα δηθαηώκαηα ησλ 
παηδηώλ είλαη ε εξγαζία ζηα νξπρεία. Σύκθσλα κε 
ππνινγηζκνύο ζηα νξπρεία εξγάδνληαη πεξίπνπ έλα 
εθαηνκκύξην παηδηά θαη έθεβνη. Τα πεξηζζόηεξα από απηά ηα 
παηδηά εξγάδνληαη ζε κηθξέο βηνκεραλίεο πνπ δελ έρνπλ άδεηα 
θαη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο. 



Ελδεηθηηθά, ην ζθεληθό ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή είλαη εθηαιηηθό. Σηε 

Βξαδηιία 7 εθαηνκκύξηα παηδηά αλαγθάδνληαη ή ππνρξεώλνληαη 

λα εξγάδνληαη. Σηε Βξαδηιία, ζηελ Κνινκβία θαη ην Εθνπαδόξ 

έλα πνζνζηό 20% ησλ παηδηώλ ειηθίαο 10 κε 14 ρξόλσλ, 

εξγάδεηαη ζε ζπίηηα. Πεξηζζόηεξα από 2 εθαηνκκύξηα παηδηά 

ειηθίαο 5 κε 15 ρξόλσλ εξγάδνληαη ζε αγξνηηθέο δνπιεηέο ζηε 

Γνπαηεκάια, ζηελ Ολδνύξα, ζηελ Νηθαξάγνπα θαη ζηνλ 

Παλακά. 

 
 
Zara Βραζιλίας, καθεζηώς ζύγτρονης δοσλείας 
 
ηηο 16 Απγνύζηνπ 2011, έπεηηα από θαηαγγειία ζσκαηείσλ ζηελ 
ηειενπηηθή εθπνκπή Liga μεθίλεζαλ έξεπλεο γηα ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο ζε ζύγρξνλα θάηεξγα πνπ παξάγνπλ ξνύρα γηα 
ινγαξηαζκό ηεο εηαηξίαο Zara ζηε Βξαδηιία. ηηο 17 Απγνύζηνπ,  ε 
Τπεξεζία Πεξηθεξεηαθήο Δπνπηείαο Δξγαζίαο θαη Απαζρόιεζεο 
ηνπ άν Πάνιν  έθιεηζε κηα βηνηερλία πνπ πξνκήζεπε ξνύρα ηελ 
εηαηξία Zara, όπνπ νη εξγαδόκελνη εξγάδνληαλ ππό ζπλζήθεο 
ζύγρξνλεο δνπιείαο. Οη  15 εξγαδόκελνη είραλ εηζαρζεί παξαλόκσο 
ζηε Βξαδηιία από ηε Βνιηβία θαη ην Πεξνύ θαη ήηαλ θιεηδσκέλνη ζε 
κηθξά δηακεξίζκαηα ελώ έξαβαλ ξνύρα γηα 12-18 ώξεο ηελ εκέξα 6-
7 κέξεο ηελ εβδνκάδα. Γε κπνξνύζαλ λα βγνπλ από ηα 
δηακεξίζκαηα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ επόπηε θαη δελ είραλ 
δεζηό λεξό γηα κπάλην νύηε αξθεηό θαγεηό. Οη Βνιηβηαλνί 
πιεξώλνληαλ πεξίπνπ 1.14 δνιιάξηα γηα θάζε ξνύρν πνπ έξαβαλ, 
ελώ ε ιηαληθή ηηκή ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Βξαδηιίαο γηα ην ίδην ξνύρν 
ήηαλ πεξίπνπ 126 δνιάξηα (76 επξώ). Από ηα ρξήκαηα πνπ 
θέξδηδαλ πιεξσλόηαλ ην ελνίθην αιιά θαη ην θόζηνο ηεο κεηαθνξάο 
ηνπο από ηε Βνιηβία ζηε Βξαδηιία. Πνιινί εξγάδνληαλ γηα 3-4 κήλεο 
κέρξη λα μεπιεξώζνπλ ηνπο δνπιέκπνξνπο. 
Οη έξεπλεο ζπλερίζηεθαλ θαη ζπλνιηθά βξέζεθαλ 4 βηνηερλίεο κε 
αλάινγεο ζπλζήθεο πνπ έξαβαλ ξνύρα γηα ινγαξηαζκό ηεο Zara.  Ο 
κηζζόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζύγρξνλα απηά θάηεξγα θπκαηλόηαλ 
από 156 έσο θαη 290 κεληαίσο όηαλ ν θαηώηαηνο κηζζόο ζηε 
Βξαδηιία είλαη 344 δνιιάξηα. Αλάκεζα ζηνπο εξγαδόκελνπο βξέζεθε 
θαη θνξίηζη ειηθίαο 14 ρξνλώλ! Οη έξεπλεο ζπλερίδνληαη, ελώ ε 



εηαηξία Zara ήδε βαξύλεηαη κε 52 θαηεγνξίεο γηα παξαβάζεηο θαη 
έρεη ηεζεί ππό έξεπλα από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ηεο Βξαδηιίαο. 
Ζ εηαηξία Zara, πνπ αλήθεη ζηνλ όκηιν  Inditex , ηνλ κεγαιύηεξν 
όκηιν ιηαληθήο πώιεζεο ξνύρσλ παγθνζκίσο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 
εηαηξία AHA πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηηο εηαηξίεο ππεξγνιαβίαο πνπ 
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εηαηξία Zara. Ζ Inditex δήισζε όηη νη 
θαηεγνξίεο απνηεινύλ ζνβαξή παξαβίαζε ηνπ θώδηθα  ηεο εηαηξίαο 
γηα ηνπο εμσηεξηθνύο πξνκεζεπηέο θη έηζη ξίρλεη ηελ επζύλε ζηελ 
AHA. 
 
Ο Ineke Zeldenrust ηεο Δθζηξαηείαο γηα «Καζαξά Ρνύρα» ζην 
Άκζηεξληακ, δήισζε όηη ηέηνηεο ππεξγνιαβίεο είλαη ζπλεζηζκέλεο 
ζηε βηνκεραλία. «Δίλαη επζύλε ηεο Zara λα γλσξίδεη πνηνο θηηάρλεη 
ηα ξνύρα ηεο», δήισζε. «ύκθσλα κε ηνλ θώδηθα δενληνινγίαο 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη, είλαη ππεύζπλε γηα νπνηνλδήπνηε 
εκπιέθεηαη ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηώλ. Ζ επηηήξεζε είλαη δηθή ηεο 
επζύλε.» 
Νσξίηεξα θέηνο, εθαηνληάδεο εξγαδόκελνη ιηπνζύκηζαλ ζε 
εξγνζηάζηα πθαζκάησλ ζηελ Κακπόηδε εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο 
δέζηεο, ησλ ππεξσξηώλ θαη ηεο έθζεζήο ηνπο ζε ρεκηθά, ζέηνληαο 
κεγάιεο εηαηξίεο ιηαληθήο πώιεζεο όπσο ηηο H&M, Marks & 
Spencer θαη ηελ Inditex ζην πξνζθήλην θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο 
ππό έξεπλα. 
Σνλ Ηνύιην, 300 εξγαδόκελνη ηεο Ηζπαληθήο εηαηξίαο Zara 
δηεμήγαγαλ πνξεία ζηε Μαδξίηε, δηακαξηπξόκελνη όηη ην 80% ηνπ 
θπξίσο γπλαηθείνπ πξνζσπηθνύ εξγάδνληαη κε ζπκβάζεηο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ (κηθξήο δηάξθεηαο). 
 
 



 
 

ΗΑΠΑΚΑΘΩΠΖΟΙΜΟ 

 

 

 

 



 ΜΞΖΟΙΜΟ  

  

 

    Ο θαηαλαισηηζκόο είλαη όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ ηάζε ηεο δεμίσζεο σο πξνζσπηθήο επηπρίαο κε ηελ 

απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ θαη ηελ θαηαλάισζε, ηελ νπνία 

εμέθξαζαλ πξώηνη ν Κάξνι Μαξμ θαη Φνξηζηαηλ Βεκπιελ. 

Υξνλνινγείηαη από ηνπο αλζξώπηλνπο πνιηηηζκνύο. 

  ηα νηθνλνκηθά ν θαηαλαισηηζκόο κπνξεί επίζεο λα αλαθέξεηαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηαλάισζε θαη 

ηελ πεπνίζεζε όηη ε ειεύζεξε επηινγή ησλ θαηαλαισηώλ πξέπεη λα 

ππαγνξεύεη ηελ νηθνλνκηθή δνκή κηαο θνηλσλίαο. 

 

 

  ΖΟΠΜΞΖΑ ΠΜΡ ΗΑΠΑΚΑΘΩΠΖΟΙΜΡ  

 

  Παξόιν πνπ ν θαηαλαισηηζκόο ζπλήζσο ζπλδέεζαη κε ηνλ 

θαπηηαιηζκό θαη ηνλ δπηηθό θόζκν, εληνύηνηο είλαη πνιππνιηηηζκηθνο 

θαη κε γεσγξαθηθόο, όπσο θαίλεηαη ζήκεξα π.ρ. ην Σόθπν, ηε 

ηγθαπνύξε, ην Υνλγθ Κνλγθ, ηε Σεπέ, ην Σέιε Άβηα θαη ην 

Νηνπκπαη. Ο θαηαλαισηηζκόο κε ηελ έλλνηα ηεο αγνξάο θαη 

θαηαλάισζεο πιηθώλ αγαζώλ πέξα από ηηο βαζηθέο αλάγθεο είλαη 



όζν παιηόο όζν θαη νη παιαηόηεξνη πνιηηηζκνί ( π.ρ. Αξραία 

Αίγππηνο, Βαβπιώλα, Αξραία Ρώκε).  

 
 

Από ηόηε πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ν θαηαλαισηηζκόο, πνιινί 

άλζξσπνη θαη νκάδεο αλαδεηήζαλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο κέζσ 

κηαο πην απιήο δώλεο. Αλ θαη ν θαλαισηηζκόο δελ είλαη θαηλνύξην 

θαηλόκελν επεθηάζεθε επξέσο ηνλ 20ν αη. θαη ηδηαηηέξα ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ππό ηελ επίδξαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ θαη 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

ΑΖΠΖΑ 
 

 Ζ πξόνδνο ηεο επηζηήκεο / ε  αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο  

 Ζ ππεξπαξαγσγή  

 Σα νηθνλνκηθνπνιηηηθα ζπκθέξνληα 

 Ζ άλνδνο ηνπ βνησηηθνύ επηπέδνπ  

 Ο γξήγνξνο ξπζκόο δώλεο 



 Ζ ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

 Ζ κόδα, ν εγσηζκόο, ε επίδεημε θιπ. 

 Ο βνκβαξδηζκόο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ςεύηηθσλ 

αλαγθώλ  

 Ο κηκεηηζκόο  

 Ζ επθνιίεο πιεξσκήο (πρ δόζεηο, πηζησηηθέο θάξηεο) 

 Ζ ηαύηηζε ηνπ “έρεαλ” κε ην “είλαη”  

 Οη ειθπζηηθέο πξνζθνξέο/ ζπζθεπαζίεο. 

 

 

ΟΡΚΓΝΓΖΓΟ 
 

 

 Παξάινγε αύμεζε ησλ αλζξώπηλσλ απαληήζεσλ 

 Αιαδνλεία, πιενλεμία, απιεζηία 

 Αύμεζε ηεο βίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο 

 Πιεζσξηζκόο, αλεξγία 



 Αιινηξίσζε αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ  

 Δμάληιεζε θπζηθώλ πόξσλ 

 Μαδνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ-Σππνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

 Καηαλαισηηθή καλία 

 Δκπόδηα ζηελ πλεπκαηηθή-εζηθή αθύπληζε 

 Παζεηηθνπνίεζε  

 Υεηξαγώγεζε θαηαλαισηώλ 

 Αδηαθνξία αηόκσλ σο πξνο ηηο νπζηαζηηθέο ηνπο αλάγθεο 

 

 

 

 

Ε ΟΜΘΖΗΕ ΓΚΔΡΙΑΟΖΑ 

 



Ζ ζρνιηθή ζηνιή ζηα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ είλαη 

 θάηη ην ζπλεζηζκέλν θαζώο ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ζηνλ θόζκν 

νη ζηνιέο είλαη ππνρξεσηηθέο. ε  

ρώξεο όπνπ δελ ππάξρνπλ ζηνιέο θαη ην ληύζηκν είλαη πην άηππν 

ππάξρνπλ θώδηθεο έλδπζεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδνληαη νη καζεηέο 

γηα ηελ επηινγή ησλ ξνύρσλ ηνπο. Κάπνηεο από απηέο ηηο ρώξεο 

είλαη νη Ζ.Π.Α , ν Καλαδάο, ε Ηηαιία  θαη ε ρώξα καο ε νπνία δελ 

έρεη θάπνην θαλόλα έλδπζεο αιιά αθήλεη ζηελ θξίζε ησλ καζεηώλ 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ληπζνύλ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γνδσμαζία μαθηηών  

ζε διάθορες τώρες ανά ηον κόζμο 

 

 

 

    Ε.Ν.Α 

 

ηηο Ζ.Π.Α ππάξρεη θαλόλαο ελδπκαζίαο, γηα ηα αγόξηα πξνβιέπεη 

παληειόληα κε δώλε ,θαλειάθηα πόιν, πνπθάκηζα, ζνξηζάθηα θαη 

παπνύηζηα αζιεηηθά ή πάληλα.  

  

   Γηα ηα θνξίηζηα ππάξρνπλ  πεξηζζόηεξεο επηινγέο αιιά πην 

απζηεξέο θαζώο πξέπεη λα. Δίλαη ζεκλό ην ληύζηκό ηνπο. νη 

επηινγέο πνηθίινπλ αλαιόγσο ην ζρνιεηό ζην νπνίν θνηηνύλ. Οη 

θνύζηεο θαη ηα παληειόληα πξέπεη λα έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

κήθνο θαη ηα ζνξηζάθηα δελ επηηξέπνληαη ζε όια ηα ζρνιεηά. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



 

 

             ΗΑΚΑΔΑΟ 

 

 
 

  ηνλ Καλαδά ηα πεξηζζόηεξα δεκόζηα ζρνιεία δελ απαηηνύλ από 

ηνπο καζεηέο ηνπο λα θνξνύλ ζηνιέο αιιά πεξηιακβάλνπλ απζηεξνύο 

θαλόλεο γηα ην πξνθιεηηθό ληύζηκν. Σν 1990 ε θαζνιηθή εθθιεζία 

έδσζε απζηεξή εληνιή λα ππάξμεη ζηνιή.(πνπθάκηζα, γξαβάηεο γηα ηα 

αγόξηα θαη θνύζηεο γηα ηα θνξίηζηα). 

 

 

 

ΖΠΑΘΖΑ 
 

   ηελ Ηηαιία νη ζηνιέο ζηα ζρνιεία είλαη ζπάληεο θαζώο ζπλδένληαη 

κε ηελ επνρή ηνπ Μνπζνιίλη όπνπ είραλ παηδηά ζε θαζηζηηθά 

θηλήκαηα θαη έπξεπε λα θνξνύλ ζηνιέο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ. 

Ωζηόζν κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960.  

 



 
 

                   

 

 

ΑΓΓΘΖΑ 

  

ε αληίζεζε ζηελ Αγγιία νη ζρνιηθέο ζηνιέο εηζήρζεζαλ γηα πξώηε 

θνξά ζηα ζρνιεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

 

 



 

βαζηιείαο ηνπ βαζηιηά Henry VIII.Ζ ζηνιή ηνπο απνηειείην από έλα 

παιηό ζε ζηπι κπνπθάλ ρξώκαηνο κπιε θαζώο ζπκβόιηδε ηελ 

ηαπεηλνθξνζύλε ησλ παηδηώλ. 

    

   Σν 1870 εηζήρζε ε δσξεάλ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα όια ηα 

παηδηά. Δθείλε ηελ πεξίνδν ηα αγόξηα θνξνύζαλ θνληά παληειόληα 

θαη ζαθάθηα κέρξη πεξίπνπ ηελ ειηθία ησλ 14 θαη ζηελ ζπλέρεηα 

καθξύ παληειόλη. Σα θνξίηζηα θνξνύζαλ κπινύδεο , πνπθάκηζα 

,θνξέκαηα θαη πνδηά, πξνο ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα ήξζαλ ηα 

gymslips, θνξέκαηα ηα νπνία θνξηόληνπζαλ πάλσ από πνπθάκηζα 

θαη κε ζνξηζάθη από κέζα ώζηε λα είλαη πην άλεηεο νη θνπέιεο.  

 

 

 

 

 

 

 



ΚΓΑ ΔΕΘΑΚΔΖΑ 
  

Ζ 

Νέα Εειαλδία έρεη αθνινπζήζεη ην Βξεηαληθό ζύζηεκα ζηηο 

ζρνιηθέο ζηνιέο. Οη κεγαιύηεξνη καζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα κελ 

θνξνύλ ηελ νκνηόκνξθε ζηνιή ηνπ ζρνιείνπ .Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 άξρηζε λα ππεξηζρύεη ε ηάζε γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε   ηεο παξαδνζηαθήο ζηνιήο κε πην «κνληέξλεο» 

επηινγέο. Όκσο ε ηάζε απηή θαίλεηαη λα έρεη αληηζηξαθεί θαζώο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα έλαο κηθξόο αξηζκόο ζρνιείσλ δελ έρνπλ ζηνιέο. 

Κάπνηα ζρνιεία παξέρνπλ ηελ  δπλαηόηεηα γηα θνύζηεο ή 

παληειόληα γηα ηα θνξίηζηα θαη παληειόληα θαη  ζνξηο γηα ηα αγόξηα.  

 

ΖΞΘΑΚΔΖΑ 

 

  Δπίζεο ε Ηξιαλδία έρεη αθνινπζήζεη ην βξεηαληθό ύθνο ζηηο 

ζρνιηθέο ζηνιέο. Παξόια απηά ην πόιν θαη ηα ζαθάθηα θαίλεηαη λα 

κελ είλαη ηόζν δεκνθηιέο όζν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ελώ νη 

θνύζηεο ησλ θνξηηζηώλ κεζαίνπ κήθνπο είλαη πην ζπλεζηζκέλεο 

ζηελ Ηξιαλδία. ηελ Νηγεξία νη καζεηέο πξέπεη λα θνξνύλ ζηνιή 

γηα ηελ πξόζβαζε ηνπο ζηα ζρνιεία. 



 

 

 

  Αθόκε νη νηθνγέλεηεο πνπ δελ αληέρνπλ νηθνλνκηθά λα αγνξάζνπλ 

ζηνιή ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ ην θξάηνο δηαλέκεη ζηνιέο ζηηο 

θησρόηεξεο νηθνγέλεηεο. Ζ Βόξεηα Ηξιαλδία ππνζηεξίδεη ηηο 

θησρόηεξεο νηθνγέλεηεο αθνύ ηηο ππνρξεώλεη λα πιεξώλνπλ κόλν 

35 ιίξεο κε πξσηνβάζκηα επηδόκαηα .Απηό ην θάλνπλ νη αξκόδηνη 

ηνπηθήο παηδείαο θαη ηα πκβνύιηα θπξίσο γηα γνλείο πνπ παίξλνπλ 

ην επίδνκα.  

 

                     

 

 

 

 



ΝΑΗΖΟΠΑΚ 

 

 

 

 

Λόγσ ηεο ηζηνξίαο , ζην Παθηζηάλ , νη καζεηέο  ησλ ηδησηηθώλ 

ζρνιείσλ αιιά θαη ησλ δεκνζίσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνύλ 

ζηνιή. Ζ ζηνιή απηή είλαη δηαθνξεηηθή αλάκεζα ζηα θνξίηζηα θαη 

ζηα αγόξηα. Σα αγόξηα θνξνύλ θπξίσο παληειόλη θαη πνπθάκηζν 

ελώ ηα θνξίηζηα θνξνύλ έλα θόξεκα ή κηα θνύζηα ζε λεαξή ειηθία 

ελώ ην παξαδνζηαθό “sholar Kawiz” κεηά ηα 12.Παξά ην γεγνλόο όηη 

απηόο ν λόκνο ζην Παθηζηάλ εθαξκόδεηαη  απζηεξά ηα παηδηά 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο . 

Μπνξνύλ λα θνξνύλ ηα αγόξηα ρακειά ρξσκαηηζηά ηδηλ αληί γηα 

παληειόληα θαη ηα θνξίηζηα θαη νη γπλαίθεο κπνξνύλ λα θνξνύλ 

καληήιηα . Αλ όκσο θνξνύλ κόλν ηα θαζεκεξηλά ηνπο ξνύρα κπνξεί 

λα ππνζηνύλ θάπνην πξόζηηκν , ην παηδί λα απνβιεζεί από ην 

ζρνιείν ή αθόκε θαη λα αληηκεησπίζεη ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή ηηκσξία 

.Μεξηθά από ηα ζρνιεία ζην Παθηζηάλ παξέρνπλ ζηα παηδηά κηα 

κέξα πνπ κπνξνύλ λα θνξνύλ «ρξσκαηηζηά ξνύρα» δειαδή όηη 

θνξνύλ θαζεκεξηλά ελώ άιια ππνρξεώλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

θνξνύλ ζπλερώο ηε ζηνιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

 



                          ΓΗΑΚΑ 

 
 

 

  Όια ηα παηδηά ζηε Γθάλα ζα πξέπεη λα θνξνύλ αλαγθαζηηθά ζηνιή 

ζην ζρνιείν ηνπο. Μάιηζηα πξόζθαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

πξνγξάκκαηα από ηα νπνία θησρέο νηθνγέλεηεο επηδνηνύληαη ώζηε 

λα εηζπξάηηνπλ  ρξήκαηα θαη λα θαηαθέξνπλ λα κνξθσζνύλ. Απηή 

ε πνιηηηθή είλαη κέξνο ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζκνζεηήζεθε από 

ηελ θπβέξλεζε γηα λα παξέρεη εηζόδεκα ζηα παηδηά πνπ θνξνύλ 

ζρνιηθή ζηνιή θαη είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε.  



 
 

 

ΖΚΔΖΑ 

 

  Σα ζρνιεία ζηελ Ηλδία είλαη ζρεδόλ όια θαζνιηθά από ην βαζηθό 

σο ην πην πςειό επίπεδν κόξθσζεο. Οη ζηνιέο ησλ αγνξηώλ ησλ 

Ηλδηώλ απνηεινύληαη από αλνηρηόρξσκν πνπθάκηζν θαη καθξύ 

ζθνύξν παληειόλη. Οη ζηνιέο ησλ θνξηηζηώλ απνηεινύληαη ζπρλά 

από πνπθάκηζν θαη θνύζηα. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζρνιεία 

πνπ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα θνξίηζηα. Οξηζκέλεο ζρνιέο 

απαηηνύλ από ηνπο καζεηέο ηνπο λα θνξνύλ γξαβάηα θπξίσο απηέο 

πνπ ιεηηνπξγνύλ από ηεξαπνζηόινπο. Ζ Ηλδηθή Κπβέξλεζε έβγαιε 

σο πνιηηηθή απόθαζε λα κελ απαγνξεπηνύλ ηα αζιήκαηα θαη ηα 

ζξεζθεπηηθά ζύκβνια από αη ζρνιεία . Μεξηθνί Μνπζνπικάλνη 

άλδξεο θνξνύλ έλα ηνπξκπάλη  εθηόο από ηε ζρνιηθή ζηνιή ελώ ηα 

θνξίηζηα θνξνύλ έλα πέπιν. 

 

 

 

                                



ΒΞΑΔΖΘΖΑ 

 

 

 
 

 

    ηελ Βξαδηιία Σα ηδησηηθά ζρνιεία αλαγθάδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο 

λα θνξνύλ ζηνιέο, κε κεξηθέο εμαηξέζεηο ζην ιύθεην. Σα δεκόζηα 

ζρνιεία ζπλήζσο δελ αλαγθάδνπλ ηνπο καζεηέο λα θνξνύλ ζηνιέο, 

ιόγσ ηνπ ρακεινύ εηζνδήκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο, σζηόζν 

κπνξεί λα έρνπλ κία. Γεληθά, νη ζηνιέο απνηεινύληαη από έλα κπιε 

παληειόλη θαη έλα άζπξν κπινπδάθη κε ην ζύκβνιν ηνπ ζρνιείνπ 

ηππσκέλν ή θεληεκέλν πάλσ ηνπ. Μεξηθά ζρνιεία επηβάιινπλ 

εηδηθά ρξώκαηα ζηα παπνύηζηα, όπσο ην καύξν ή ην άζπξν. θαη ζε 

κεξηθά ιύθεηα δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο ηνπο λα 

θνξνύλ ηδηλ. Σα ζρνιεία πξνζπαζνύλ λα νξηνζεηήζνπλ ηε ρξήζε 

άιισλ ηύπσλ ελδπκάησλ σο κία πξνζπάζεηα λα κεηώζνπλ ηνλ 

θαηαλαισηηζκό κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 

 

 

 



 

                                ΑΞΓΓΚΠΖΚΕ 
 

   Οη ιεπθέο κπινύδεο εξγαζίαο είλαη νη πην επξέσο γλσζηέο 

ζρνιηθέο ζηνιέο ζηα δεκόζηα ζρνιεία ζηελ Αγεληηλή. Απηό θαίλεηαη 

λα είλαη κία αληαλάθιαζε από ηελ Ηηαιηθή επηξξνή, όηαλ ε 

Αξγεληηλή ήηαλ έλαο από ηνπο θύξηνπο πξννξηζκνύο γηα ηνπο 

Ηηαινύο κεηαλάζηεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

20νύ αηώλα. Αξθεηέο Δπξσπατθέο ρώξεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, 

ηδηαίηεξα ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, εηζήγαγαλ ηηο κπινύδεο εξγαζίαο σο 

ζρνιηθή ελδπκαζία. Απηνί ην είδαλ ζαλ έλα δξόκν πνπ θαιύπηεη ηηο 

δηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία ησλ παηδηώλ, ώζηε ηα θησρά παηδηά λα 

κελ ληξέπνληαη από ην θησρό ηνπο ληύζηκν. ηα δεκόζηα ζρνιεία 

ηα παηδηά δελ είλαη αλαγθαζκέλα λα θνξάλε επίζεκεο ζηνιέο κε 

απνηέιεζκα λα θνξνύλ δηθά ηνπο ξνύρα θάησ από ηηο κπινύδεο 

εξγαζίαο ηνπο. Ωζηόζν, πνιιά ηδησηηθά ζρνιεία έρνπλ επίζεκεο 

ζρνιηθέο ζηνιέο θαη κάιηζηα πνιιά από απηά έρνπλ πηνζεηήζεη 

ζηνιέο αγγιηθνύ ζηηι. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΗΜΡΒΑ 

 

   Οη ζρνιηθέο ζηνιέο είλαη ζπλεζηζκέλεο ζηελ Κνύβα. Όινη νη 

καζεηέο αλεμαξηήησο ειηθίαο ή θύινπ θνξνύλ ζρνιηθέο ζηνιέο κε 

ην ρξώκα πνπ ππνδειώλνπλ ηνλ βαζκό ηνπ επηπέδνπ ηνπο. Σα 

παηδηά θνξνύλ επίζεο θαζθόι ζαλ κέιε ηνπ θνπβαληθνύ 

νξγαληζκνύ πξσηνπόξσλ λέσλ. 
 

 

 

 

 

 

 



ΓΘΘΑΔΑ 

 

 

 

   ηελ Διιάδα  καο ε πνδηά ήηαλ ην θαηεμνρήλ ππνρξεσηηθό ξνύρν 

γηα ηηο λεαξέο έθεβεο, ζε κπιε ζπλήζσο ρξώκα, ελώ ηα αγόξηα 

βνιεύνληαλ κε θαζσζπξέπεη παληεινλάθηα Ζ κπιε ζρνιηθή πνδηά 

ρξόληα νιόθιεξα ζην παξειζόλ καξηπξνύζε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

καζεηή, ππεξεηνύζε ηελ νκνηνκνξθία  ησλ κειώλ ηεο καζεηηθήο 

θνηλόηεηαο, θαηά νξηζκέλεο απόςεηο θαη ηελ ζπλνρή ηεο Σηο πνδηέο 

ηηο αγόξαδαλ νη πεξηζζόηεξνη από βηνηερλίεο θαη άιινη από ηα 

κεγάια θαηαζηήκαηα ηεο Αζήλαο Αθνί Λακπξόπνπινη, Γξαγώλαο, 

Mηληόλ .Οη έρνληεο θαη θαηέρνληεο θνξνύζαλ Σseklenis ,πνπ 

θόζηηδαλ ηα δηπιά ρξήκαηα θαη ηηο νπνίεο θνξνύζαλ 5-6 παηδηά ζε 

όιν ην ζρνιείν. Φπζηθά ζηα ηδησηηθά ήηαλ must. Κάζε ρξόλν έβγαδε 

θαη θαηλνύξηα ζρέδηα. Άιινηε κε θνπθνύια άιινηε ρσξίο, πόηε κε 

θξηθάθηα ή κε ζέζε γηα νκπξειίηζα (!!), κε ζέζεηο γηα κνιύβηα ή κε 

ζνύξα ζηελ κέζε . 

 

 

 

 



 

   Σα αγόξηα θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ’50 ήηαλ αλαγθαζκέλα λα 

θνξνύλ θαπέια ηα νπνία νλόκαδαλ “θνπθνπβάγηεο” ιόγσ ηνπ 

ινγόηππνπ πνπ βξηζθόηαλ επάλσ .Παξ’ όια απηά ην1982 

θαηαξγήζεθε ε ζρνιηθή πνδηά σο έλδεημε εθδεκνθξαηηζκνύ, 

πινπξαιηζκνύ, ειεπζεξίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο.  θαη νη καζεηέο 

άθεζαλ κε κεγάιε επθνιία ηελ κπιε ζηνιή πίζσ ηνπο. Πνιινί από 

απηνύο δήισλαλ αλαθνπθηζκέλνη γηαηί ππνζηήξηδαλ όηη θνξώληαο 

ηελ ζηνιή αζθπθηηνύζαλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα «άλνημε» ε ζπδήηεζε 

γηα ηελ επαλαθνξά κε δηαθνξεηηθή έληαζε θάζε θνξά πνηέ όκσο 

κέρξη ζήκεξα δελ έγηλε θάπνηα ζρεηηθή ελέξγεηα.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

   ην 1980 έγηλε έξεπλα ζε κηα εθεκεξίδα  ηεο επνρήο πνπ έδεηρλε ην 

θόζηνο ησλ ζηνιώλ π.ρ. ηνπ λεπηαγσγείνπ νη ζηνιέο αξρίδνπλ από 

395δξρ έσο 495δξρ θαη ζηηο 500δξρ ηνπ ηζεθιέλε, ηνπ δεκνηηθνύ 

485δξρ κέρξη 970δξρ νη κνληέξλεο πνδηέο ηνπ ηζεθιελε, ηνπ 

γπκλαζίνπ αξρίδνπλ  από 695δξρ έσο 735δξρ νη απιέο θαη θηάλνπλ 

κέρξη 1.050δξρ ή 1.450δξρ ηνπ ηζεθιέλε. Όπσο δείρλεη ε έξεπλα 

όζν αλεβαίλεη ε ηάμε ηόζν απμάλεηαη θαη ην ρξεκαηηθό πνζό κε 

εμαίξεζε ηηο ζηνιέο ηνπ ηζεθιελε. 

   Τπήξμαλ  ζιηβεξέο πεξηπηώζεηο πνπ ηα παηδηά δελ ρξήκαηα λα 

αγνξάζνπλ παπνύηζηα θαη αλαγθάδνληαλ λα πεγαίλνπλ ζρνιείν 

μππόιπηα.  
 

 

 

 

 



 

ΙΑΘΕΠΖΗΕ ΟΠΜΘΕ 
 

   Ζ καζεηηθή ζηνιή είλαη έλα εηδηθό έλδπκα - έλα ζύλνιν 

ηππνπνηεκέλσλ ξνύρσλ - ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα. Ηδηαίηεξα θαη ζήκεξα όια ηα θνιέγηα ηεο Ομθόξδεο - 

πεξηζζόηεξα από είθνζη - θάλνπλ ρξήζε ηεο καζεηηθήο ζηνιήο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αξθεηώλ ρσξώλ. Οη ζηνιέο ησλ 

αγνξηώλ ζπλήζσο απνηεινύληαη από καύξα καθξηά ή θνληά 

παληειόληα θαη αλνηρηόρξσκα κπινπδάθηα, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

κε γξαβάηα. Σσλ θνξηηζηώλ από ηελ άιιε δηαθέξνπλ από πεξηνρή 

ζε πεξηνρή θαη από ηα δηάθνξα ζρνιηθά ζπζηήκαηα, αιιά ηππηθά 

πεξηιακβάλνπλ έλα θόξεκα είηε κε κπινπδάθη είηε κε παληειόλεο 

είηε κε πνδηέο. Ωζηόζν θάπνηεο ρώξεο επηηξέπνπλ ζηα θνξίηζηα λα 

θνξνύλ παληειόληα. Ζ ρξήζε ηεο δαθέηαο θαη γηα ηα δύν θύια είλαη 

ζπρλό,εηδηθά ζε ρώξεο όπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειέο. Δλώ 

θάπνηεο ρώξεο έρνπλ ζηνιέο πνπ είλαη ίδηεο ζε όια ηα ζρνιεία, 

θάπνηεο άιιεο έρνπλ μερσξηζηή γηα ην θάζε ζρνιείν, κε δηάθνξα 

ρξώκαηα θαη ην ζήκα ηνπ ζρνιείνπ. 
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ΡΝΓΡΘΡΚΕ ΙΑΘΕΠΞΖΑ:  

Παπαδνπνύινπ Γέζπνηλα  

 

ΙΑΘΕΠΓΟ: 

 

Βάθα Δπαγγειία  

Ζιηάδνπ ηακαηία  

ηδεξά Αζαλαζία  

Καιιηαληδή Δπαγγειία  

Βακβαθνύια Υξύζα  

Καηζηθόξεο Γηάλλεο  

Πέλλα Διέλε  

Μαηζηώδε Μαξία  

Πάληηνπ Παλαγηώηα 

Κπξηαθνύδε Υξηζηίλα  

Μειίηνπ Διέλε  

Σάζηνπ Γεσξγία  

Σζίηα Καηεξίλα  

Μαληαξιή Μάγδα 

Γθάιηνο Υξήζηνο  
 


