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ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 



ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 Η μεσαιωνική ενδυμασία στη Δυτική Ευρώπη : •Γυναίκες: δυο 

μακριά φορέματα, το ένα πάνω από το άλλο. •άντρες: κοντό 

πουκάμισο και παντελόνια. 

 



 Κατά τον 20ό αιώνα: •Οι γυναίκες: δανείζονται στοιχεία της Αντρικής 

ενδυμασίας, όπως τα παντελόνια, κόβουν κοντά τα μαλλιά τους και 

κονταίνουν τις φούστες τους. •Οι άντρες: πιο άνετο και χαρούμενο 

ντύσιμο. 



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Αν και δεν έχει διατηρηθεί κάποιο ρούχο μέχρι τις μέρες μας, αντλούμε 
πληροφορίες από άλλα ευρήματα όπως αγάλματα, αγγεία και άλλες 
καλλιτεχνικές απεικονίσεις. Τα ρούχα ήταν, σχεδόν αποκλειστικά, χειροποίητα 
φτιαγμένα στο σπίτι και χρησιμοποιούνταν και ως κλινοσκεπάσματα ή 
στρωσίδια. Tα υφάσματα που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αρκετά 
έντονα χρώματα και τα ρούχα ήταν περίτεχνα διακοσμημένα. Άνδρες και 
γυναίκες φορούσαν ένα εσωτερικό ρούχο, είτε τον πέπλο είτε τον χιτώνα, και 
ένα εξωτερικό, το ιματίων. Ο πέπλος ήταν από πιο βαρύ ύφασμα, μάλλινος 
συνήθως ενώ ο χιτώνας ήταν ελαφρύτερος, από λινό ύφασμα. Εφάρμοζαν στο 
σώμα με την βοήθεια πόρπης ή/και ζώνης. 



ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
Η παραδοσιακή σκωτσέζικη φορεσιά είναι τόσο χαρακτηριστική που συγκεντρώνει  το 
θαυμασμό των μη μυημένων. Κύριο χαρακτηριστικό το κιλτ, το καρό μάλλινο ύφασμα 

που είναι ταυτισμένο με την παράδοση των γηγενών και δεν είναι διόλου τυχαίο ή 
εκκεντρικό. Ράβεται με τη μέθοδο του ταρτάν και φοριέται σαν φούστα, η οποία φτάνει 
ως τα γόνατα των ανδρών, οι οποίοι σύμφωνα με την παράδοση για να είναι αληθινοί 

Σκωτσέζοι δεν πρέπει...να φορούν απολύτως τίποτα κάτω από το... κιλτ 



ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  

 
Η μόδα κατά την περίοδο της γαλλικής επανάστασης (1780-1800). Η γαλλική 

επανάσταση ήταν καταλυτικός παράγοντας για τη δραματική αλλαγή της μόδας 
εκείνη την εποχή. Τα χαρακτηριστικά της ριζικά τροποποιημένης πλέον μόδας 

ήταν τα εξής: Οι πλούσιοι φορούν απλά, σκούρα ρούχα. Οι πολιτικοί εξτρεμιστές 
αντιγράφουν την εργατική τάξη φορώντας μακριά παντελόνια. Τα πράσινα ρούχα 
που φαίνονταν ακριβά αντικατοπτρίζουν το μοναρχικό καθεστώς και μπορούσαν 

να επιφέρουν την κατηγορία προδοσίας στο τέλος της τρομοκρατίας το 1794 
αντιγράφονται ο αρχαίος ελληνικός και ρωμαϊκός τρόπος ενδυμασίας. Οι γυναίκες 

φορούν λεπτά, λευκά, μαμβακερά φορέματα. 
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