
       H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ       

         ΔΝΓΤΜΑΣΟ 



ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ 

ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα 

θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά 

θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα 

πιάγηα. 

Καη ηα δύν ήηαλ θηηαγκέλα από ιηλάξη.  

 



ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ 
Ζ ηππηθή ελδπκαζία απνηεινύληαλ 

από έλα νξζνγώλην κάιιηλν ύθαζκα 

κε ραιαξή ύθαλζε. 

Οη γπλαίθεο ζπλήζωο θνξνύζαλ έλα 

πνξηνθαιί καληήιη ζην θεθάιη θαη έλα 

πνιύ θαξδύ θόθθηλν θόξεκα. 

Οη άληξεο θνξνύζαλ θνπζθωηά 

παληειόληα, ζθηγκέλα ζηε κέζε κε 

δωλάξη,ην ρεηκώλα θνξνύζαλ έλα 

θνδξαξηζκέλν ζαθάθη θαη έλα 

παλωθόξη.ηα πόδηα θνξνύζαλ 

δεξκάηηλα ζαλδάιηα.   



        Ζ ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ 



ΚΡΖΣΖ 

Οη άλδξεο θνξνύζαλ 

θνληνύο ρηηώλεο κε καθξηά 

καλίθηα.  

To έλδπκα  πνπ θνξνύζαλ 

νη αξρόληηζζεο ζηελ  

Κξήηε ήηαλ πνιύ πην 

πνιύπινθν. 

Φνξνύζαλ έλα θόξεκα κε 

θωδωλόζρεκε θνύζηα θαη 

ακαλίθωην κπνύζην πνπ 

άθελε αθάιππην ην 

ζηήζνο, μερεηιωηό ζηνλ 

απρέλα θαη θαπέιν πνπ 

έκνηαδε κε ηνπξκπάλη. 

 

 

 



         ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 



         ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ ελδπκαζία ηωλ Διιήλωλ όπωο θαη ν πνιηηηζκόο 
ηνπο άιιαμε ζηε δηάξθεηα ηωλ ηξηώλ πεξηόδωλ ηεο 
ηζηνξίαο ηνπο : ηελ Αξραϊθή ( πεξίπνπ 750-500 
π.Υ. ) , Κιαζηθή ( πεξίπνπ 500-323 π.Υ.) θαη ηελ 
Διιεληζηηθή ( πεξίπνπ 323-30 π.Υ.) 

ΑΡΥΑΪΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ : ηα πθάζκαηα 
δηαθνζκνύληαλ ζε όιε ηνπο ηελ επηθάλεηα κε 
ζρέδηα θαζώο θαη κε παξαζηάζεηο κνξθώλ. 

ΚΛΑΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ :ην έλδπκα ήηαλ πξωηόηππν 
θαη αξκνληθό.  

ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ : ηα ρξώκαηα έγηλαλ 
ιακπξόηεξα ελώ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαη πνιιά 
αλάκηθηα ρξώκαηα, θπξίωο ην ηώδεο (βηνιεηί). 

Οη ππεξέηεο θαη νη ηερλίηεο θνξνύζαλ ζθνύξα 
ελδύκαηα. 

  

 



       ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 



               ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

                    ΤΝΔΥΔΗΑ 

Σν θύξην έλδπκα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε όιεο ηηο 
πεξηόδνπο ήηαλ έλα ιηλό( κεξηθέο θνξέο θαη 
κάιιηλν) εζωηεξηθό έλδπκα ν ρηηώλαο. 

ΑΝΓΡΔ : θνξνύζαλ ηνλ ηωληθό ρηηώλα πνπ 
θαηέιεγε ζε νπξά θαη ήηαλ καθξύ. 

ΓΤΝΑΗΚΑ : ν γπλαηθείνο ρηηώλαο ήηαλ πνιύ 
θαξδύηεξνο από ηνλ αλδξηθό θαη γη’  απηό ηα 
αλνίγκαηα γηα ηα ρέξηα αθήλνληαλ επάλω θαη όρη 
ζηα πιάγηα. 

ΚΛΑΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ : έλα απνθιεηζηηθά 
γπλαηθείν έλδπκα ζε απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ν 
πέπινο έλα κεγάιν νξζνγώλην ηεκάρην κάιιηλνπ 
πθάζκαηνο. 



ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 



    BYZANTINH ENΓYMAIA 



ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ 

  Ζ ελδπκαζία γηα ηα κεζαία θαη θαηώηεξα 

ζηξώκαηα ηεο Βπδαληηλήο θνηλωλίαο ήηαλ 

αληηπξνζωπεπηηθή ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε 

αηόκνπ. 

Ζ βπδαληηλή αλώηεξε θνηλωληθή ηάμε 

θνξνύζε πνιπηειή ξνύρα από αθξηβά 

πθάζκαηα, όπωο κεηάμη από ηελ Αλαηνιή, 

πνπ δεκηνπξγνύζαλ ξάπηεο πνπ 

δνύιεπαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

απηνθξαηνξηθή απιή. 



Παξαδνζηαθέο Δλδπκαζίεο απ΄ όιε             

ηελ Διιάδα 



ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΣΟΛΔ ΜΔ    

ΑΡΩΜΑ ΔΛΛΑΓΑ 



 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ    

ΦΟΡΔΗΑ 

Ζ θνξεζηά ζαλ πξνέθηαζε θαη απεηθόληζε 

ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο,απνηειεί έλα 

βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ηεο θνηλωλίαο. 

Ο θαζέλαο κπνξεί λα θαηαιάβεη ζε κηα 

θνξεζηά ηελ ηζηνξία θαη ηηο ηνπηθέο 

ζπλήζεηεο ελόο ρώξνπ,ηε δηάξζξωζε θαη 

ηηο αμίεο κηαο θνηλωλίαο. 



                ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΦΟΡΔΗΑ 

Μέζα από ηηο θνξεζηέο κπνξεί θαλείο λα 

θαηαιάβεη αθόκα θαη ηνλ ηόπν θαηαγωγήο θαη 

ηηο δηαθξίζεηο θνηλωληθώλ ηάμεωλ θαη 

επαγγεικάηωλ. 

Αιιηώο ληύλνληαλ νη πινύζηνη από ηνπο 

θηωρνύο,νη βνζθνί από ηνπο γεωξγνύο,νη λένη 

από ηνπο γέξνπο θαη νη ρήξεο από ηηο 

παληξεκέλεο.Δπίζεο κε βάζε ηε γεωγξαθηθή 

δηαίξεζε ζε νξεηλέο,πεδηλέο,λεζηώηηθεο θαη 

αζηηθέο θνξεζηέο. 



    ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ           

ΦΟΡΔΗΑ Ζ ΤΝΔΥΔΗΑ 
Οη παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ  ζηελ 

δηακόξθωζε ηωλ πνιπάξηζκωλ 

παξαιιαγώλ ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο 

θνξεζηάο είλαη θπξίωο 

ηζηνξηθνί,θνηλωληθννηθνλνκηθνί, ηα ηνπηθά 

πιηθά θαη ην εκπόξην θαζώο επίζεο νη 

παξαδόζεηο θαη νη επηδξάζεηο από ηνπο 

θαηαθηεηέο. 



      Ζ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΡΩΜΤΛΗΑ 



               Ζ ΘΡΑΚΖ 



           Ζ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 



                Ο ΠΟΝΣΟ 



               Ζ ΖΠΔΗΡΟ 



           Ζ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 



        Ζ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ  



            ΣΑ ΝΖΗΑ  



                 Ζ ΚΡΖΣΖ 



                Ζ ΚΤΠΡΟ 



Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ  ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ      

ΔΝΓΤΜΑΣΟ 



            ΣΗ ΚΑΣΑΝΣΗΑ???!!! 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΛΗΝΟΤ ΥΗΣΩΝΔ ΣΩΝ 
ΦΗΛΟΟΦΩΝ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ 

ΜΠΑΛΩΜΔΝΑ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗΑ ΠΟΤ 
ΔΠΗΣΑΔΗ ΣΟ ΓΝΣ!!! 

 


