
Μόδα στο ντύσιμο 
Στο χώρο και στο χρόνο 

• Αρχαία Ελλάδα 
• Αμερική μέχρι το 1400 μ.Χ. 
• Μεσαιωνική Ασία 
• Μόδα κατά τον 20ο αιώνα 



ΜΟΔΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

-Ενδυμασία 
-Υποδήματα 
-Κοσμήματα 

 



Ενδυμασία ανδρών 
  Χιτώνας 

Μια μακρινή λινή 
πουκαμίσα, είτε 
φαρδύς, με ανοίγματα 
για το κεφάλι και τους 
βραχίονες ή  
κλεισμένος με μία 
σειρά από μικρά 
κουμπιά. 

 Ιμάτιο  

      Ένα τετράγωνο 
ύφασμα, συνήθως 
μάλλινο, το οποίο 
έφεραν οι άνδρες 
κατάσαρκα και ενίοτε 
πάνω από τον χιτώνα 
ως μανδύα. 

 Χλαμύδα 

     Συνήθως ήταν πιο 
κοντή από το ιμάτιο. 
Ήταν περισσότερο 
ένδυμα των εφήβων, 
των ταξιδιωτών και 
των στρατιωτών. Ιμάτιο 

Χιτώνας Χλαμύδα 



Ενδυμασία Γυναικών 
      Και η ενδυμασία των 

γυναικών αποτελείτο από δύο 
κύρια ενδύματα-είτε ένα 
πέπλο ή χιτώνα και ένα 
μανδύα (ιμάτιο). 

 

 Πέπλος 

        Ήταν ένα μάλλινο 
ορθογώνιο ύφασμα που δεν 
χρειαζόταν να ραφτεί.  
Μπορεί να μην κατέβαινε 
μέχρι τη μέση  αλλά να 
πιανόταν με μια ζώνη ή 
ζώνες. 

 Χιτώνας 

       Ήταν πολύ μακρύ και 

μεγάλο ορθογώνιο 
ύφασμα,  ραμμένο επάνω στις 
πλευρές, και καρφωμένο  ή 
ραμμένο στους ώμους, και 
συνήθως τυλιγμένο γύρω απo 
τη μέση.  

 Στροφίον 

      Μία μαλακή ζώνη που 
φορούσαν κάτω από το 
ένδυμα. 



Κόθορνος          Κλειστό 
υπόδημα χωρίς σόλα, που 
περνούσε πάνω από τον 
αστράγαλο, φτιαγμένο από 
τόσο μαλακό δέρμα που 
ταίριαζε και στα δύο πόδια. 

Ενδρομίς/Εμβάς          Μπότα 
ανοιχτή στα πλάγια μέχρι 
κάτω και με ιμάντες για να 
κλείνει.  Φοριόταν κυρίως 
στο κυνήγι η από τους 
ιππείς. 

Υποδήματα 
Τα βασικά είδη υποδημάτων της αρχαιότητας 
ήταν: ο κόθορνος, η ενδρομίς ή εμβάς, τα 
σανδάλια, η κρηπίς 

Ενδρομίς       Κόθορνοι 



Σανδάλια          Πλήθος λουρίδων 
για στερέωση με ασφάλεια στο 
πόδι. Το επάνω μέρος ήταν 
συνήθως από δέρμα χρωματιστό.  
Οι πλούσιου φορούσαν 
δερμάτινα ενώ οι φτωχοί αυτά με 
ξύλινους πάτους. 
Κρηπίς          Διέθετε καρφιά, δεν 
κάλυπτε τελείως το πόδι και 
αποτελούνταν από λουριά που 
ανέβαιναν ψηλά στη γάμπα. 
Φοριόταν κυρίως από 
στρατιώτες,  κυνηγούς και 
οδοιπόρους συχνά πάνω από τις 
κάλτσες. 

Υποδήματα 

Σανδάλι 

Κρηπίς 



Κοσμήματα 
       Οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν  κοσμήματα με χρυσό 

και πολύτιμους λίθους (αμέθυστος, μαργαριτάρι και το 
σμαράγδι.) Αρχικά, είχαν λιτό σχεδιασμό και κατασκευή. 
Ωστόσο, αργότερα άρχισαν να γίνονται πολυπλοκότερα με 
μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και μοτίβα. Υποδείκνυαν πλούτο 
και την κοινωνική τους  θέση.  
 

        Γυναικεία Κοσμήματα 

        Περιλαμβάνονται: κολιέ, σκουλαρίκια, καρφίτσες, 
βραχιόλια, περιβραχιόνια, ζώνες, δαχτυλίδια, στεφάνια και 
άλλα περίτεχνα στολίδια των μαλλιών. Κυριαρχούσαν τα 
φυτικά και ζωικά μοτίβα  και πολύ συχνά ήταν εμπνευσμένο 
από τους 12 θεούς. Με τα κοσμήματα φιλοδοξούσαν: 

  Προστασία από το «κακό μάτι» . 

 Τροφοδότηση με υπερφυσικές δυνάμεις. 

 Επίδειξη  θρησκευτικού συμβολισμού. 



Κοσμήματα 

Βραχιόλι 

Περιδέραιο 

Σκουλαρίκια 



        Ανδρικά Κοσμήματα 

       Από την ανώτερη τάξη δεν έλειπαν οι: 

1. Χρυσές ταινίες που συγκρατούσαν τα 
μαλλιά τους 

2. Τα στεφάνια με διάκοσμο από πολύτιμες 
πέτρες 

3. Τα διαδήματα 

4. Οι χρυσές καρφίτσες  

5. Οι περόνες που συγκρατούσαν το χιτώνα 
τους 

6. Τα δακτυλίδια και οι χρυσοί κρίκοι.  

     Όλα ήταν κατασκευασμένα από χρυσό, 
άργυρο και μπρούντζο. 

Περικάρπια 

Δακτυλίδι 

Διάδημα 



ΜΟΔΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1400 Μ.Χ.  

- Αζτέκων 
- Μάγια 
- Ίνκας 

 



Ενδυμασία Αζτέκων 

Χαρακτηριστικά ρούχων: 
• ποικίλουν ανά τάξεις ευγενείας, 
ηλικία και φύλο 
• ήταν φαρδιά και δεν κάλυπταν 
εντελώς το σώμα.  
• ήταν γενικά κατασκευασμένα από 
βαμβάκι (που εισήχθη) ή ίνες. 



Η ενδυμασία που φοριέται από τους Αζτέκους ήταν απλή και έχει 
σχεδιαστεί για το κλίμα και το περιβάλλον του. 
 
• Τα εσώρουχα τους ήταν ονομαζόταν Maxtl ή αλλιώς περιζώματα 
•Η Tilma χρησιμοποιήθηκε ως μανδύας από όλες τις τάξεις 
 A) Νεαρός με περιζώματα 

B) Απλός άνθρωπος με χιτώνα 
C) Ευγενής ή στρατιώτης 
υψηλού βαθμού 
 

D) Ευγενής με πολύ υψηλή 
θέση 
E) Εναλλακτικός τρόπος να 
φορεθεί ο μανδύας 
F) Στολή πολέμου 

Άνδρες 

Ενδυμασία Αζτέκων 



Η λεπτομέρεια και η πολυπλοκότητα των ενδυμάτων τους 
δήλωναν συχνά την θέση τους στην κοινωνία. 

Γυναίκες 

Ενδυμασία Αζτέκων 

•Οι περισσότερες γυναίκες φορούσαν φούστες που 
ονομάζεται Cueitl και ήταν εξασφαλισμένα με φύλλα. -
Φορούσαν Huipilli πάνω τους, που ήταν ουσιαστικά ένα 
αμάνικο τοπ που τραβήχτηκε πάνω από το κεφάλι, και θα 
πρέπει να κοσμείται με διάφορα σχήματα και σχέδια. 



Ενώ οι μάσκες των Αζτέκων είναι έργα τέχνης πολύ 
αξέχαστα, δεν ήταν ένα καθημερινό κομμάτι της 
μόδας σε αυτή την κοινωνία. Φορέθηκαν συνήθως 
μαζί με τα κοστούμια, όταν οι Αζτέκοι έκαναν 
τελετουργίες. Κάθε μάσκα που φορούσαν 
αντιπροσώπευε μια από τις πολλές θεότητες. 

Μάσκες 



   Γενικά: 
-Οι Μάγια έπλεκαν υφάσματα από 
βαμβάκι, κάνναβη και ίνες. 
-Οι βαμμένες ίνες στη συνέχεια 
υφαίνονται σε λαμπρά σχέδια.  
-Οι Μάγια αγαπούσαν το χρώμα. 
 
Γυναίκες  
-Οι γυναίκες φορούν φούστα ή ένα 
αμάνικο πόντσο ή ένα φόρεμα.  
 -Οι φούστες ήταν δεμένες με 
ιμάντα 
-Οι φούστες των πλούσιων 
γυναικών έχουν κρόσσια και 

διακοσμητικούς κόμβους.  
-Φορούσαν και ένα διπλωμένο 
κομμάτι ύφασμα δεμένο γύρω από 
τον κορμό τους. 
  
Άνδρες  
Ένα είδος μανδύα ήταν τυλιγμένο 
γύρω από τη μέση επανειλημμένα 
πριν περάσει ανάμεσα στα πόδια. 
Για τις ανώτερες τάξεις, είχαν 
συνήθως διακοσμημένα με φτερά 
στα άκρα. Κάτω οι άνδρες 
φορούσαν δέρματα ελαφρά 
επεξεργασμένα. 

Ρουχισμός Μάγιας 
Γυναίκες  Άνδρες 

φούστα φούστα Huipilli περίζωμα 



Οι ευγενείς φορούσαν καπέλα, όσο μεγαλύτερα είναι τόσο 

καλύτερα. Κάποια ήταν τόσο ψηλά που δεν μπορούσαν να 

χειριστούν εύκολα. Μερικά ήταν ψηλότερα από ότι ήταν οι 

ιδιοκτήτες τους! 

Καπέλα 



Γενικά: 
 
Η ένδυση ήταν μια σημαντική πτυχή στην κοινωνία των 
Ίνκα. Απλά κοιτάζοντας το φόρεμα ενός ατόμου, η 
κατάσταση του στην κοινωνία μπορεί να γίνει αντιληπτή 
άμεσα. Ευρήματα σε τάφους προδίδουν τεράστιες 
πληροφορίες για τα ρούχα. 

Ρουχισμός Ίνκας 



Άνδρες 
-Φορούσαν ένα πουκάμισο χωρίς μανίκια  
-Έναν μεγάλο μανδύα, που φοριέται πάνω από τους 
ώμους με δύο γωνίες δεμένο μπροστά. 
-Πανιά, χιτώνες και μανδύες ήταν όλα 
διακοσμημένα με διάφορα στοιχεία. 

Γυναίκες 
Η γυναίκα φορούσε ένα φόρεμα ένα 
κομμάτι που ήταν συνδυασμός από 
φούστα και μπλούζα, φθάνοντας μέχρι 
τους αστραγάλους και δεσμεύεται στη 
μέση με ένα μακρύ φύλλο. 
Έφθανε στο λαιμό, τα άνω άκρα 
στερεώνονται μαζί πάνω από τους ώμους 
με μακρές καρφίτσες. Συνήθως φορούσαν 
ένα μεγάλο διπλωμένο πανί στο κεφάλι. 

Ρουχισμός Ίνκας 



Φορούσαν πλούσια 
φορεσιά, αλλά λίγο πιο 
απλή από τον 
αυτοκράτορα. Το 
φόρεμα τους ήταν από 
δέρμα λάμα, πλούσια 
βαμμένο και 
διακοσμημένο με πολλά 
αξεσουάρ από χρυσό 
και πολύτιμους λίθους. 

Ίνκα Ευγενείς 

Ίνκα αυτοκράτορας 
Φορούσε κάθε πανί για μόνο μία φορά. Στη συνέχεια τα 
φθαρμένα ρούχα καίγονταν. «Επίλεκτες γυναίκες» ήταν αυτές 
που παρασκεύαζαν ρούχα για τον αυτοκράτορα. Έτσι, έπρεπε να 
παραμείνει απασχολημένος για το σκοπό αυτό. Μόνο οι Ίνκας 
θα μπορούσαν να φορέσουν μια φορεσιά τόσο πλούσια σε 
χρυσό και φτερά. 



ΜΟΔΑ ΣΤΗ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΣΙΑ 

- Κίνα 
- Ινδία 

 



Κίνα 

 
Στη μεσαιωνική Κίνα, ο 

τρόπος ντυσίματος 
άλλαζε ανάλογα με τις 

δυναστείες. 



Η δυναστεία των Τανγκ (618 - 907 μ.Χ.) 
Ο τρόπος ντυσίματος των γυναικών κατά τη διάρκεια της δυναστείας 

αυτής είναι ο πιο ξεχωριστός σε ολόκληρη την ιστορία της Κίνας. 



Γυναίκες ανώτερης κοινωνικής τάξης 

Η δυναστεία των Τανγκ 



Η δυναστεία των Σονγκ (960 - 1279 μ.Χ.) 

Η δυναστεία του Γιουάν (1271 - 1368 μ.Χ.) 



Η δυναστεία των Σονγκ (960 - 1279 μ.Χ.) 

Η δυναστεία του Γιουάν (1271 - 1368 μ.Χ.) 
I. Τα ρούχα της δυναστείας των Σονγκ 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, 
σύμφωνα με το στυλ: 
 
 
 
 
 
 

II. Στη δυναστεία του Γιουάν τα "Τζι Σαν" 
φορέματα ήταν πολύ δημοφιλή. 
Αξιωματούχοι και άνθρωποι με ισχύ τα 
φορούσαν για να παραβρεθούν σε 
γιορτές στο παλάτι, καθώς και μουσικοί 
και σωματοφύλακες. Αυτό το είδος 
ρούχων φορέθηκε από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις. 

• για την αυτοκράτειρα, τους ευγενείς και 
γυναίκες όλων των τάξεων με 
κυβερνητικές υποχρεώσεις 
• "επίσημο" για τους απλούς ανθρώπους 
• ντύσιμο για καθημερινή χρήση 

Δυναστεία του Γιουάν 



Η δυναστεία των Σονγκ 

Πολεμιστές φορώντας στολές με 
πανωφόρια διαφόρων μηκών και 
παντελόνι από κάτω. 

Γυναίκες ανώτερης κοινωνικής τάξης 
φορώντας  ενδυμασία που αποτελείται 
από ένα χιτώνα, φούστα, μακρύ φουλάρι, 
και κεντημένα παπούτσια από μετάξι. 



Η δυναστεία των Μινγκ (1368 - 1644 μ. Χ.) 



Η δυναστεία των Μινγκ (1368 - 1644 μ. Χ.) 

Κατά τη δυναστεία των Μινγκ, τα 
ρούχα χαρακτηρίζονταν από: 
 
• τρία κολάρα 
• στενά μανίκια 
• το μήκος του ρούχου που 
φορούσαν από πάνω ήταν περίπου 
ένα μέτρο 
• χρησιμοποιούνταν ανοιχτά 
χρώματα για τη φούστα και συχνά 
πιέτες (πτυχές) 
• την κάπα, η οποία λόγω του 
όμορφου σχήματός της 
αποκαλούνταν "ροζ σύννεφο". 



Ινδία 
Τα ινδικά ρούχα 

ήταν κυρίως 
βαμβακερά, καθώς 

η Ινδία ήταν η 
πρώτη περιοχή 

στην οποία 
αναπτύχθηκε η 
παραγωγή του 

βαμβακιού. 



Γυναίκες Οι γυναίκες 
φορούσαν ένα μακρύ 
κομμάτι ύφασμα, το 
σάρι (sari, saree), το 
οποίο τύλιγαν γύρω 
από το σώμα τους με 
διάφορους τρόπους. 
 
 Γυναίκες ευγενικής 
καταγωγής που 
προέρχονταν από 
πλούσιες οικογένειες 
φορούσαν σάρι από 
κινέζικο μετάξι, 
καθώς η οικονομική 
τους δύναμη τους 
επέτρεπε τέτοιες 
πολυτέλειες. 



Γυναίκες 
• οι εργαζόμενες συνήθως 
περνούσαν το σάρι ανάμεσα από 
τα πόδια τους για να 
δημιουργήσουν υποτυπώδη 
παντελόνια 
• αυτές που συμμετείχαν σε μάχες 
μάζευαν το πάνω μέρος του, ώστε 
να ελευθερώσουν τα χέρια τους 
• οι νεαρές κοπέλες συνήθιζαν να 
φορούν ζωντανά, ανοιχτόχρωμα 
σάρι 
•οι χήρες και αυτές που 
θρηνούσαν για κάποιον 
αγαπημένο φορούσαν 
αποκλειστικά λευκά 



Άνδρες Οι άνδρες φορούσαν 
ένα μακρύ κομμάτι 
υφάσματος, το ντότι 
(dhoti), που συνήθως 
ήταν λευκό. Το 
τύλιγαν γύρω από τα 
πόδια τους έτσι ώστε 
να δημιουργήσουν 
κάποιου είδους 
παντελόνι, όπως οι 
γυναίκες που 
εργάζονταν. Παρόλα 
αυτά, τα ντότι ήταν 
πιο κοντά και 
συνεπώς δεν 
κάλυπταν το στέρνο ή 
τους ώμους. 



Άνδρες 

Επιπλέον, οι άνδρες 
φορούσαν μακρυά βαμβακερά 
υφάσματα τυλιγμένα γύρω 
από το κεφάλι τους, σαν 
τουρμπάνι. 
 
Μετά τις ισλαμικές εισβολές, 
οι περσικοί τρόποι ενδυμασίας 
επηρέασαν την Ινδία και 
έγιναν δημοφιλείς, ιδιαίτερα 
στο Βορά, όμως δε μπόρεσαν 
να αντικαταστήσουν το σάρι 
και ντότι. 



ΜΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο 
ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

1900-2000 μ.Χ. 





Δεκαετία 1910-1920 

Η μόδα συνέχισε να τραβάει 
την προσοχή του κόσμου 
έως ότου ο πρώτος 
παγκόσμιος πόλεμος 
μονοπώλησε το ενδιαφέρον 
της ανθρωπότητας. Ο 
περισσότερος κόσμος είχε 
άλλες προτεραιότητες όπως 
την επιβίωσή του και γι 
αυτό δεν έδιναν και τόσο 
μεγάλη προσοχή στην 
εμφάνιση. Η δεκαετία αυτή 
χαρακτηρίζεται από: 

• καμπαρντίνες 
• στενές φούστες 
• πουλόβερ με V λαιμό 
• διακοσμημένες φουρκέτες 
• μπότες με δαντέλα 



Δεκαετία 1910-1920 

Οι άντρες φορούσαν 
κουστούμι , λίγο 
μεσάτο και 
κουμπωμένο ψηλά. Ως 
επίσημο ένδυμα 
καθιερώθηκε το 
σμόκιν. Σε γενικές 
γραμμές επικράτησαν 
τα σκούρα χρώματα 
στα ρούχα, αφού όλοι 
ήταν επηρεασμένοι από 
την απώλεια 
αγαπημένων 
προσώπων εξαιτίας του 
πολέμου. 



Δεκαετία 1920 -1930 

• φαρδιά καπέλα για τις γυναίκες 
• μακριά, φαρδιά παλτά 
• ριχτά αέρινα γυναικεία φορέματα 
• παπούτσια με λουράκι σχήματος Τ 

Μετά το τέλος του πολέμου, η μόδα έρχεται ξανά στο 
προσκήνιο. Οι γυναίκες αποκτούν ανεξαρτησία, ενώ 
ρούχα όπως οι κορσέδες μένουν στο περιθώριο. Η 
δεκαετία αυτή χαρακτηρίζεται από: 



Η ανδρική ενδυμασία 
παρέμεινε 
συντηρητική και 
μόνο η καθημερινή 
ενδυμασία με τον 
καιρό, έγινε πιο 
σπορ. Οι άνδρες 
φορούσαν μεσάτα 
σακάκια που τόνιζαν 
τους ώμους και 
παντελόνια σε ευθεία 
γραμμή με φαρδιά 
ρεβέρ. 

Δεκαετία 1920 -1930 



Δεκαετία 1930 -1940 
Πρόκειται για μια δεκαετία όπου η μόδα και οι 
τάσεις της ήταν στο προσκήνιο. Πολλές γυναίκες 
άρχισαν να μιμούνται διάφορες ηθοποιούς της 
μεγάλης οθόνης με αποτέλεσμα να ντύνονται 
ανάλογα. Κυριαρχούσαν: 

• πουλόβερ με διάφορα σχέδια 
• ολόσωμα μαγιό 
• γούνες για το λαιμό από δέρμα αλεπούς 
• καπέλα που φοριούνται με συγκεκριμένη 
κλίση 
• φαρδιά παλτά για τους άνδρες 



Δεκαετία 1940 -1950 

Μια μαύρη δεκαετία για την 
ανθρωπότητα καθώς ο δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος είναι στο 
προσκήνιο. Η μόδα δεν είναι και η 
πρώτη ασχολία του κόσμου καθώς οι 
άνθρωποι είχαν να αντιμετωπίσουν 
πολλές κακουχίες. Η δεκαετία αυτή 
χαρακτηρίζεται από: 

• συνολάκια από φούστες 
και μπλούζες 
• φορέματα που δένουν στο 
πίσω μέρος του λαιμού 
• παπούτσια με σόλες από 
“φελλό” 
• χαβανέζικα πουκάμισα για 
τους άνδρες 



Δεκαετία 1950 -1960 

Η μόδα επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο και οι σχεδιαστές αρχίζουν να 
δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην κομψότητα της γυναίκας όπως επίσης 
και στην άνεση των ρούχων. Οι τάσεις της μόδας αυτής της δεκαετίας 
περιλαμβάνουν: 

• φλατ παπούτσια μπαλαρίνας 
• κάπρι παντελόνια 

• μπουφάν μοτοσικλέτας 
• λευκά μπλουζάκια 



Δεκαετία 1960 -1970 
Στη δεκαετία αυτή 
γίνεται η 
επανάσταση της 
μόδας. Το σέξι 
γίνεται μόδα σε 
πολύ μεγάλο βαθμό. 
Οι γυναίκες φορούν 
μίνι φούστες ενώ τα 
μικροσκοπικά 
μπικίνι κάνουν την 
εμφάνισή τους στις 
παραλίες. Πρόκειται 
για την εποχή της 
απελευθέρωσης των 
γυναικών. Τα στιλ 
που επικρατούν 
αυτή την δεκαετία 
είναι: 

• παντελόνια καμπάνες 
• μίνι φούστες 
• μπλουζάκια με στάμπες 
• χλωμό κραγιόν και σκούρο eyeliner 
• μακριά μαλλιά τόσο για τους άνδρες όσο 
και τις γυναίκες 



Δεκαετία 1970 -1980 

Το δέρμα γίνεται 
σήμα κατατεθέν ενώ 
τα παντελόνια τζιν 
παίρνουν τα πάνω 
τους. Οι τάσεις της 
μόδας που 
επικράτησαν είναι: 
 
• μπότες 
• πολύχρωμα λιπ 
γκλος και έντονο ρουζ 
• τζιν 
• γκέτες 



Δεκαετία 1980 -1990 
Η μόδα μπαίνει για τα καλά στη ζωή 
του ανθρώπου και παρατηρούνται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις 
ανάλογα με τα πιστεύω και τον 
τρόπο ζωής του καθενός. Η μόδα 
για αυτή την εποχή περιελάμβανε: 

• βάτες 
• κολιέ με μαργαριτάρια 
• βραχιόλια μακριά μαλλιά με 
πολύ αφρό 
• τζιν με μάρκες 
• πουλόβερ με διάφορα μοτίβα 



Δεκαετία 1990 -2000 
Η μόδα εμπορευματοποιείται όσο 
ποτέ άλλοτε. Η ποικιλία και η 
απλότητα είναι δύο λέξεις που 
χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή. η 
μόδα αυτή τη δεκαετία περιλαμβάνει: 

• κοντά μπλουζάκια 
• φαρδιά παντελόνια 
• φουσκωτά μπουφάν 
• πάνινα παπούτσια σχεδιαστών 



ΤΕΛΟΣ 

 Λαφτσής Θοδωρής 

 Παπαδάκη Κατερίνα 

 Μανωλούδη Νένα 

 Κομνηνού Δανάη 

 Μαστοράκη Έλλη 


