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ΜΟΔΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ  



Η μόδα στο βυζάντιο  

Οι βυζαντινοί παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τη μόδα και αγαπούσαν τα 

χρυσαφικά και τα κοσμήματα.    

Αρχικά την βυζαντινοί περίοδο επικρατούσε η Ρωμαϊκή μόδα. 

Σιγά σιγά προστέθηκαν πολλά στοιχεία από την ανατολή και ιδιαίτερα από την 

Περσία. 

Πληροφορίες αντλούμε για τις ενδυμασίες από τα ψηφιδωτά, τις τοιχογραφίες και 

τις μικρογραφίες που έχουν σωθεί. 



Η Ενδυμασία των Ανδρών  



Η Ενδυμασία των Ανδρών  

• Οι Άντρες συνήθιζαν να φορούσαν χιτώνες με μια ζώνη σφιχτά δεμένη στη 

μέση τους.  

• Το μήκος του χιτώνα εξαρτιόταν συχνά από την ασχολία του κάθε ανθρώπου. 

• Οι περισσότεροι άγιοι φορούσανε μακρύ χιτώνα (ποδήρη , δηλαδή μέχρι κάτω 

στα άκρα των ποδιών ) όπως φορούσανε οι Βυζαντινοί στις γιορτές ή όσοι 

ανήκαν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις ή οι κληρικοί . 



Οι ενδυμασία των Αστών 



Η Ενδυμασία των Αστών  

• Οι αστοί φορούν μακρύ χιτώνα με πολλές πτυχώσεις .  

• Δερμάτινες μπότες το χειμώνα . 

• Ανατολίτικα παπούτσια το καλοκαίρι . 



Οι ενδυμασία των αγροτών 



Οι ενδυμασία των αγροτών 

• Οι αγρότες επειδή είναι απλοί άνθρωποι , που κάνουν διάφορες εργασίες και 

χρειάζονται άνετα ρούχα για να έχουν ελευθερία κινήσεων .  

• Συνήθιζαν να φόρανε κοντό μονόχρωμο χιτώνα δεμένο με ένα σκοινί στη μέση  

• Oι βράκες είναι μακριές ως τον αστράγαλο και κυκλοφορούν ξυπόλυτοι ή με 

παπούτσια ανοιχτά στη φτέρνα . 



Η ενδυμασία των παιδιών 

• Τα παιδία φορούσαν κοντές τουνίκες δηλαδή χιτώνες με μήκος λίγο πάνω από 

το γόνατο . 

• Για παπούτσια επέλεγαν σανδάλια .    



Η ενδυμασία των γυναικών 



Η ενδυμασία των γυναικών 

• Οι γυναίκες φορούν χιτώνες .  

• Πάντα μακριούς με φαρδιά μανίκια που καλύπτουν τελείως τα χέρια .  

• Εκείνη την εποχή η γυναίκα έπρεπε να κρύβει το σώμα της αλλιώς θα την 

θεωρούσαν ανήθικη .  

• Φροντίζουν τα μαλλιά με επιμέλεια και μακιγιάρονται  

• Οι πλούσιες φορούν πολυτελή ενδύματα , μεταξωτά και λινά . 



Υφάσματα  

• Τα υφάσματα που συνήθιζαν να φορούν ήταν μεταξωτά .  

• Ο αυτοκράτορας φορούσε μια χλαμύδα δεμένη στο στήθος με περόνη . 

• Οι στρατιώτες και οι αυτοκράτορες που έβγαιναν σε εκστρατείες φορούσαν 

κόκκινη χλαμύδα και σανδάλια .  



Τα χρώματα των υφασμάτων  

• Αντίθετα το μαύρο ήταν χρώμα της στενοχώριας . 

• Το φορούσαν οι γυναίκες και οι άντρες όταν είχαν χάσει δικό τους αγαπημένο 

άνθρωπο . 

• Καθώς και οι κληρικοί και όσοι είχαν επιλέξει τον μοναχικό βίο . 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΡΑΒΑΣ  

ΤΖΩΡΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ  

Β’4 


