
Οι ενδυμασίες της Αφρικής  



Εισαγωγή 

Η ενδυμασία είναι ένα από τα σπουδαιότερα συστατικά της καθημερινής μας ζωής 

και ταυτόχρονα σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο, καθώς οι διάφορες εποχές κρίνονται 

και από την ενδυμασία των ανθρώπων αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος οποιαδήποτε 

εποχή χαρακτηρίζεται από την ενδυμασία του. Η ενδυμασία παρουσιάζεται με 

ποικίλους τρόπους, λαμβάνει πολλές μορφές και άπειρες διαστάσεις και δέχεται τις 

μεγαλύτερες και πλέον εύκολες αλλαγές. Άλλωστε αυτό συνέβαινε σε όλες τις εποχές 

και απ’ όλους. Παρότι υπήρξε διαφοροποίηση στην ενδυμασία τους ανάλογα με την 

κοινωνικοοικονομική τάξη τους όπως θα δούμε παρακάτω. 



Πρόλογος 

Συγκεκριμένα στην Αφρική η ενδυμασία αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης του 

πολιτισμού και της παράδοσης της κάθε φυλής. Επιλέξαμε τις χώρες με την 

μεγαλύτερη ιστορία και επιρροή και αποφασίσαμε να τις παρουσιάσουμε. 



Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι φορούσαν ελαφριά και δροσερά ρούχα από λεπτό, άβαφο λινό ύφασμα. Τα 

ρούχα τους απλώς τυλίγονταν γύρω από το σώμα, για αυτό και είχαν ελάχιστες ραφές. Οι 

γυναίκες στην εποχή του Αρχαίου βασιλείου φορούσαν απλό, ίσιο φόρεμα με τιράντες, φτιαγμένο 

από ένα ορθογώνιο κομμάτι λινό, με ραφή στη μία πλευρά. Για να μην ζεσταίνονται, 

χρησιμοποιούσαν πολύ λεπτά υφάσματα και δε φορούσαν εσώρουχα. Αυτό το απλό ντύσιμο δεν 

άλλαξε, αν και στα χρόνια του Μέσου Βασιλείου πλούσιες και φτωχές άρχισαν να φορούν κολιέ με 

πολύχρωμα σχέδια. Η μόδα του Νέου Βασιλείου ήταν πιο κομψή: Φορούσαν πλισέ χιτώνες με 

κρόσσια πάνω από το ίσιο φόρεμα.  

Αίγυπτος 



Οι άνδρες την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου τύλιγαν γύρω από τη μέση τους ένα λινό ύφασμα με 

πιέτες, που το στερέωναν με κόμπο ή με πόρπη. Στα χρόνια του Μέσου βασιλείου η μόδα άλλαξε 

και όλοι φορούσαν πιο μακριές και ίσιες φούστες. Το χειμώνα, όταν έκανε κρύο, φορούσαν 

μακριούς μανδύες. Στα χρόνια του Νέου Βασιλείου φορούσαν περίζωμα ή ποδιά με πλισέδες 

(μικρές πιέτες) και κρόσσια, που ήταν πολύ της μόδας. Το λινό ήταν πολύ διαδεδομένο ύφασμα 

εκείνη την εποχή, επειδή το λινάρι ευδοκιμούσε στο έδαφος του Νείλου. Το λευκό ήταν το χρώμα 

της αγνότητας και τα ρούχα στα χρόνια του Αρχαίου και του Μέσου Βασιλείου ράβονταν κυρίως 

από λευκό, λινό ύφασμα. Έβαφαν μερικές φορές το λινό με καφέ και γαλάζιες βαφές, αλλά δε 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλα, πιο ζωηρά χρώματα, όπως πράσινο και κόκκινο, επειδή 

χρειάζονταν ειδικό στερεωτικό για τη σταθεροποίηση του χρώματος. Στα χρόνια του Νέου 

Βασιλείου ανακαλύφθηκε αυτό το στερεωτικό, κι έτσι τα ρούχα έγιναν πιο ζωηρόχρωμα και τα 

σχέδια τους πιο περίτεχνα. 



Νιγηρία  

Η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Νιγηρίας είναι το πιο πυκνοκατοικημένο έθνος της Αφρικανικής 

ηπείρου. Η ανθρώπινη διαβίωση σε αυτό το μέρος του κόσμου ξεκίνησε περίπου το 8000 π.Χ και 

αυτή η χώρα έχει περάσει από πλούσια πολυμορφία στην εθνικότητα, πολιτιστική διαφοροποίηση 

και γεωγραφικές στρεβλώσεις. Τα αρχαία χρόνια η χώρα κατοικούταν από μερικές νομαδικές φυλές 

και γύρω στο 800 π.Χ στη χώρα της Νιγηρίας εγκαταστάθηκαν οι Noks. Από τότε πολλοί 

μετανάστες έφτασαν και έκαναν τη Νιγηρία πατρίδα τους. Στην πιο σύγχρονη εποχή οι Πορτογάλοι, 

οι Γάλλοι και οι Βρετανοί αποικιστές κυριαρχούσαν αυτή τη χώρα και η πολιτιστική επιρροή τους 

είναι επίσης εμφανής από τις ζωές του λαού της Νιγηρίας. 

Υπάρχει πολλή ποικιλία στον παραδοσιακό ρουχισμό της Νιγηρίας και αυτό είναι λόγω της 

ποικιλίας των εθνικών κλάσεων της Νιγηρίας. Αν και στις αστικές περιοχές της Νιγηρίας οι 

άνθρωποι φορούν μοντέρνα ρούχα υπάρχουν πολλοί που νιώθουν περηφάνια με το να φορούν 

παραδοσιακές φορεσιές. 



Οι άνδρες στη Νιγηρία φορούν την παραδοσιακή ενδυμασία η οποία περιλαμβάνει τα buba,fila,sokoto,abeti-

aja και agbada.Η buba είναι μια χαλαρή μπλούζα που φτάνει μέχρι το μέσο των μηρών και φοριέται με το 

παντελόνι sokoto.Τα παραδοσιακά καπέλα των ανδρών είναι τα abeti-aja και fila.Οι γυναίκες στη Νιγηρία 

φορούν ρούχα που καλύπτουν όλο τους το σώμα συγκαταλέγεται και το κεφάλι. Τα Νιγηριανά φορέματα για 

τις γυναίκες περιλαμβάνουν τα buba,kaba,iro,gele και iboran ή ipele.Η buba είναι μια χαλαρή μπλούζα που 

φτάνει λίγο κάτω από τη μέση. Το iro είναι το κάτω μέρος του ρούχου,το οποίο είναι ένα ορθογώνιο κομμάτι 

υφάσματος που τυλίγεται γύρω από τη μέση.Το gele είναι ένα ορθογώνιο κομμάτι υφάσματος το οποίο 

μπορεί να δεθεί με ποικίλους τρόπους για να δώσει διαφορετικό παρουσιαστικό. Το iborun ή ipele είναι ένα 

κασκόλ το οποίο δένεται γύρω από τον λαιμό ή μπορεί να τοποθετηθεί διαγώνια κατά μήκος του σώματος. Το 

ύφος και σχέδιο κατά τα οποία είναι ραμμένο το παραδοσιακό φόρεμα της Νιγηρίας είναι πραγματικά 

αποκλειστικό και απαράμιλλο σε σύγκριση με άλλες αφρικάνικες ενδυμασίες. Αυτά τα φορέματα 

παρασκευάζονται κυρίως με υλικά όπως δαντέλα, ζακάρ,adire και την Ankara κ.α. 



Σαουδική Αραβία 

 

  

Οι γυναίκες δεν επιτρέπονται να οδηγούν και όταν βγαίνουν από το νοσοκομείο πρέπει να 

φορούν ένα μαύρο ελαφρύ κάλυμμα από τους ώμους μέχρι τους αστράγαλους πάνω από τα 

ρούχα τους καθώς και μαντήλα για τα μαλλιά. Δεν απαιτείται να καλύπτουν το πρόσωπό τους. 

Στη Σαουδική Αραβία οι γυναίκες δεν έχουν νομική υποχρέωση να φορούν μαντήλα, αλλά οι 

κρατικοί θρησκευτικοί θεσμοί έχουν εκδώσει φετβά προς μια τέτοια κατεύθυνση. Στους μεικτούς 

δημόσιους χώρους αυτό μεταφράζεται σε διαταγές της Επιτροπής για την Προώθηση της 

Αρετής και την Καταπολέμηση της Ανηθικότητας (ένα είδος θρησκευτικής αστυνομίας) προς τις 

γυναίκες που δεν φορούν καθόλου μαντήλα ή που δεν τη φορούν "σωστά". 

 



ΑΝΔΡΕΣ Για τους άνδρες απαιτούνται μακριά παντελόνια στους δημόσιους χώρους. Τα μπλουζάκια με γιακά 

επιτρέπονται αλλά όχι τα φανελάκια. Τα σανδάλια και οι παντόφλες φοριούνται κυρίως στο ζεστό αυτό κλίμα. 

Παρ’ όλο που οι νόμοι αυτοί μοιάζουν αυστηροί κάθε χώρα έχει τους νόμους και τα έθιμά της. 

 

ΑΝΑΜΕΙΞΗ Στην Σαουδική Αραβία επίσης υπάρχει ένα κίνημα το οποίο ονομάζεται BOYA το οποίο προκύπτει 

από την αγγλική λέξη boy, στην οποία έχει προστεθεί η αραβική θηλυκή κατάληξη "a". Σε αρκετές χώρες της 

αραβικής χερσονήσου έτσι αποκαλούνται όσες γυναίκες φορούν ρούχα που θεωρούνται ανδρικά, δηλαδή 

ρούχα που κρύβουν το σχήμα του γυναικείου σώματος. Μία από τις νέες αυτές ,λυπάται ,που οι γυναίκες στη 

Σαουδική Αραβία έχουν πειστεί ότι δεν διαθέτουν φυσική δύναμη και ότι έχουν ανάγκη τη βοήθεια των ανδρών 

της οικογένειάς τους. Θεωρείται της μόδας και γίνεται αποδεκτό από πολλές νέες στη Σαουδική Αραβία ότι το 

κίνημα συμβάλλει στην αποφυγή του απόλυτου στιγματισμού, παρά το ανατρεπτικό του περιεχόμενο. 

 Οι ντόπιοι ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση φορούν την παραδοσιακή περιβολή που λέγεται "thobe” 

(κελεμπία και κεφαλομάντηλο) , ενώ οι γυναίκες που εργάζονται σε δημόσιες θέσεις φορούν ένα μαύρο 

φόρεμα που λέγεται "abayah” συν ένα μαντήλι κι ένα πέπλο για να καλύπτει το κεφάλι και το πρόσωπο, 

προκειμένου, όπως ορίζει ο ιερός νόμος, να διαφυλαχτεί η τιμή τους. Να συμπληρώσουμε ότι οι γυναίκες 

μόλις το 2001 απέκτησαν το δικαίωμα να έχουν Δελτίο Ταυτότητας.  

- Ακόμα και οι τουρίστες υποχρεούνται να ακολουθούν κάποιους κανόνες στο ντύσιμό τους όταν 

επισκέπτονται δημόσιες υπηρεσίες, όπως το τελωνείο. Δηλαδή πρέπει να έχουν ντυμένο όλο το σώμα οι 

άντρες και οι γυναίκες φούστα μακριά κάτω από το γόνατο και μπλούζες που να καλύπτουν τα τρία τέταρτα 

του βραχίονα. 

- Οι εξωσυζυγικές σχέσεις τιμωρούνται με αποκεφαλισμό. 

-Στην Σαουδική Αραβία έχει διατηρηθεί η θανατική ποινή! 

 








