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ΙΝΔΙΑ 
Η ενδυμασία στην Ινδία 



Σύντομη Παρουσίαση Έρευνας 

Με θέμα την ενδυμασία στην Ινδία, ξεκινήσαμε την εργασία μας χωρίζοντάς την σε τέσσερις 

υποκατηγορίες: 

 Ενδυμασία νέων. 

 Ενδυμασία γυναικών. 

 Τοπική ενδυμασία. 

 Συμβολικότητα χρωμάτων. 

Αφού αντλήσαμε πληροφορίες για τα προαναφερόμενα μέσω του διαδικτύου, τις ενώσαμε σε ένα 

ενδιαφέρον κείμενο, προσθέτοντας διάφορες εικόνες. 



Η Ενδυμασία των Μαθητών 

Τα περισσότερα σχολεία στην Ινδία είναι 

καθολικά και οι μαθητές φορούν στολές. Των 

αγοριών αποτελούνται από ανοιχτόχρωμο 

πουκάμισο και μακρύ σκούρο παντελόνι, ενώ 

των κοριτσιών αποτελούνται από πουκάμισο και 

φούστα. 



Η Ενδυμασία των Γυναικών 

Οι Ιουδαϊκές παραδόσεις, καθώς και η 

μουσουλμανική θρησκεία, επιβάλλουν στις 

γυναίκες της Ανατολής να καλύπτουν το κεφάλι 

και το πρόσωπό τους με ένα πέπλο, που 

αποτελεί σημάδι της σεμνότητάς τους.  

Παλαιότερα, η καλύπτρα παρίστανε την 

αξιοπρέπεια και την ανωτερότητα των 

αριστοκρατικών γυναικών. Για τον λόγο αυτόν, 

δεν επιτρεπόταν στις ιερόδουλες να καλύπτουν 

τα μαλλιά τους. Φορούσαν, ωστόσο, ένα ειδικό 

μαντήλι για να δείχνουν σεβαστές. 



Τοπική Ενδυμασία 

Στη νότια Ινδία τα ενδύματα είναι γνωστά για 

την απλότητα και την κομψότητά τους. Συνήθως 

είναι φτιαγμένα από βαμβάκι και έχουν λευκό 

χρώμα, λόγω του θερμού κλίματος. 

Αντίθετα, η βορειοανατολική Ινδία 

χαρακτηρίζεται από έντονες παραδοσιακές 

φορεσιές. Τα ρούχα είναι πολύχρωμα με μεγάλο 

αριθμό μοτίβων. 

Στη βόρεια και δυτική Ινδία τα έθιμα 

περιλαμβάνουν το σάρι για τις γυναίκες και το 

ντότι για τους άνδρες. 



    Ο Συμβολισμός των Χρωμάτων 
 Η Ινδία από πάντα υπερυψώνεται και 
ξεχωρίζει ως η χώρα των συμβολικών 
χρωμάτων. Όπως και με άλλους πολιτισμούς 
στον κόσμο, υπάρχουν κάποιες κλασικές 
ταξινομήσεις. 

◦ Το μαύρο στην Ινδία συνδέεται με την 
έλλειψη ελκυστικότητας, το κακό, την 
αρνητικότητα και την αδράνεια.  

◦ Το άσπρο είναι η απουσία χρώματος, και 
είναι το μόνο χρώμα που επιτρέπεται να 
φορέσουν οι χήρες. Συμβολίζει επίσης την 
απομόνωση από την κοινωνία. 

◦Το κόκκινο συμβολίζει την καθαρότητα και 
την αφοσίωση στο γάμο. Γι’ αυτό είναι το 
προτιμώμενο χρώμα για νυφικά και τίκκα (το 
σημάδι στο μέτωπο). 

 



Ανακεφαλαίωση... 
Η Ινδική ενδυμασία επηρεάζεται κυρίως από 

τον πολιτισμό του παρελθόντος και την 

θρησκεία. Πλημμυρίζεται παρ’ όλα αυτά από 

έντονα και ζωντανά χρώματα και πολύπλοκα 

σχέδια. 

◦ http://www.goforindia.com/people-lifestyle.html 

◦ https://en.wikipedia.org/wiki/Clothing_in_India 

◦ https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_India#Clothing 
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