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ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

–Ειςαγωγό ςτη Σημειολογύα- 

 

Σημειολογύα ό Σημειωτικό: Εύναι η γενικό μελϋτη των ςημεύων από τα οπούα 

ςυντύθεται η κοινωνικό ζωό. Μπορούμε να ιεραρχόςουμε τα ςυςτόματα 

ςημεύων από τα πιο απλϊ, π.χ. οι πινακύδεσ τησ τροχαύασ, ωσ τα πιο ςύνθετα, π.χ. 

οι πολιτιςμικού κώδικεσ, όπωσ αυτόσ του κινηματογρϊφου ό τησ μουςικόσ, 

καθώσ και η γλώςςα, η οπούα  θεωρεύται το πληρϋςτερο ςημειωτικό ςύςτημα.  

Κατϊ τον Peirce1, του οπούου η προςϋγγιςη ϋχει, αν και κϊπωσ αργϊ, τύχει 

ευρύτερησ αναγνώριςησ, η ςημεύωςη εύναι η ςχϋςη ενόσ ςημεύου με το 

αντικεύμενο αναφορϊσ του και η διαδικαςύα τησ ςημεύωςησ υλοποιεύται με 

ςημεύα τριών ειδών: εικονικά, δεικτικά, συμβολικά.  

 Σα εικονικϊ εύναι ςημεύα που η ερμηνεύα τουσ εξαρτϊται από την 

αναγνώριςη τησ ομοιότητϊσ τουσ με τα αντικεύμενα αναφορϊσ τουσ· π.χ. 

η φωτογραφύα ενόσ ςπιτιού εύναι ςημεύο που οφεύλει αυτό την ιδιότητα, 

και ςυνακόλουθη λειτουργύα, ςτην ομοιότητϊ του προσ το ςπύτι-

αντικεύμενο αναφορϊσ του.  

 Σα δεικτικϊ εύναι ςημεύα που η ερμηνεύα τουσ εξαρτϊται από την 

αναγνώριςη τησ χωροχρονικόσ - και κατϊ κανόνα αιτιακόσ- ςχϋςησ με τα 

αντικεύμενα αναφορϊσ τουσ· π.χ. ο καπνόσ αποτελεύ ϋνδειξη φωτιϊσ.  

 τα ςυμβολικϊ ςημεύα, πϊλι, η ερμηνεύα δεν βαςύζεται ςτην αναγνώριςη 

κϊποιασ ςχϋςησ ομοιότητασ ούτε ςτην αναγνώριςη κϊποιασ ςχϋςησ 

χωροχρονικόσ ό αιτιακόσ ςυνϊφειασ με κϊτι εξωτερικό, αλλϊ ςτην 
                                                
1
 Charles Sanders Peirce (1839 –1914). Αμερικανόσ φιλόςοφοσ, μαθηματικόσ & επιςτήμονασ. 

Σπούδαςε Χημικόσ και εργάςτηκε ωσ επιςτήμονασ για 30 χρόνια. Σήμερα είναι γνωςτόσ για τη 
ςυμβολή του ςτη Λογική, τα Μαθηματικά, τη Φιλοςοφία, την επιςτημονική μεθοδολογία, τη 
Σημειωτική και την ίδρυςη του Πραγματιςμού.  
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ύπαρξη μιασ ςύμβαςησ που επιτρϋπει ςτα μϋλη μιασ κοινότητασ να 

χρηςιμοποιούν ϋνα ςημεύο με μια ςυγκεκριμϋνη, κοινϊ γνωςτό, ςημαςύα  

π.χ. η λϋξη σκύλος ςημαύνει ςυμβατικϊ -ςτην κυριολεκτικό τησ ςημαςύα- 

το γνωςτό τετρϊποδο ζώο.  

Η ςημειωτικό ϊρχιςε να προβϊλλεται ωσ κύρια προςϋγγιςη τησ θεωρύασ των 

επικοινωνιακών μϋςων ςτο τϋλοσ τησ δεκαετύασ του '60, εν μϋρει ωσ 

αποτϋλεςμα τησ εργαςύασ του Roland Barthes2. Η μετϊφραςη ςτα αγγλικϊ των 

δημοφιλών δοκιμύων του ςε μια ςυλλογό με τον τύτλο 'Μυθολογύεσ' (1957), που 

ακολουθόθηκε ςτισ δεκαετύεσ 1970 και 1980 από πολλϋσ ϊλλεσ εργαςύεσ του, 

αύξηςε ςημαντικϊ την εξοικεύωςη των επιςτημόνων με την προςϋγγιςη αυτό.  

Αν και η ςημειωτικό μπορεύ να κατϋχει ςόμερα λιγότερο κεντρικό θϋςη ςτη 

θεωρύα των επικοινωνιακών μϋςων (τουλϊχιςτον ςτην αρχικό τησ, πιο 

ςτρουκτουραλιςτικό μορφό), η κατανόηςό τησ εξακολουθεύ να εύναι 

απαραύτητη για οποιονδόποτε ςτον κλϊδο. Αυτό που οι μεμονωμϋνοι ερευνητϋσ 

των μϋςων πρϋπει οπωςδόποτε να εκτιμόςουν, εύναι αν και πώσ η ςημειωτικό 

μπορεύ να χρηςιμεύςει για να διαφωτύςει κϊποια πλευρϊ των ενδιαφερόντων 

μασ.  

Ο ςυνηθϋςτεροσ ςύντομοσ οριςμόσ τησ ςημειωτικόσ εύναι 'η μελϋτη των 

ςημεύων' (ό 'η θεωρύα των ςημεύων'). Περιλαμβϊνει τη μελϋτη όχι μόνον 

αυτών που ονομϊζουμε 'ςημεύα' ςτην καθημερινό γλώςςα, αλλϊ και κϊθε 

πρϊγματοσ που 'αντιπροςωπεύει' κϊτι ϊλλο. την ϋννοια τησ ςημειωτικόσ, 

τα ςημεύα περιλαμβϊνουν λϋξεισ, εικόνεσ, όχουσ, χειρονομύεσ κι αντικεύμενα. 

Αυτϊ τα ςημεύα μελετώνται όχι μεμονωμϋνα αλλϊ ωσ τμόμα ενόσ ςυςτόματοσ 

ςημεύων.  

τη ςχϋςη μεταξύ ενόσ «ςημεύου» και τησ ςημαςύασ του, καθώσ και ςτον τρόπο 

ςυνδυαςμού των ςημεύων ςε κώδικεσ ϋχει βαςιςτεύ εδώ και πολλϋσ δεκαετύεσ η 

ερμηνεύα των επιμϋρουσ ενδυματολογικών ςτοιχεύων  (γραμμό, χρώμα, ύφαςμα, 

διακόςμηςη) και η ςυνολικό (ςυνδυαςτικό) τουσ απόδοςη ωσ ςτυλ. 

 

                                                
2 Roland Gérard Barthes (12 November 1915 – 25 March 1980) Γάλλος θεωρητικός της λογοτεχνίας, 

υιλόσουος , κριτικός και σημειολόγος.  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=24
http://www.mcm.aueb.gr/ment/semiotics/sem08.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. Οι Ενδυματολογικού κώδικεσ 

 

Η βαςικό δυςκολύα κατανόηςησ τησ Μόδασ προϋρχεται από το γεγονόσ τησ 

ϋλλειψησ γνώςησ των αςυνεύδητων ςυμβολιςμών που ςχετύζονται με τη φόρμα, 

την υφό και ϊλλα ςτοιχεύα μιασ δεδομϋνησ κουλτούρασ. Η δυςκολύα αυτό 

μεγαλώνει όταν κϊποια από αυτϊ τα ςτοιχεύα ϋχουν διαφορετικϋσ ερμηνεύεσ 

ανϊλογα με το περιβϊλλον. Για παρϊδειγμα, το ςτυλ gothic θεωρεύται ωσ 

εθνικιςτικό ςτοιχεύο ςτη Γερμανύα ενώ ςτον Αγγλοςαξωνικό πολιτιςμό 

ταυτύζεται με το παλιό Αγγλικό ςτυλ. 

Γύνεται ςαφϋσ ότι τα επιμϋρουσ ςτοιχεύα τησ Μόδασ επιςύρουν ερμηνεύεσ οι 

οπούεσ γύνονται αντιληπτϋσ με τον ύδιο τρόπο από μια ομϊδα ανθρώπων που 

ακολουθεύ κοινούσ κοινωνικούσ και κατ’ επϋκταςη ενδυματολογικούσ κανόνεσ. 

ε αυτό την περύπτωςη εύναι απαραύτητεσ αντιςτοιχύεσ που αφορούν 

 τη φόρμα. Π.χ. Γωνύεσ = αρςενικό, καμπύλεσ = θηλυκό 

 την περύςταςη. κούρο ϋνδυμα = τυπικό, ςοβαρό, επαγγελματικό, 

ανοιχτόχρωμο ϋνδυμα =χαλαρό, καθημερινό 

 ε ιςτορικϋσ αναφορϋσ. Δεςύματα & κορςϋδεσ =Βικτωριανό εποχό μη 

χειραφετημϋνη γυναύκα. Φαλαρό εφαρμογό, μειωμϋνοσ όγκοσ και ϋκθεςη 

του ςώματοσ =μεταπολεμικό εποχό του μοντερνιςμού. 

 

Σύγουρα δηλώνουμε πρϊγματα με τισ ενδυματολογικϋσ μασ επιλογϋσ, 

ωςτόςο δε θα ϋπρεπε να ψϊχνουμε για κϊποιο μόνυμα ςε οτιδόποτε 

φορϊμε. 

 

1.1ο Το εφόμερο ςτοιχεύο 

Θα ϋπρεπε εξϊλλου ςτην περύπτωςη τησ Μόδασ να εύμαςτε πολύ προςεκτικού 

ςτην ερμηνεύα που δύνουμε ςε ϋνα ρούχο για παρϊδειγμα που «ϋλεγε» κϊτι τη 

μια χρονιϊ, να «λϋει» κϊτι ϊλλο την επόμενη. Επομϋνωσ μιλϊμε αδιαμφιςβότητα 
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ςτο Δυτικό πολιτιςμό για ενδυματολογικούσ κώδικεσ με περιοριςμϋνη 

χρονικό διϊρκεια όπωσ και τα ύδια τα ενδύματα ςτη ςύγχρονη 

πραγματικότητα τησ Μόδασ. 

 

1.2ο Το περιβϊλλον 

Οι ενδυματολογικού κώδικεσ γύνονται πιο περύπλοκοι ςτην ερμηνεύα τουσ αφού 

ποικύλουν ανϊλογα με το περιβϊλλον μϋςα ςτο οπούο εκδηλώνονται. Η 

ταυτότητα αυτού που φορϊει το ρούχο, η περύςταςη για την οπούα το φόρεςε, ο 

τόποσ, η παρϋα του όπωσ και (το εντελώσ απρόβλεπτο ςτοιχεύο) η διϊθεςη και 

αυτού που το φορϊει και αυτού που το βλϋπει, αποτελούν αυτό το περιβϊλλον 

μϋςα ςτο οπούο θα ξεδιπλωθεύ ο ενδυματολογικόσ κώδικασ. Η μαύρη διαφϊνεια 

για παρϊδειγμα που ςυναντϊμε ςτο πϋνθιμο βϋλοσ υποδηλώνει κϊτι εντελώσ 

διαφορετικό από τη μαύρη διαφϊνεια ςε μια βραδινό τουαλϋτα. 

 

1.3ο Η ςχϋςη ςημαύνον-ςημαινόμενο εξαρτϊται από το κοινωνικό 

πλαύςιο 

Ενώ τα ςτοιχεύα που ορύζουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςτυλ ό μια τϊςη (ςημαύνον) 

μπορεύ να θεωρηθεύ ότι υποδηλώνουν μια ερμηνεύα, το ςημαινόμενο τελικϊ 

(αυτό που υπονοεύται, γύνεται αντιληπτό, υποδηλώνεται) εύναι, αρχικϊ 

τουλϊχιςτον, εντυπωςιακϊ διαφορετικό ςε διαφορετικό κοινό, θεατό ό 

κοινωνικό ομϊδα: για τουσ ςυντηρητικούσ ςε ςχϋςη με αυτό που παρεκκλύνει 

προσ μια πιο πειραματικό διϊθεςη, για τουσ ςοφούσ τησ Μόδασ ςε ςχϋςη με αυτό 

που εύναι ςτιλιςτικϊ αδιϊφορο, για τουσ δημιουργούσ τησ Μόδασ ςε ςχϋςη με 

τουσ καταναλωτϋσ του ςυμπεριλαμβανομϋνων και των πιο «ψαγμϋνων». 

υνοπτικϊ θα λϋγαμε ότι το ςύνολο των ερμηνειών που ςυνδϋονται με το ρούχο 

διαφοροποιεύται ςε ό,τι αφορϊ το γούςτο, την κοινωνικό ταυτότητα, και τελικϊ 

την πρόςβαςη των ατόμων ςτουσ ςημειολογικούσ ςυμβολιςμούσ μιασ 

κοινωνικόσ ομϊδασ. 

Από πολύ νωρύσ κοινωνιολόγοι αςχολόθηκαν με το ζότημα τησ 

διαφοροποιημϋνησ ςε ό,τι αφορϊ ςυμβολιςμούσ ςύγχρονη κοινωνύα και 

θεώρηςαν αυτό ακριβώσ το ςτοιχεύο ωσ την κινητόρια δύναμη τησ Μόδασ. 
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Σο ότι τα ύδια πολιτιςμικϊ αγαθϊ υποδηλώνουν διαφορετικϊ πρϊγματα ςε 

διαφορετικούσ ανθρώπουσ ιςχύει ςχεδόν για όλα τα προώόντα του ςύγχρονου 

πολιτιςμού (ο τελευταύοσ avant-garde πύνακασ, ϋνα high-tech ϋπιπλο, μια 

ςύνθεςη ηλεκτρονικόσ μουςικόσ). τουσ ςυμβολιςμούσ των ενδυμϊτων και τησ 

εμφϊνιςησ γενικότερα οι ερμηνεύεσ μοιϊζουν να εύναι ακόμη πιο αμφύβολεσ και 

διαφορετικϋσ μεταξύ τουσ. Αυτό κυρύωσ ςυμβαύνει ςτην αρχό ενόσ κύκλου 

Μόδασ. ύμφωνα με την ορολογύα τησ ημειολογύασ η ςχϋςη ςημαύνον-

ςημαινόμενο ςτην περύπτωςη τησ Μόδασ εύναι μϊλλον αςταθόσ (τουλϊχιςτον 

αρχικϊ). Έτςι θα μπορούςαμε να πούμε ότι ενώ αρχικϊ θα μπορούςαμε να 

χαρακτηρύςουμε αυτό τη ςχϋςη αμφύβολη (μϋχρι να γύνει αποδεκτό μια τϊςη 

αντιμετωπύζεται με καχυποψύα από το μεγαλύτερο μϋροσ των καταναλωτών) 

ςτη ςυνϋχεια η ςχϋςη αυτό γύνεται λιγότερο αμφύβολη, όμωσ διαφοροποιεύται 

ριζικϊ μϋςα ςτη διαφορετικό αιςθητικό μιασ κοινωνικόσ ομϊδασ ό 

υποκουλτούρασ. 

Παρϊδειγμα: To ςτρατιωτικό ςτυλ που όταν ιδιαύτερα δημοφιλϋσ ςε οριςμϋνεσ 

γυναύκεσ ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 80 – τονιςμϋνοι ώμοι που ςχηματύζουν 

ανϊποδο κώνο μϋχρι λύγο πϊνω από τα γόνατα. Εύναι δύςκολο ακόμη και ςόμερα 

να πούμε με βεβαιότητα τι ακριβώσ ςόμαινε αυτό το λουκ για τη μεγαλύτερη 

μερύδα καταναλωτών. Αρχικϊ ακούςτηκαν πολλαπλϋσ ερμηνεύεσ και μόνο αφού 

το ςτυλ αυτό εξαπλώθηκε διαπιςτώθηκε ότι οι διαφορετικϋσ απόψεισ 

ςυγκλύνανε ςε μύα επικρατούςα, ότι δηλαδό με το ςτυλ αυτό υποδηλώνεται μια 

αρςενικό κυριαρχύα, γεγονόσ που αυτοαναιρεύται από την υπερβολό με την 

οπούα τελικϊ εκδηλώνεται. 

Ωςτόςο παρϊ την επικρατούςα ϊποψη ϋχει ενδιαφϋρον να δούμε πώσ αυτό το 

ςτυλ ϋγινε δεκτό από διαφορετικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. Για την ελιτ τησ Μόδασ 

όταν μϊλλον μια ςεξιςτικό παρωδύα του ςτρατιωτικού παραςτόματοσ. Για τουσ 

κοινωνικϊ ευαιςθητοποιημϋνουσ κοςμικούσ τησ Μόδασ αρχικϊ παραξϋνεψε το 

νϋο ςτυλ και ςτη ςυνϋχεια αντιμετωπύςτηκε ςαν μια επανϊςταςη ςτισ 

ςυμβατικότητεσ τησ γυναικεύασ ςιλουϋτασ. Έτςι πολλϋσ γυναύκεσ καριϋρασ 

υιοθϋτηςαν το ςτυλ αυτό αφού θεωρόθηκε ότι τισ διαφοροποιούςε από το 

ςτερεότυπο τησ αδύναμησ και υποταγμϋνησ γυναικεύασ φύςησ. 
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ύμφωνα με τα παραπϊνω γύνεται αντιληπτό πωσ ςε ό,τι αφορϊ το ϋνδυμα εύναι 

απαραύτητοσ ο διαχωριςμόσ του ςτα επιμϋρουσ «ςυςτατικϊ» του και η 

προςπϊθεια ερμηνεύασ τουσ ξεχωριςτϊ και ςε διϊφορουσ ςυνδυαςμούσ μεταξύ 

τουσ. Μια τϋτοια διαδικαςύα λοιπόν, εύναι πολύ πολύπλοκη αφού ςε αυτόν θα 

πρϋπει να εντϊξουμε πϋρα από τα βαςικϊ μορφολογικϊ ςτοιχεύα του ενδύματοσ 

και ιςτορικοκοινωνικϊ  δεδομϋνα τα οπούα ϋρχονται να ανατρϋψουν ό να 

ςυμπληρώςουν ό να ςυγκρουςτούν με πολιτιςμικϊ και οικονομικϊ ςτοιχεύα που 

επηρεϊζουν την ερμηνεύα ενόσ ενδύματοσ.  

 

1.4ο Η ερμηνεύα τησ φόρμασ 

Η μελϋτη τησ ημειολογύασ ενόσ ςυγκεκριμϋνου ςτυλ, εδώ, θα γύνει με αφετηρύα 

τη φόρμα, δηλαδό τη γραμμό, τον όγκο του ρούχου και τον τρόπο που αυτό 

«καλύπτει» το ςώμα. 

Εδώ, θα πρϋπει να λϊβουμε υπόψη μασ το ςύςτημα ςημεύων μϋςα ςτο οπούο θα 

αναζητόςουμε ερμηνεύεσ. Θα περιοριςτούμε λοιπόν ςε ϋνα ςύςτημα ερμηνειών 

του δυτικού ςύγχρονου κόςμου με τισ όποιεσ πολιτιςμικϋσ διαφοροποιόςεισ του 

προκειμϋνου να κατανοόςουμε τουσ ενδυματολογικούσ κώδικεσ, να τουσ 

μεταφρϊςουμε και να ερμηνεύςουμε τα επιμϋρουσ ςτοιχεύα τουσ.  

Εύναι αντιληπτό πωσ μϋςα από τη μελϋτη τησ ιςτορύασ τησ τϋχνησ και τησ 

ιςτορύασ του ενδύματοσ του δυτικού κόςμου εύμαςτε εξοικειωμϋνοι με το 

ςύςτημα ςημεύων όπωσ αυτϊ ϋχουν αποκωδικοποιηθεύ μϋςα από την 

κοινωνιολογικό μελϋτη των πολιτιςμών με τη ματιϊ του δυτικού ερευνητό. Θα 

όταν για παρϊδειγμα αδύνατο  να προςπαθόςουμε να ερμηνεύςουμε 

ενδυματολογικούσ κώδικεσ με το ςύςτημα ςημεύων του πολιτιςμού τησ Άπω 

Ανατολόσ ό των λαών τησ Αφρικόσ όπου τα ςημεύα ενδεχομϋνωσ περιορύζονται 

ςε πολύ πιο απλϋσ και βαςικϋσ ερμηνεύεσ. ( ζϋςτη-κρύο, εργαςύα-τελετουργύα). 

 

ε μια πρώτη προςϋγγιςη τησ φόρμασ του ενδύματοσ θα αναφερθούμε ςτη 

ςχϋςη τησ με το ςώμα, ςτο πωσ δηλαδό το ύφαςμα, η πρώτη ύλη από την οπούα 

δημιουργεύται το ρούχο δομεύται ςε ρούχο και τυλύγεται γύρω από το ςώμα με 

ςκοπό να το καλύψει, εύτε να το αναδεύξει. ΄ αυτό το ςημεύο αρχικϊ θα μασ 
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απαςχολόςει η εφαρμογό και η γραμμό του ρούχου, ενώ ςτοιχεύα όπωσ η 

ποιότητα του υφϊςματοσ, το χρώμα και διϊφορα διακοςμητικϊ ςτοιχεύα θα 

μελετηθούν ςτη ςυνϋχεια. 

Η εφαρμογό του ρούχου, ςτενό, χαλαρό κ.λ.π. ϋχει ςυνδεθεύ ιςτορικϊ με 

κινόματα απελευθϋρωςησ τησ γυναύκασ, με επιςτημονικϋσ θεωρύεσ ςχετικϋσ με 

την υγεύα του γυναικεύου ςώματοσ, με ςυντηρητικϋσ κοινωνύεσ η ακμϊζοντα 

καλλιτεχνικϊ κινόματα. ε όλεσ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ κοινό ςημεύο αποτελεύ το 

ςώμα και η διαλεκτικό του ςχϋςη με το ϋνδυμα. Αυτό το τελευταύο μπορεύ να 

μεταφραςτεύ ωσ ςτοιχεύο εγκλωβιςμού ό απελευθϋρωςησ. υνεπώσ να επιδεύξει 

μια ςτϊςη ζωόσ και μύα φιλοςοφύα ςύμφωνα με το ςύςτημα ςημεύων που 

τϋθηκαν παραπϊνω.  

Παρϊδειγμα: Ο χιτώνασ, το πτυχωτό ϋνδυμα που πϋφτει ελεύθερα γύρω από το 

ςώμα εύναι ςε απόλυτη αρμονύα με το ελεύθερο πνεύμα τησ Αρχαύασ Ελλϊδασ. 

Βϋβαια, η ςτενό ςχϋςη αυτών των δύο μϋςα ςτουσ αιώνεσ ςυνϋβαλε ςε αυτό την 

ύδια διατόρηςη τησ ςημαςύασ, ϋνα ελεύθερα τοποθετημϋνο ϋνδυμα πϊνω ςτο 

ςώμα υπονοεύ ελευθερύα. 

Καθώσ οι ερμηνεύεσ εύναι πολύπλοκεσ και διαφοροποιούνται κατϊ περύπτωςη 

ςτη διαδοχό των αιώνων, εδώ θα επιχειρηθεύ μια προςϋγγιςη ςτη ςύγχρονη 

ιςτορύα του ενδύματοσ, από τότε που ουςιαςτικϊ ξεκύνηςε το αςτικό ϋνδυμα, η 

μαζικό παραγωγό και η Τψηλό Ραπτικό, ωσ διαδικαςύα δημιουργύασ μόδασ 

απαλλαγμϋνη από τισ επιταγϋσ του μονϊρχη και ϋξω από τα όρια τησ Αυλόσ. Από 

τότε που ο Worth ξαναφϋρνει το κρινολύνο ςτην επικαιρότητα. 
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Κεφ. 2ο Κοντϊ ςτο ςώμα 

τη διαλεκτικό ςχϋςη του ςώματοσ με το ϋνδυμα ςυναντϊμε ωσ επύ το πλεύςτον 

(ςτο μεγαλύτερο κομμϊτι τησ ςύγχρονησ ιςτορύασ του) εγγύτητα  του ενδύματοσ 

ςτο ςώμα τουλϊχιςτον ςε ό,τι αφορϊ το πϊνω μϋροσ του, δηλ. το κορςϊζ. Σο 

γυναικεύο μπούςτο τονύζεται, διαγρϊφεται ωσ μύα δόλωςη τησ φύςησ του. 

Εξϊλλου, κατϊ την πρώτη περύοδο τησ εποχόσ που εξετϊζουμε και μϋχρι τα μϋςα 

τησ Belle Epoque περύπου, τα ςημεύα – φετύχ του γυναικεύου ςώματοσ 

εναλλϊςςονται από το λαιμό, τουσ ώμουσ και το μπούςτο με πρώτο και 

αδιαφιλονύκητο φυςικϊ, τη μϋςη.  

 

2.1. Ο κορςϋσ 

Ο κορςϋσ αποτελεύ το νούμερο 1 ϋνδυμα που όχι απλϊ βρύςκεται κοντϊ ςτο 

ςώμα αλλϊ το ςφύγγει τόςο πολύ που ςε πολλϋσ περιπτώςεισ το παραμορφώνει. 

Για πολλϊ χρόνια ο κορςϋσ ςτη μετα–μεςαιωνικό ιςτορύα του Δυτικού 

πολιτιςμού και ωσ τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα (με μικρό διϊλειμμα την περύοδο τησ 

Αυτοκρατορύασ) ςυνδϋθηκε με την καλλύγραμμη γυναικεύα ςιλουϋτα του 

τονιςμϋνου μπούςτου και τησ πολύ ςτενόσ μϋςησ.   

ημειολογικϊ ο κορςϋσ αρχικϊ ςυνδϋθηκε με την αριςτοκρατύα, καθώσ μόνο μια 

γυναύκα  που δε δούλευε μπορούςε να αντϋξει να φορϊει ϋνα τϋτοιο εςώρουχο 

που τησ επϋτρεπε να κϊνει μόνο τισ απαραύτητεσ κινόςεισ. Επιπλϋον, η ςτητό 

ςιλουϋτα ενιςχύει την αριςτοκρατικό εικόνα και κϊνει τη ςιλουϋτα ακόμη πιο 

ϊκαμπτη. Ο εγκλωβιςμόσ του ςώματοσ ςε μια εποχό που κοινωνικϊ 

κυριαρχούςε η καταπύεςη (πριν τη Γαλλικό επανϊςταςη) ταύτιςε τον κορςϋ με 

την ανελευθερύα, την καταπύεςη και το ςυντηρητιςμό.  

τισ αρχϋσ του 19ου αιώνα και όδη από τα τϋλη του 18ου, η επικρϊτηςη του 

ρομαντιςμού ςτην τϋχνη ϋρχεται να ςυνδϋςει το ςώμα με την ϋκφραςη των 

«βύαιων ςυναιςθημϊτων» που προκαλεύ η νϋα αυτό τϋχνη. Σο ςώμα γύνεται 

φορϋασ ςυγκινηςιακών καταςτϊςεων και καλλιτϋχνεσ όπωσ ο Μπϊιρον και ο 

Μποντλϋρ εύναι από τουσ πιο αντιπροςωπευτικούσ «ευαύςθητουσ» τησ εποχόσ 

που υποφϋρουν ψυχικϊ και ςωματικϊ και φτϊνουν μϋχρι την αυτοκτονύα. Οι 
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γυναύκεσ τησ εποχόσ βιώνουν τη ςυναιςθηματικό φόρτιςη μϋςα ςτουσ κορςϋδεσ 

τουσ και εγκλωβύζονται ακόμη περιςςότερο ςτην εικόνα τησ ιδανικόσ ύπαρξησ, 

τησ τϋλειασ φιγούρασ που εμπνϋει τουσ καλλιτϋχνεσ. ε αυτό το διακοςμητικό 

ρόλο ϋρχεται να προςτεθεύ και η εικόνα τησ ηθικόσ που επιβϊλει η Βικτωριανό 

προςϋγγιςη τησ γυναύκασ. Η Βαςύλιςςα Βικτωρύα υπόρξε ιδανικό ςύζυγοσ και 

μητϋρα και υπόδειγμα για τισ αγγλύδεσ ςύγχρονϋσ τησ. Επύςησ, το ςυντηρητικό 

ςτυλ τησ θα ςημαδϋψει την εποχό και θα ςυνδεθεύ με εκφυλιςτικϋσ τϊςεισ των 

χαρακτηριςτικών του ςτοιχεύων, δηλ. του μαύρου χρώματοσ, του κορςϋ και του 

ςωματικού και ψυχικού εγκλωβιςμού που υπονοούςαν. 

Σα ςτοιχεύα αυτϊ, κϊτω από την επιρροό του «βαςανιςτικού» ρομαντιςμού, των 

ςυντηρητικών ηθών και τησ ςωματικόσ καταπύεςησ, μετατρϊπηκαν ςε όργανα 

υποδούλωςησ και βαςανιςμού, ςε ςύμβολα ςαδομαζοχιςτικϊ και ςεξουαλικϊ 

φετύχ. Αρχικϊ, όταν ενταγμϋνα μϋςα ςτην αιςθητικό gothic η οπούα ςτον 

Αγγλοςαξωνικό κόςμο ςυνδϋεται με τη Βικτωριανό κουλτούρα. Αργότερα, με 

τρόπο μϊλλον υποχθόνιο, ο κορςϋσ θα φορεθεύ ωσ εξώρουχο (με τη νϋα του 

ςημειολογύα) από καλλιτϋχνεσ του burlesque και των cabarets.  

Πολύ αργότερα, ςτον 20ο αιώνα, ο κορςϋσ θα χρηςιμοποιηθεύ ςτη μόδα ωσ 

τϋτοιο ςαδομαζοχιςτικό ςύμβολο, απροκϊλυπτα πια, απενοχοποιώντασ  την 

πρότερη του «κρυφό» πορεύα. Αυτό θα ςυμβεύ μόλισ τη δεκαετύα του 80.  

  

 

 

εικ.1 Η Madonna εμφανύζεται με 

δερμϊτινουσ κορςϋδεσ και τα νεαρϊ 

κορύτςια τησ εποχόσ ςπεύδουν να τη 

μιμηθούν ςε πιο ςεμνϋσ παραλλαγϋσ.  

   

ε κϊθε περύπτωςη όμωσ, ο κορςϋσ ωσ εςώρουχο επανϋρχονταν κϊθε φορϊ που 

η εικόνα τησ γυναύκασ γύνονταν πιο ςυντηρητικό. Παρϊδειγμα, η μετϊβαςη από 

τη μποϋμ γυναύκα και τη χαλαρό γραμμό «ςϊκοσ», ςτην «κλαςικό» γυναύκα του 

30, που ξαναβρόκε τισ θηλυκϋσ τησ διαςτϊςεισ. Ο κορςϋσ θα εγκαταλειφθεύ 
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οριςτικϊ με την επικρϊτηςη του φεμινιςμού και την καθιϋρωςη του unisex 

ενδύματοσ.  

όμερα, χρηςιμοποιεύ όλεσ τισ ιςτορικϋσ του ςημαςύεσ προκειμϋνου να 

λειτουργόςει εύτε ωσ ρομαντικό ϋνδυμα, εύτε ωσ φετιχιςτικό ςύμβολο με 

ςαδομαζοχιςτικϊ υπονοούμενα. το κτύςιμο τησ κϊθε εικόνασ του ςυμβϊλει το 

χρώμα (π.χ λευκό η ροζ= ρομαντικό, μαύρο ό μπορντώ = ςεξουαλικότητα), το 

ύφαςμα και η διακόςμηςη.  

Σα πιο γνωςτϊ «δομικϊ» ςτοιχεύα ενόσ κορςϋ ςυνοψύζονται ςτα παρακϊτω: 

Υφϊςματα: ςατϋν, βελούδο, μπροκϊρ, διαφϊνεια, δαντϋλα, δϋρμα ό βινύλ, 

ταφτϊσ. 

Χρώματα: λευκό & όλα τα παςτϋλ, μαύρο και όλα τα βαθιϊ ςκούρα (μπλε τησ 

νύχτασ, μωβ), κόκκινα. 

Διακόςμηςη: κορδόνια, φερμουϊρ, κϊθετα φιτύλια, εξώραφα, καπιτονϋ, βολϊν, 

ύφαςμα τυπωμϋνο ςτυλ λύμπερτυ (παραπϋμπει ςτην Αγγλικό εξοχό και ς’ϋνα 

ςτυλ Sarah Lawrence), animal print, τελειώματα από γούνα, φιόγκοι & κορδϋλεσ. 

 

  

 

 

Εικ.2. Ροζ διαφανόσ κορςϋσ 

Victoria’s secret. H αμερικϊνικη 

φύρμα παύζει με την εικόνα τησ 

ρομαντικόσ ςεξουαλικότητασ.
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Εικ.4. Μαύροσ ςατϋν κορςϋσ Agent 

provocateur. Η αγγλικό φύρμα 

εςωρούχων παύζει πολύ με την ιδϋα 

τησ πρόκληςησ και τησ 

ςεξουαλικότητασ.

 

ε ό,τι αφορϊ την εφαρμογό του κορςϋ, εύναι ςημαντικό να τονύςουμε την 

κϊθετη ραφό μϋςα ςτην οπούα ενςωματώνουμε τισ πϋνςεσ, όπωσ και την ύπαρξη 

μπανϋλασ που υπογραμμύζει και δύνει ϋμφαςη ςτο ςτόθοσ. 

 

2.2.  Το ϋνδυμα – γλυπτό του γυναικεύου ςώματοσ. 

Η διαλεκτικό ςχϋςη ςώματοσ-ενδύματοσ ϋχει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον ςτο ςημεύο 

αυτό καθώσ διαπιςτώνουμε ότι ο ςχεδιαςτόσ, παρ’ όλο που του δύνεται το ςώμα 

προκειμϋνου να το διαγρϊψει ό να το περιγρϊψει, ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτώςεισ αυτόσ το χρηςιμοποιεύ ωσ αφετηρύα για να το μετατρϋψει ςε κϊτι 

ϊλλο-ιδεατό-ςύμφωνα με τα πρότυπα ομορφιϊσ τησ εποχόσ του.  

τη δεκαετύα του 30 οι γυναικεύεσ αναλογύεσ πρϋπει να ξαναγύνουν 

παραδοςιακϋσ. Η γυναύκα ϋχει ςτόθη και γοφούσ. Οι γυναικεύεσ καμπύλεσ 

ϋρχονται ςε πρώτο πλϊνο, όχι προκλητικϋσ, αλλϊ πλούςιεσ και φυςικϋσ. Φυτϊ 

υφϊςματα όπωσ το κρεπ και τα ςιφόν θα εκπληρώςουν την αποςτολό του να 

αναδεύξουν μια ςεμνό & ρομαντικό θηλυκότητα. Σα τυπώματα liberty και τα 

παςτϋλ χρώματα ςυμπληρώνουν την εικόνα, ενώ το πϋςιμο τησ φούςτασ ςε 

γκοντϋ ολοκληρώνει τη χαριτωμϋνη θηλυκότητα. Οι ςταρ του Φόλυγουντ του 30 

δύνουν ςτο ςτυλ αυτό ϋνα ύφοσ πιο μοιραύο ςε ό,τι αφορϊ κυρύωσ το βραδινό 

ϋνδυμα (μακριϊ τουαλϋτα).  

ε κϊθε περύπτωςη η εικόνα δεν εύναι φυςικό αφού το γυναικεύο ςώμα 

εξακολουθεύ να εύναι εγκλωβιςμϋνο ςε ενιςχυμϋνουσ ςτηθόδεςμουσ και 

κορςϋδεσ. 
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εικ. 5  Η Λωρόν Μπακώλ τη 

δεκαετύα του 40 φορϊει μακριϊ 

τουαλϋτα από ζϋρςεώ που διαγρϊφει 

τη ςιλουϋττα. Σα πλϊγια πιαςύματα 

κολακεύουν την περιοχό τησ κοιλιϊσ 

και οι ώμοι τονύζονται με βϊτεσ. Σο 

μοιραύο ςτυλ υποςτηρύζεται από το 

χτϋνιςμα.

 Οι εντυπωςιακϋσ χυτϋσ μακριϋσ τουαλϋτεσ παραπϋμπουν ςτο μυθικό 

Φόλυγουντ. Σα ιδιαύτερα «δομικϊ» ςτοιχεύα αυτού του ςτυλ εύναι τα μεγϊλα 

ντεκολτϋ με V, η γυμνό πλϊτη, η φούςτα που τονύζει τουσ γοφούσ και ανούγει 

κϊτω ςε γκοντϋ δημιουργώντασ ςιλουϋτα γοργόνασ.  

Σο ςτυλ αυτό υποςτηρύζουν ςιλουϋτεσ με ψηλό κορμό και ϋντονεσ καμπύλεσ ςτο 

ςτόθοσ και τουσ γλουτούσ. 

 

Υφϊςματα & ντεςϋν: κρεπ, ςατϋν, ζϋρςεώ χυτό, μουςςελύνεσ. 

Κοψύματα & τεχνικϋσ: μεγϊλα ντεκολτϋ, λοξό κοπό, τρύγωνεσ μπϊςκεσ από τη 

μϋςη και πϊνω (δύνουν την ψευδαύςθηςη ότι η μϋςη εύναι πιο ψηλϊ, ϊρα 

ψηλώνει το πόδι). Επύςησ, ςουρώματα και πιαςύματα ςτο ύψοσ τησ μϋςησ και 

των γοφών δύνουν ϋμφαςη ςτουσ γοφούσ. 
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Εικ. 6 ύγχρονα φορϋματα που τυλύγονται γύρω από το ςώμα και το 

διαγρϊφουν με τη χρηςιμοπούηςη πολλών διαφορετικών κοψιμϊτων και 

πιαςιμϊτων. Εδώ, η επιλογό των χρωμϊτων και των αξεςουϊρ μασ 

παραπϋμπουν περιςςότερο ςε ϋνα εξωτικό ςτυλ παρϊ ςτο μοιραύο τησ 

δεκαετύασ του 30. Ωςτόςο, εύναι ενδιαφϋρον να υπογραμμύςουμε το μαλακό 

πϋςιμο του υφϊςματοσ και τισ τεχνικϋσ πατρόν που ςυναντϊμε ςε πολλϋσ 

βραδινϋσ τουαλϋτεσ του 30. 

  

Εικ.7 Το ρούχο που γύνεται 

δεύτερο δϋρμα πϊνω ςτο ςώμα 

θα το ςυναντόςουμε τη δεκαετύα 

του 80 με τα ελαςτικϊ 

υφϊςματα, ςε χρώματα μπλε 

ελεκτρύκ, μωβ και φούξια, ςε 

εντυπώςεισ λαμϋ και κϊτω από 

τουσ ρυθμούσ και τα φώτα τησ 

ντύςκο.  
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Εικ. 8 Σο καθημερινό ςτυλ του 30 εύναι ςαφώσ λιγότερο μοιραύο και 

περιςςότερο χαριτωμϋνο. Σο τυπωμϋνο φόρεμα εύναι το ςόμα κατατεθϋν τησ 

δεκαετύασ. Έμφαςη δύνεται ςτη μϋςη καθώσ και ςτη διακόςμηςη του μπούςτου 

με βολϊν, γιακαδϊκια, ωμύτεσ. Η φούςτα πϋφτει ςε ανϊλαφρα γκοντϋ. 

Σο καθημερινό ςτυλ του 30, επανϋρχεται ςόμερα ωσ ανϊμνηςη τησ 

παλιομοδύτικησ θηλυκότητασ (ϋμφαςη ςτισ καμπύλεσ, ύφοσ ρετρό). 

Υφϊςματα & ντεςϋν: εμπριμϋ ποπλύνεσ και χυτϊ κρεπ, ανϊλαφρα τυπωμϋνα 

ςιφόν ςε ςτυλ λύμπερτυ. 

Κοψύματα & τεχνικϋσ: λοξό κοπό ό δημιουργύα γκοντϋ με ψαλιδιϋσ ςτη 

φούςτα, καλοςχηματιςμϋνο μπούςτο με διακοςμητικϋσ λεπτομϋρειεσ ςε 

ντεκολτϋ, ώμουσ & μανύκια. 

Αργότερα και με την επιρροό του πολϋμου ςτο καθημερινό ςτυλ το χαριτωμϋνο 

φόρεμα του 30 περιορύζεται ςε ύφαςμα, γύνεται δηλαδό λιγότερο πλούςιο ςτο 

ςώμα και αποκτϊ ςτρατιωτικϋσ λεπτομϋρειεσ (επωμύδεσ, εξωτερικϋσ τςϋπεσ με 

καπϊκια, μεγϊλα κουμπιϊ).  
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ΚΕΦ.3 Μακριϊ απ’ το ςώμα 

 

3.1. Ο ςϊκοσ 

Όταν ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα ο Πωλ Πουαρϋ καθιϋρωνε την τουνύκ και τη 

ςιλουϋτα βαρϋλι για τη γυναύκα, ουςιαςτικϊ ϋκανε ϋνα από τα πιο 

αποφαςιςτικϊ βόματα απομϊκρυνςησ του ενδύματοσ από το ςώμα. Για πρώτη 

φορϊ οι γυναικεύεσ διαςτϊςεισ γύνονται πιο αβϋβαιεσ, το ςώμα απεγκλωβύζεται 

(τουλϊχιςτον οπτικϊ) από τον ςτενό κορςϋ που το φυλϊκιζε για δεκαετύεσ. Έτςι, 

όταν ςτα 1920 η ανϋλ πρότεινε τα πλεκτϊ ριχτϊ τησ φορϋματα, η ςυνειδόςεισ 

των γυναικών και του κόςμου γενικότερα εύχαν προετοιμαςτεύ για να 

υποδεχτούν αυτό την αλλαγό.  

Ο ςϊκοσ εύναι η γραμμό που ςημϊδεψε τον 20ο αιώνα αφού ςυνδϋθηκε 

ιδεολογικϊ με την απελευθϋρωςη τησ γυναύκασ ςε ό,τι αφορϊ την κοινωνικό τησ 

ζωό. Επύςησ, ϋδωςε ελευθερύα ςτα ϊκρα, να κινηθούν, να χορϋψουν, να 

οδηγόςουν αυτοκύνητο κι ϋτςι ςυνδϋθηκε με τον μοντϋρνο τρόπο ζωόσ, ςτο 

πλαύςιο του κινόματοσ του μοντερνιςμού και τησ Νϋασ Αγορϊσ. 

Σον ςϊκο θα τον ξαναςυναντόςουμε αυτούςιο ωσ τϋτοιο τη δεκαετύα του 60. Με 

διαφορετικϋσ αναλογύεσ από τη δεκαετύα του 20, ο ποδόγυροσ εύναι αιςθητϊ 

κοντύτεροσ και γύρω από τουσ γοφούσ η φόρμα εύναι πιο χαλαρό, ςυνδϋεται για  

μια φορϊ ακόμη με τη γυναικεύα απελευθϋρωςη και με ριζοςπαςτικϋσ 

κοινωνικϋσ ανακατατϊξεισ. 

Ο λαμπερόσ κόςμοσ τησ μόδασ που διατρϋχει την κοινωνικό ζωό και τισ 

ςυμπεριφορϋσ των ανθρώπων δεν αφόνει περιθώρια για κοινωνιολογικϋσ και 

ςημειολογικϋσ προςεγγύςεισ χρονικϊ ςυντονιςμϋνεσ με τισ αλλαγϋσ ςτη μόδα. Η 

καλπϊζουςα δημιουργικότητα των ςχεδιαςτών τησ εποχόσ εκεύνησ υποκινημϋνη 

από την κοινωνικό και καλλιτεχνικό ϋκρηξη ςπϊει τισ ςυμβϊςεισ ςτιλιςτικϊ. 

Έτςι, για πρώτη φορϊ ςτην ιςτορύα τησ μόδασ το ϋνδυμα φτϊνει πολύ κοντϊ 

ςτην τϋχνη. 

Μϋςα ςτο πλαύςιο αυτό τησ ςωματικόσ & κοινωνικόσ απελευθϋρωςησ θα 

εξεταςθούν τα διαφορετικϊ ςτυλ που ενϋπνευςε ο ςϊκοσ και ςτισ δύο δεκαετύεσ 
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και θα αναλυθούν τα δομικϊ ςτοιχεύα τουσ και το ύφοσ και οι ςυμπεριφορϋσ που 

ςκιαγραφούν. 

 

3.1.1. Η φλϊπερ 

 Η flapper όταν μια νϋα, χειραφετημϋνη γυναύκα που αγκϊλιαςε τισ νϋεσ μόδεσ 

και την αςτικό νοοτροπύα τησ εποχόσ. Οι γυναύκεσ τότε ϋγιναν πιο δυναμικϋσ και 

ανεξϊρτητεσ, αφού πλϋον μπορούςαν και να ψηφύζουν. Πόγαιναν ςε jazz κλαμπ 

τη νύχτα όπου χόρευαν προκλητικϊ, κϊπνιζαν τςιγϊρα μϋςα από μακριϋσ 

γυναικεύεσ πύπεσ, ϋπιναν αλκοόλ δημοςύωσ, οδηγούςαν αυτοκύνητα. Εκτόσ από 

την αςεβό ςυμπεριφορϊ τουσ, οι flappers ϋγιναν γνωςτϋσ για το ςτυλ τουσ, το 

οπούο ςε μεγϊλο βαθμό προϋκυψε ωσ αποτϋλεςμα τησ γαλλικόσ μόδασ, ειδικϊ 

εκεύνων που πρωτοπόρηςαν με την Coco Chanel.  

 

  

 

 

εικ.9  Η φλϊπερ ςύνδεςε το ςτυλ 

τησ με την ϋξαλλη ζωό του 20, με το 

χορό τςϊρλεςτον, με τη μοντϋρνα 

εποχό. Υορούςε αρκετϊ αξεςουϊρ 

(ςτο φόρεμα, ςτο κεφϊλι, ςτουσ 

ώμουσ) και κρατούςε ϋνα τςιγϊρο 

με μακριϊ πύπα το οπούο περιϋφερε 

ωσ αξεςουϊρ.

 

την εποχό τησ η φλϊπερ ςαφώσ ςυμβολύζει τη μποϋμ γυναύκα, την οπαδό τησ 

μοντϋρνασ εποχόσ. όμερα το ςτυλ αυτό φαντϊζει θεατρικό ςτο ςύνολό του, 

ςτοιχεύα του όμωσ βλϋπουμε να εμφανύζονται κατϊ καιρούσ ςτισ ςυλλογϋσ των 

ςχεδιαςτών. Σο πνεύμα τησ φλϊπερ μεταφϋρεται ςτο ςόμερα με μια μικρό 
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λεπτομϋρεια ςτη διακόςμηςη (πϋρλεσ, κρόςια, κοςμόματα πιαςμϋνα ςτο ρούχο), 

το φόρεμα ςϊκοσ βϋβαια ό το βαθύ κλοσ καπϋλο. 

Δομικϊ ςτοιχεύα τησ φόρμασ: ντεκολτϋ V, χαμόγελο, ντραπϋ ςτο ντεκολτϋ ό 

ςτουσ ώμουσ, κϊθετα κοψύματα από τουσ γοφούσ και πλϊγια που δημιουργούν 

αςύμμετρα γκοντϋ. 

 

3.1.2. Το ςπορτύφ ςτυλ του 20 

 

  

Εικ. 10 Η Coco Chanel, η ύδια που 

υποςτόριξε και ανϋπτυξε το ςτυλ 

τησ φλϊπερ, δημιούργηςε κι ϋνα 

πολύ προςωπικό ςτυλ που ϋχει 

ςυνδεθεύ με το όνομα και την 

προςωπικότητϊ τησ. όμερα 

επαναλαμβϊνεται ςυχνϊ ςτουσ 

δρόμουσ και ςτισ παςαρϋλεσ ωσ 

φόροσ τιμόσ ςτο αδιαφιλονύκητο 

ταμπεραμϋντο τησ. 

 

 Δομικϊ ςτοιχεύα: ριγϋ μαρινιϋρα με χρυςϊ κουμπιϊ, χαλαρό γύρω από το ςώμα 

(τη ςυναντϊμε και ωσ φόρεμα ςϊκο ςε ζϋρςευ ύφαςμα), παντελόνι pajamas (η 

μϋςη εύναι οπωςδόποτε ψηλϊ και ϋχει πιϋτεσ), οι πολλϋσ ςειρϋσ πϋρλεσ, το 

ναυτικό μπερϋ.  

Επύςησ, τα πλεκτϊ ταγιϋρ με τα γεωμετρικϊ ςχϋδια (επιρροό από τη Ρώςικη 

Πρωτοπορύα) και γενικότερα οι γεωμετρύεσ των υφαςμϊτων Bauhaus, 

δημιουργούν ϋνα ρετρό ελιτύςτικο ςπορτύβικο λούκ. 

 

 

 



Σημειολογύα του ςτυλ. «Με αφετηρύα τη φόρμα» 

Βενετύα Κουτςού, καθηγότρια Εφαρμογών ελύδα 18 
 

3.1.3. Το ςτυλ couture του 60 

Η δεκαετύα του 60 εύναι ο απόηχοσ του 50 και τησ πιο ςικ περιόδου που γνώριςε 

η ιςτορύα τησ μόδασ. Επιπλϋον, με την επικρϊτηςη του πρετ-α-πορτϋ αλλϊζει η 

ψυχολογύα του καταναλωτικού κοινού απϋναντι ςτη μόδα, αφού αυτό φαύνεται 

να γύνεται λιγότερο ελιτύςτικη. Η νϋα γραμμό τραπϋζιο που εύχε καθιερώςει ςτα 

τϋλη του 50 ο YSL, θα καθορύςει τα 60s. Πρόκειται για τον νϋο ςϊκο που ςτη 

ςυνϋχεια θα κοντύνει, θα ςτενϋψει και θα γύνει το ϋνδυμα τησ δεκαετύασ. 

To ςτυλ couture εύναι αυτό που θα υποςτηρύξουν με πϊθοσ ο YSL, ο Courreges & 

o Cardin, αλλϊ και ο ούκοσ Chanel κυρύωσ ςτο 1ο μιςό τησ δεκαετύασ. Σο ςτυλ 

καθορύζεται για μια ακόμη φορϊ από τουσ ύδιουσ τουσ μόδιςτρουσ και όχι από τη 

νεολαύα, ό την τϋχνη  όπωσ θα γύνει αργότερα. Πρόκειται για ϋνα ςικ ύφοσ πιο 

μοντϋρνο, πιο φρϋςκο και πιο παιχνιδιϊρικο. Εδώ, ο ςϊκοσ μϊλιςτα χωρύζεται ςε 

δύο μϋρη, ςακϊκι και φούςτα, που βρύςκονται ςε απόλυτη λιτότητα και 

αυςτηρό γεωμετρύα. 

To ςύνολο ςυμπληρώνεται από το  

Πύλμποξ καπϋλο και ϋνα ζευγϊρι 

γϊντια. Σα υφϊςματα εύναι καλόσ 

ποιότητασ, μϊλλινα και μεταξωτϊ. 

Σα ρούχα εύναι ςυνόθωσ μονόχρωμα 

ό φϋρουν διακριτικϋσ διχρωμύεσ ςτo 

τελεύωμα του ρούχου ό με τη μορφό 

colour blocking, μύα τϊςη που όταν 

πολύ δυνατό ςτη διϊρκεια τησ 

δεκαετύασ. Γυναύκεσ που 

υποςτόριξαν αυτό το ςτυλ όταν 

ςύγουρα η Σζϊκι Κϋννεντυ-Ωνϊςη 

και η Όντρεώ Φϋπμπουρν. 

Σϋλοσ, οι χρυςϋσ αλυςύδεσ και το 

μπουκλϋ μϊλλινο ύφαςμα ϋχουν 

ςφραγύςει το ςτυλ couture Chanel 

του 60. 

 

Εικ. 11 ςύνολο φόρεμα-ςακϊκι του 

1960. Η επιρροό τησ Τψηλόσ 

ραπτικόσ κρατϊει ακόμη.
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Εικ. 12 Δημιουργύεσ του YSL & Courreges αντύςτοιχα.

 

Εικ. 13 Ο ςϊκοσ του 60 ςε 

αντύθεςη με αυτόν του 20 (που 

ϋγινε αντικεύμενο πειραματιςμού 

ςε αςυμμετρύεσ και διακόςμηςη), 

θα χρηςιμοποιηθεύ ςαν καμβϊσ 

ζωγρϊφου πϊνω ςτον οπούο θα 

εκφραςτούν οι ποπ καλλιτϋχνεσ 

τησ εποχόσ αλλϊ και όλη η space 

αιςθητικό τησ δεκαετύασ. 
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ΚΕΦ.3 Το ανδρόγυνο ςτυλ 

Η υιοθϋτηςη των ανδρικών ενδυματολογικών κωδύκων ςταδιακϊ από τισ αρχϋσ 

του 20ου αιώνα (υφϊςματα ςε ψαροκόκκαλο & τουόντ, κοςτούμι, αυςτηρό 

ταγιϋρ, πουκϊμιςο με ψηλό λαιμό) οδηγεύ ςτη δημιουργύα ενόσ αυθεντικού 

ανδρόγυνου ςτυλ που ενςαρκώθηκε ςτο πρόςωπο ςταρ του Φόλυγουντ όπωσ η 

Katherine Hepburn τη δεκαετύα του 30. 

 

 

 

 

εικ.14 H Katherine Hepburn γύνεται 

ςύμβολο τησ μόδασ όταν λανςϊρει 

το φαρδύ υφαςμϊτινο παντελόνι, το 

οπούο ϋωσ τότε θεωρούνταν αντρικό 

προνόμιο. Γενικϊ φορούςε φαρδιϊ 

ψηλόμεςα παντελόνια γυριςμϋνα 

ςτον ποδόγυρο, με πιϋτεσ, 

προτιμούςε τισ αντρικϋσ κϊλτςεσ, τα 

αντρικϊ παπούτςια, αλλϊ και 

αντρικϊ πουκϊμιςα ξεκουμπωμϋνα. 

Σα ςακϊκια τησ εύχαν μονό 

ςταυρωτό λαιμόκοψη και βϊτεσ, τησ 

ϊρεςαν επύςησ οι καμπαρντύνεσ και 

τα tweed υφϊςματα, τα χρώματα 

τησ όταν το μπεζ, το λευκό και το 

μαύρο. Σα κοςτούμια ϋδειχναν 

υπϋροχα, καθώσ όταν ραμμϋνα πϊνω 

τησ. 

Σο ανδρικό ντύςιμο ωςτόςο γύνεται δημοφιλϋσ ςτη γυναικεύα γκαρνταρόμπα 

κατϊ τη διϊρκεια και λύγο μετϊ το 2ο παγκόςμιο πόλεμο όταν η ανϋχεια του 

πολϋμου αναγκϊζει τισ περιςςότερεσ γυναύκεσ να μεταποιούν τα ρούχα των 

ςυζύγων που ϋλειπαν ςτον πόλεμο. Σην εικόνα τησ ανδρόγυνησ ςιλουϋτασ 

εξϊλλου εύχε όδη προετοιμϊςει το Φόλυγουντ.  
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Η διαφορϊ εύναι ότι ενώ λύγα χρόνια νωρύτερα τα ανδρικϊ ρούχα ςτο ςώμα τησ 

Φϋπμπουρν και τησ Γκϊρμπο εύναι ϊνετα, το 40 το ςτυλ γύνεται αρκετϊ πιο 

εφαρμοςτό, ςχεδόν μύζερο ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, κϊτω από τισ αυςτηρϋσ 

επιταγϋσ του πολϋμου. Σα ςακϊκια φοριούνται πολύ με ύςιεσ φούςτεσ οι οπούεσ 

εγκαταλεύπουν τη λοξό κοπό και γύνονται ύςιεσ και ϊχαρεσ μϊλλον ςτα χοντρϊ 

υφϊςματα που ρϊβονται. Οι κουφόπιετεσ δε δύνουν πια την ύδια θηλυκότητα 

ςτη φούςτα με τα γκοντϋ τησ προηγούμενησ δεκαετύασ.  

  

 

 

 

εικ 15. το ταγιϋρ αυτό του 40 η  

φούςτα εύναι ςτενό και το ςακϊκι 

ακολουθεύ τη γραμμό τησ ςιλουϋτασ 

με τη βοόθεια κϊθετων πενςών.  
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3.2. Η δεκαετύα του 80 και η ςυνϋχεια του ανδρόγυνου ςτυλ. 

 

Φωρύσ ποτϋ να απαρνηθεύ η μόδα το ανδρόγυνο ςτυλ ςτην πορεύα των επόμενων 

δεκαετιών, ωςτόςο κατϊ τη δεκαετύα του 80 το ςτυλ αυτό θα γνωρύςει μεγϊλη 

επιτυχύα. Η φιλοςοφύα τησ γυναύκασ-καριϋρασ εκτινϊςςει το γυναικεύο κοςτούμι 

ςε ϋνδυμα – must για όλεσ τισ ώρεσ. Μεγϊλοι ςχεδιαςτϋσ με κορυφαύο τον Yves 

Saint Laurent νομιμοποιούν αυτό το ςτυλ και το κϊνουν αδιαφιλονύκητο ϋνδυμα 

τησ δεκαετύασ.  

Σο ςτυλ αυτό το ςυναντϊμε επιθετικό και ςϋξυ ςτο πρόςωπο τησ Αλϋξισ τησ 

δημοφιλούσ τηλεοπτικόσ ςειρϊσ «Δυναςτεύα». Σονιςμϋνοι ώμοι, ςτενό μϋςη, 

κοψύματα ςτο μπούςτο που του δύνουν μεγαλύτερη ϋμφαςη. Σα υφϊςματα που 

υποςτηρύζουν το ςτυλ αυτό εύναι μϊλλινα για το Φειμώνα, αλλϊ και δερμϊτινα & 

βινύλ, ενώ για το καλοκαύρι το λινό ϋχει τον πρώτο λόγο. Οι ςατϋν όψεισ 

προςθϋτουν ϋναν αϋρα πολυτϋλειασ. 

τον αντύποδα του βρύςκεται το χαλαρό ανδρόγυνο ςτυλ των Αμερικανών 

Donna Karan & Calvin Klein με το φαρδύ παντελόνι με πιϋτεσ και το μακρύ, 

φαρδύ ςακϊκι. Εδώ το κοςτούμι απομακρύνεται από το ςώμα και ανόκει ςτο 

ςτυλ αυτό που ονομϊςτηκε BCBG3. 

 

                                                
3 BCBG(=bon chic, bon genre) 
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 εικ. 17 

Με τον Ιταλό ςχεδιαςτό Σζόρτζιο 

Αρμϊνι το ανδρόγυνο ςτυλ θα 

«τυποποιηθεύ», θα γύνει 

ςυγκεκριμϋνο, κϊπου ενδιϊμεςα ςτο 

χαλαρό και το ςτημϋνο, μϊλλον λιτό 

και ςοβαρό, κυρύωσ μαύρο, ςυνόθωσ 

με κϊθετεσ λεπτϋσ λευκϋσ ρύγεσ. 

  

 

  

 

 

 

εικ. 16 Calvin Klein & ϋνα ςτυλ 

περιςςότερο μύνιμαλ & ϊνετο. 
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εικ. 18 Σο ανδρόγυνο ςτυλ επανϋρχεται πολύ ςυχνϊ ςτισ τϊςεισ τησ ςαιζόν και 

προςαρμόζεται από διϊφορουσ ςχεδιαςτϋσ ςτο ςτυλ τησ εποχόσ του. 

 

  

 

 

 

 

εικ.19 ακϊκι που δύνει ϋμφαςη ςτο  

μπούςτο με αςύμμετρα κοψύματα 

ςτο κορςϊζ που τονύζουν πολύ τη 

μϋςη και το ςτόθοσ. Σα γεωμετρικϊ 

βολϊν προςθϋτουν όγκο ςτουσ 

γοφούσ. 

Βαςικοί εκπρόςωποι: 

St Laurent, Donna Karan, Calvin Klein, Armani 
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4o  Κεφ. Αποδόμηςη 

 

Η αποδόμηςη εύναι όροσ τησ φιλοςοφύασ, τησ λογοτεχνικόσ κριτικόσ, και των 

κοινωνικών επιςτημών, που όρθε ςτη δημοςιότητα μϋςω τησ χρόςησ του από το 

φιλόςοφο Ζακ Ντεριντϊ4 κατϊ τη δεκαετύα του '60. Σον Ντεριντϊ απαςχόληςε 

το νόημα ενόσ κειμϋνου, πωσ αυτό μπορεύ να εκφρϊζει αλληλοςυγκρουόμενεσ 

ϋννοιεσ, ό ακόμη ϋννοιεσ που αντικρούουν δεδομϋνεσ αλόθειεσ. Επιςτρϋφει 

ουςιαςτικϊ ςτο πλατωνικό ερώτημα «Σι εςτύ» και αποκαλύπτει ςτοιχεύα τα 

οπούα ϋμεναν ϋωσ εκεύνη τη ςτιγμό κρυμμϋνα κϊτω από γενικϋσ παραδοχϋσ και 

αλόθειεσ. 

Η θεωρύα τησ αποδόμηςησ ωσ θεμελιώδησ ςημειολογικό προςϋγγιςη ςτο εξόσ θα 

εφαρμοςτεύ ςε πολλούσ τομεύσ τησ τϋχνησ και βϋβαια, ςτη Μόδα. ε ό, τι αφορϊ 

το ϋνδυμα, η αποδόμηςη ϋρχεται να καταρρύψει όλεσ τισ βαςικϋσ αρχϋσ 

καταςκευόσ του ενδύματοσ και θϋτει ςοβαρϊ ερωτόματα που αφορούν ακόμη 

και ςε αυτϊ τα πρότυπα ομορφιϊσ που εκπορεύονται από αυτό καθεαυτό τη 

δομό του ρούχου. 

Κατ’ αναλογία με τη μεθοδολογία που ακολουθείται ςτην ανάγνωςη του 

κειμένου, ςτο Ένδυμα οι έννοιεσ που τίθενται ςε αμφιςβήτηςη είναι  

 Υποκείμενο - αντικείμενο:  ςώμα-ένδυμα και η κατάργηςη/ανάδειξη 

νέων ορίων ανάμεςά τουσ. 

 Μέςα-έξω: αύτη η αντίθεςη εκφράςτηκε  ςτην Αρχιτεκτονική και ςτο 

Ένδυμα, αποτέλεςε μία «εύκολη» (οπτικά κατανοητή) διαδικαςία από 

περιςςότερεσ από μία γενιέσ ςχεδιαςτών. 

 Παρουςία-απουςία: μία πιο «υποκειμενική» προςέγγιςη του ςχεδιαςτή 

ςε αυτό που φαίνεται, που δεν υπάρχει, που υπονοείται ή εμφανίζεται 

ςε «λάθοσ» ςημείο.  

                                                
4 Ο Ζακ Ντεριντά (γαλλ. Jacques Derrida, 15 Ιουλίου 1930 – 8 Οκτωβρίου 2004) 
ήταν Γάλλοσ φιλόςοφοσ γεννημζνοσ ςτην Αλγερία, γνωςτόσ και ωσ θεμελιωτήσ τησ αποδόμηςησ. Το 
ευρφ και λεπτομερζσ ζργο του είχε βαθιά επίδραςη ςτο πεδίο τησ λογοτεχνικήσ θεωρίασ και 
ςτην φιλοςοφία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Όπωσ ακριβώσ ςτη φιλοςοφική και αρχιτεκτονική πρακτική, η αποδόμηςη για 

του Σχεδιαςτέσ Μόδασ έμελλε να φέρει ςε αμφιςβήτηςη βαςικούσ κανόνεσ 

καταςκευήσ και ερμηνείασ του Ενδύματοσ. Η ιεραρχία των πραγμάτων και τησ 

εικόνασ βρίςκεται κάπου μέςα ςτη διαδικαςία των ελεύθερων ςυνειρμών του 

δημιουργού, ςε μία μεταφυςική ιεραρχία.  

Βαςικοί εκπρόςωποι: 

Yoshi Yamamoto, Rei Kawakubo (Comme des Garcons), Issey Miyake, Martin 

Margielα. 

 

4.1. Το ρούχο παραμορφώνει το ςώμα (Kavakubo) 

 

Σουσ μεγϊλουσ όγκουσ ςτο ϋνδυμα τουσ ςυναντϊμε ςτην εποχό Μπαρόκ. Οι 

μεγϊλοι όγκοι αποτελούν ϋνα κοινό ςτοιχεύο ανϊμεςα ςτην αρχιτεκτονικό και 

ςτην ενδυμαςύα. την αρχιτεκτονικό ο όγκοσ βρύςκονταν κυρύωσ ςτον τρούλο 

των ναών καθώσ και ςτο γενικό μϋγεθοσ των αρχιτεκτονικών ϋργων. την 

ενδυμαςύα, ο όγκοσ υπόρχε κυρύωσ ςτισ  φούςτεσ (ςυγκεκριμϋνα ςτο ύψοσ τησ 

μϋςησ και των γοφών) ςτα παντελόνια, ςτα μανύκια, ςτουσ γιακϊδεσ καθώσ και 

ςε ολόκληρο το ςύνολο, όπωσ και ςτα μαλλιϊ. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι τον 17ο 

αιώνα, όταν ςτην μόδα οι ςτρουμπουλϋσ γυναύκεσ. Οπότε ο όγκοσ όταν ςτοιχεύο 

τησ γενικότερησ εμφϊνιςησ των ανθρώπων. 

τον 20ο αιώνα, ο όγκοσ ςτο ϋνδυμα εύναι o ςύμμαχοσ για την ανϊδειξη των 

καμπυλών ςτο γυναικεύο ςώμα, ό για να υποςτηρύξει το γυναικεύο πρότυπο που 

προτεύνεται κϊθε φορϊ από τουσ ςχεδιαςτϋσ τησ υψηλόσ ραπτικόσ: όγκοσ ςτα 

οπύςθια για τη γυναύκα τησ Belle Epoque, ςιλουϋτα βαρϋλι για τη φιγούρα του 

Πωλ Πουαρϋ, αρχιτεκτονικού όγκοι ςτη γυναύκα του Μπαλενςιϊγκα και όγκοσ 

ςτο κεφϊλι με τισ κϊςκεσ ςτη δεκαετύα του 60. 

ε όλεσ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, ο όγκοσ χρηςιμοποιόθηκε για την ανϊδειξη ενόσ 

προτύπου (ακόμη κι αν αυτό όταν ο εξωγόινοσ). Ανϋδειξε τη γυναικεύα ςιλουϋτα 

και καθιϋρωςε πρότυπα ομορφιϊσ. τη δεκαετύα του 50 για παρϊδειγμα 

υπηρϋτηςε την κομψότητα. Ποτϋ, μϋχρι το 80 δεν χρηςιμοποιόθηκε ωσ ςχόλιο 
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απϋναντι ςτισ υπερβολϋσ τησ Μόδασ, ειςϊγοντασ τη διϊςταςη τησ αςχόμιασ, ωσ 

διαμαρτυρύα ς’ αυτόν την «ιδανικό» ςιλουϋτα. 

Η αποδόμηςη ϋρχεται με τη βοόθεια τησ Kawakubo, να εγκλωβύςει το ςώμα 

μϋςα ςε ακατανόητουσ όγκουσ, με διϊθεςη να το κρύψει, να τςαλακώςει την 

τελειότητϊ του, να κρύψει τισ ατϋλειϋσ του, ακόμη και να αναδεύξει την αςχόμια 

του.  

 


