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Περίληψη 
 
 

Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, ανεξαρτήτως θρησκείας ή φυλής, τα 
κοσμήματα έχουν υπάρξει ως κυρίαρχη μορφή έκφρασης και αναδεικνύουν τον 
πλούτο, τον πολιτισμό και την κοινωνική θέση. Παρόλο που τα υλικά και οι τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κοσμημάτων έχουν με πολλούς τρόπους 
εξελιχθεί, υπάρχουν, επίσης, πολλές ομοιότητες με τις πρώτες μορφές του 
κοσμήματος που φορέθηκε περίπου 90.000 χρόνια πριν. Το κόσμημα αποτελεί 
ιδιαίτερο γνώρισμα σχεδόν του κάθε πολιτισμού. Μερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι ο Αιγυπτιακός, ο Βυζαντινός, ο Κινεζικός και άλλοι. Στην 
ερευνητική εργασία αυτή παρουσιάσθηκε η πορεία του κοσμήματος από την 
αρχαιότητα έως σήμερα στις εξής θεματικές ενότητες;:  Μυκηναϊκή Περίοδος, 
Γεωμετρική Περίοδος, Αρχαϊκή Περίοδος, Κλασσική Περίοδος, Ελληνιστική 
Περίοδος, Ρωμαϊκή Περίοδος, Βυζαντινή Περίοδος, Νεοελληνική Περίοδος, οι 
οποίες, αναλύθηκαν παρακάτω. Τέλος, έγινε αναφορά, στην θεματική ενότητα : 
Καταραμένα κοσμήματα του κόσμου. 
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Πρόλογος 
 

 
Το κόσμημα, μια μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνδέεται με την πανάρχαια και 

πανανθρώπινη ανάγκη για καλλωπισμό και αντανακλά τις πνευματικές και αισθητικές αξίες του 
Ελληνισμού σε όλες τις φάσεις της ιστορικής του διαδρομής. Η προσωπική βιωματική χροιά του 
κοσμήματος, αλλά και η συνέχειά του από τα παλιά, οικεία, σχήματα, που οδηγούν, χωρίς κενά στις 
μέρες μας, μάς επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την ιστορία από μια ειδική οπτική γωνία, στενά 
συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή και τις νοοτροπίες της κοινωνίας.  
 

Τα πρώτα κοσμήματα που φόρεσε ο άνθρωπος χάνονται στο βάθος της προϊστορίας καθώς 
υπολογίζεται ότι πρωτοφορέθηκαν 40.000 χρόνια πριν. Οι λόγοι που ώθησαν τον άνθρωπο στην 
σύλληψη της ιδέας του κοσμήματος είναι η προσέλκυση του άλλου φύλου, ο καλλωπισμός και σε 
κάποιες περιπτώσεις για λόγους φύλαξης από το κακό (φυλαχτό) και οι υπερφυσικές ιδιότητες του 
κοσμήματος. Τα πρώτα κοσμήματα ήταν φτιαγμένα από ανεπεξέργαστα υλικά όπως για παράδειγμα 
δόντια ζώων, όστρακα, καρποί, κουκούτσια ή ακόμα και πέτρες. Η κατασκευή των πρώτων χρυσών 
κοσμημάτων όπως είναι φυσικό έγινε σε χώρες όπου ο χρυσός αφθονούσε. Ο χρυσός ήταν ανέκαθεν 
κάτι μαγικό, αφού είναι άφθαρτος και η λάμψη του αθάνατη. Αυτές οι ιδιότητές, έκαναν τον άνθρωπο 
να τον θεωρεί υπερφυσικό και πολύτιμο, και να θεωρεί ότι ο κάτοχος απολαμβάνει την αθανασία και 
την αιωνιότητα. Πολλοί αρχαίοι λαοί άρχισαν την κατασκευή κοσμημάτων χιλιετίες πριν. 
 
Η ιστορία του Ελληνικού κοσμήματος ξεκινά πολλές χιλιετίες πριν, με τη χρησιμοποίηση ορυκτών και 
οργανικών στοιχείων και εκτείνεται έως και σήμερα με αξιόλογη παραγωγή μοναδικών κοσμημάτων. 
Τα πρώτα αρχαιοελληνικά χρυσά κοσμήματα θεωρείται ότι κατασκευάστηκαν γύρω στο 1500 π.Χ.  
Το κόσμημα από τα αρχαία χρόνια έως και σήμερα είναι πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα. Οι αρχαίοι 
έλληνες θεωρούνται ως ο λαός που φορούσε περισσότερο κοσμήματα.  
 

Η ονομασία προέρχεται από το ρήμα κοσμώ που σημαίνει στολίζω. Κόσμημα ονομάζεται κάθε 
στολίδι για οποιοδήποτε λόγο και αν χρησιμοποιείται αυτό και είναι από τους πρώτους τομείς της 
λαϊκής χειροτεχνίας. Από τους προϊστορικούς χρόνους, ο άνθρωπος συγκινήθηκε από τα αγαθά της 
φύσης που τον περιέβαλε και διάλεξε μερικά από αυτά για να τα κάνει στολίδια του. Τέτοια στολίδια 
ήταν τα περιδέραια και τα δαχτυλίδια από κοχύλια, όμορφες θαλασσινές πέτρες, κόκαλα κ.ά. Υπήρχε 
η εντύπωση σε αυτά τα πρώτα χρόνια ότι τα στολίδια είναι μέσο δύναμης, επιβολής, δημιουργίας, 
εκτίμησης από τους άλλους. Όλοι οι λαοί μας έχουν αφήσει πλήθος κοσμημά-των.  
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  
ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
  
Μετά από μία διαλογική συζήτηση στην τάξη στην αρχή του Α’ τετραμήνου και 
φυσικά με την πολύτιμη βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών(ΜΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) 
οργανώθηκε η ερευνητική εργασία στη παρακάτω θεματική ενότητα : ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  
ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

  
 

 

 ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  
 

Την εποχή του Μυκηναϊκού πολιτισμού 1600 – 1100 π. Χ ακμάζει στις πόλεις –κράτη της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας από τα ελληνόφωνα φύλα η μεταλλοτεχνία( χαλκός , ασήμι, κασσίτερος , 
χρυσός)και αναπτύσσεται ιδιαίτερα η τέχνη της Χρυσοχοΐας και η επεξεργασία των 
ημιπολύτιμων λίθων (σφραγιδογλυφία). 
 

 Η  Μυκηναϊκή Ελλάδα  που παρέδωσε πολλά κοσμήματα τα οποία διακρίνονται για την 
καλλιτεχνική τους αξία παρόλο που χρονολογούνται εδώ και 2500 χρόνια π. Χ.. Υλικά της 
κατασκευής αποτελούν ο χρυσός, ο άργυρος, ο μόλυβδος, το σμάλτο, και το ξύλο επενδυμένο 
με χρυσό. Όλα αυτά είναι εντυπωσιακά με πρόσθετες διακοσμήσεις. 
 

Οι γυναίκες φορούν δακτυλίδια σε μορφή απλού κρίκου ή με ελλειψοειδή σχήματα και 
χαραγμένες παραστάσεις, σκουλαρίκια, βραχιόλια που μεγαλώνουν ή μικραίνουν ανάλογα με 
τη διάμετρο του χεριού, προτιμούν χάνδρες για τα περιδέραια, τα βραχιόλια και τα διαδήματα 
σε απλά γεωμετρικά σχήματα και σχηματοποιημένες απομιμήσεις διαφόρων προτύπων του 
ζωικού, φυτικού και θαλάσσιου βασιλείου. Τα Μυκηναϊκά κοσμήματα που φορούσαν τόσο οι 
βασιλείς και η άρχουσα τάξη, ήταν σύμβολα εξουσίας, κατασκευασμένα με ποικίλες τεχνικές 
και πλούσια θεματολογία. 
 

Τα περισσότερα κοσμήματα είναι σφυρήλατα με εξώγλυφο διάκοσμο, δουλεμένα 
περίτεχνα σε χρυσό έλασμα , όπως οι χρυσές βασιλικές μάσκες της πρώιμης Μυκηναϊκής 
περιόδου , συχνά όμως συνδυάζουν και άλλες ύλες όπως το ασήμι, το χαλκό, το σμάλτο και 
τους ημιπολύτιμους λίθους. 
 

Παραδείγματα κοσμημάτων εκείνης της εποχής είναι : διαδήματα και βραχιόλια από 
λεπτό φύλλο χρυσού  με έκτυπο διάκοσμο από σπειροειδή μοτίβα και πολύφυλλους ρόδακες, 
περόνες χρυσές, ασημένιες ή χάλκινες για το στήθος με σφαιρικές κεφαλές από ορεία , 
κρύσταλλο ή ελεφαντόδοντο και βαριές ζώνες από μονοκόμματο χρυσό έλασμα με έκτυπη 
γεωμετρική διακόσμηση – συχνά και με επιπρόσθετα ασημένια στοιχεία- χρυσοί σφηκωτήρες 
για να συγκρατούν τα μαλλιά των γυναικών. Επίσης χρυσά δαχτυλίδια- σφραγίδες με 
ελλειψοειδείς σφεντόνες, συχνά διακοσμημένα με εγχάρακτες παραστάσεις αντίστοιχες των 
σφραγιδόλιθων , άλλοτε πάλι, στολισμένα με κοκκιδόσεις ή με ένθετο σμάλτο και 
ημιπολύτιμους λίθους. 
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Τα Μυκηναϊκά περιδέραια, από τα μέσα του 1500 π. Χ είναι επεξεργασμένα με περίτμητα 
χρυσά ελάσματα σε ποικιλία ζωικά και φυτικά σχέδια όπως κρινοπάπυροι, αχιβάδες, 
χταπόδια, ενώ το θεματολόγιο εμπλουτίζεται και από την σχηματική καινοτομία της 
βιολόσχημης χάντρας. 
 
 Ανάμεσα στα χρυσά αυτά στοιχεία των περιδέραιων , οι Μυκηναΐοι χρυσοχόοι τοποθετούσαν 
χάντρες από αχάτη , αμέθυστο, ίασπη και κύανο ταγιαρισμένες σε διάφορα επίσης σχήματα ή 
και απλή υαλόμαζα κατασκευασμένη σε χάντρα πάνω σε λίθινες μήτρες. 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  
 
 

Μετά το τέλος του Μυκηναϊκού κόσμου, στα σκοτεινά λεγόμενα χρόνια( 1100- 900π.Χ) , 
η αργυροχρυσοχοΐα δεν έχει να επιδείξει τον πλούτο και την φαντασία των προηγούμενων 
αιώνων. Ο ελλαδικός χώρος και η Ανατολική Μεσόγειος διανύουν μια περίοδο επιδρομών και 
φυλετικών ανακατατάξεων, που συγκροτούν νέες εθνοκοινωνικές ομάδες. Από τη σκοτεινή 
αυτή εποχή, γνωστή ως γεωμετρική, ελάχιστα κοσμήματα σώθηκαν. 
  

Τα κοσμήματα είναι γενικώς σπάνια την περίοδο αυτή και κατά κανόνα προέρχονται από 
ταφές. Οι συνηθέστεροι τύποι χάλκινων κοσμημάτων είναι η περόνες και οι πόρπες, που 
χρησίμευαν κυρίως για να συγκρατούν στους ώμους τον πέπλο, ένα είδος ενδύματος που 
φαίνεται ότι άρχισε να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 11ου αι. π.Χ. Υπάρχουν αρκετές 
παραλλαγές περονών και πόρπων, ορισμένες εκ των οποίων μαρτυρούν επιδράσεις από τα 
Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες «Αττικο-
Βοιωτικές» πόρπες, που ήταν ασυνήθιστα ευμεγέθεις και είχαν μεγάλο τετράγωνο πλακίδιο 
διακοσμημένο με εγχάρακτα γεωμετρικά μοτίβα ή εικονιστικές παραστάσεις από το φυσικό 
κόσμο ή τη μυθολογία. Οι πόρπες αυτές χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως αναθήματα σε 
ιερά και τάφους.  

 
Τα χρυσά κοσμήματα της περιόδου είναι λιγοστά, όμως μαρτυρούν δεξιοτεχνία στην 

κατασκευή και γνώση περίπλοκων τεχνικών όπως η κοκκίδωση και η συρματερή τεχνική. Οι 
τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνταν ευρύτατα στο Αιγαίο ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή, και 
φαίνεται ότι σε ορισμένες περιοχές, όπως η Εύβοια, κατάφεραν να επιβιώσουν και κατά τους 
λεγόμενους "Σκοτεινούς Χρόνους". Έχουν βρεθεί χρυσά περιδέραια, δαχτυλίδια και 
σκουλαρίκια, όμως ο συνηθέστερος τύπος της περιόδου είναι τα διαδήματα και οι ταινίες από 
λεπτό έλασμα χρυσού. Αυτά τα λεπτεπίλεπτα κοσμήματα συχνά έφεραν εμπίεστη διακόσμηση 
με ζώα και από τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. με πολεμιστές, άρματα, σκηνές μάχης, σκηνές χορού 
και φανταστικά πλάσματα όπως Σφίγγες και Κενταύρους.  
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ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  
Το 700 π. Χ. για πρώτη φορά κάνουν την εμφάνισή τους στα κοσμήματα η ανθρώπινη 

μορφή και οι αφηγηματικές μυθολογικές σκηνές σε γλυπτή έκτυπη τρισδιάστατη φόρμα, με 
ειδικά ορειχάλκινα καλέμια. 
 

Αρχαϊκές ελληνικές κοινωνίες του 600 π.Χ. στις παραμονές των περσικών πολέμων 
χρησιμοποίησαν τα κοσμήματα τόσο ως σύμβολο οικονομικής επιτυχίας όσο και ως πολύτιμα 
εμπορεύσιμα είδη, προαναγγέλοντας όμως παράλληλα με τα νέα φιλοσοφικά και αισθητικά 
ιδεώδη τον ΄΄Χρυσό Αιώνα΄΄ των κλασσικών χρόνων. 
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Κατά την αρχαϊκή περίοδο 600- 475 π. Χ. ενώ η μεταλλοτεχνία παρουσιάζει μεγάλη 

εξέλιξη και άνθηση, ο τομέας της χρυσοχοΐας στον Ελλαδικό χώρο έχει να επιδείξει ελάχιστα 
δείγματα. Αυτή η έλλειψη χρυσών κοσμημάτων μπορεί να εξηγηθεί ίσως με τους Περσικούς 
πολέμους, και με το γεγονός ότι οι Πέρσες εκείνη την εποχή είχαν το έλεγχο της Μέσης 
Ανατολής, άρα και των διαθέσιμων ποσοτήτων χρυσού. Όμως στην διάρκεια όλης αυτής της 
περιόδου η συνέχεια της κοσμηματοτεχνίας δεν διακόπτεται, καθώς οι Έλληνες 
κοσμηματοποιοί προσφέρουν τώρα την τέχνη τους έξω από τη Ελλάδα, στην ξένη αγορά, 
δημιουργώντας τα ελληνοσκυθικά, ελληνοθρακικά, ελληνοετρουσκικά, ελληνοκελτικά 
κοσμήματα, έτσι με το τέλος των Περσικών πολέμων , η ελληνική κοσμηματοτεχνία συνέχισε, 
σαν να μην υπήρξε καμιά διακοπή, τα εξαιρετικά έργα της με ορισμένες σημαντικές αλλαγές 

 
Οι Αρχαίοι Έλληνες ,οι οποίοι, ήταν τόσο λιτοί στην εμφάνιση και την ενδυμασία τους , 
έδιναν ιδιαίτερη σημασία σε μερικά συμπληρώματα που τόνιζαν και φανέρωναν 
καταστάσεις και η χρήση τους ήταν καθαρά σημειολογική. 

 
 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: 
• Το κλαδί ελιάς που φορούσε ο νικητής των Ολυμπιακών αγώνων  
• Το κλαδί από κισσό που λάμβανε ο νικητής στις διονυσιακές γιορτές και στους 
θεατρικούς διαγωνισμούς δράματος  
• Τα φύλλα  δρυός  που φορούσαν στις θρησκευτικές τους τελετές, 
• Γιρλάντες από πετροσέλινο στις πένθιμες τελετές 
• Τα  ανθοστέφανα από φρέσκα λουλούδια που φορούσαν οι άνδρες στα συμπόσια. 
 
 Στην  Ανώτερη τάξη (ηγεμόνες, ευγενείς, θρησκευτικοί αρχηγοί) δεν έλειπαν οι χρυσές 
ταινίες που συγκρατούσαν τα μαλλιά τους, τα στεφάνια με διάκοσμο από πολύτιμες πέτρες, τα 
διαδήματα και οι χρυσές καρφίτσες, οι περόνες που συγκρατούσαν το χιτώνα τους, τα 
δακτυλίδια και οι χρυσοί κρίκοι. Όλα ήταν κατασκευασμένα με τέχνη περισσή, κατεργασμένα 
στο χέρι από χρυσό, άργυρο και μπρούντζο. 
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ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  
 

Οι νικηφόροι πόλεμοι μεταξύ 490- 470 π.Χ. έφεραν πολύ χρυσάφι στην Ελλάδα και η 
χρυσοχοΐα γνώρισε καινούργια άνθηση. Στα κλασσικά χρόνια 475- 330 π.Χ. η προτίμηση 
στρέφεται περισσότερο στην συρματερή τεχνική αντί της κοκκιδωτής και επανεμφανίζεται το 
σμάλτο, που είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα η Μυκηναϊκή χρυσοχοΐα, σε συνδυασμό όμως 
τα τώρα με την συρματερή. Τα κλασσικά κοσμήματα έχουν έναν περισπούδαστο συρματερό 
και κοκκιωτό διάκοσμο με μορφή ανθρώπων, αλλά και ζώων και λουλουδιών, πάνω σε 
ελάσματα βραχιολιών. Από τους τάφους της Ερέτριας προέρχονται θαυμαστά δείγματα, 
αριστουργήματα της αργυροχρυσοχοϊκής αυτής περιόδου. 
 

 Μεγάλη έμφαση δίνεται στα σκουλαρίκια, τα οποία γίνονται πολύπλοκα με μικρά 
λεπτεπίλεπτα άνθινα και ανθρωπόμορφα στοιχεία( έρωτες και θεότητες). Το ίδιο ισχύει και για 
τα περιδέραια. Παράλληλα , ένας σημαντικός νεωτερισμός κάνει την εμφάνισή του στην 
μορφολογία των κλασσικών κοσμημάτων , τα βραχιόλια γίνονται κυλινδρικά, σαν μεγάλοι 
κούφιου κρίκοι , με απολήξεις από κεφαλές ζώων, κυρίως κριαριών σε αντιμέτωπη διάταξη.Το 
σχήμα του φιδιού χρησιμοποιείται επίσης για πρώτη φορά σε βραχιόλια και δαχτυλίδια. 
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ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  
 
Οι μεγάλες αλλαγές που σηματοδοτούν την ελληνιστική περίοδο 330- 27 π. Χ. και 

οφείλονται στις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και στις επαφές με την Ανατολή και την 
Αίγυπτο, δεν είναι δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την κοσμηματοτεχνία. Δεν είναι 
μόνο η πληθώρα που εκπλήσσει αλλά και η δημιουργία νέων τύπων κοσμημάτων , καθώς και 

11 
 



διακοσμητικών θεμάτων. Καθιερώνεται τώρα η πολυχρωμία που επιτυγχάνεται με την χρήση 
ημιπολύτιμων και μερικές φορές πολύτιμων λίθων όπως ο αμέθυστος, ο γρανάτης. 
  

Τα ευρήματα των βασιλικών Μακεδονικών κοσμημάτων από τους τάφους της Βεργίνας , 
αποκάλυψαν το υψηλότερο επίπεδο γνώσης της τεχνικής των χρυσοχόων. Πράγματι μένει 
κανείς έκθαμβος μπροστά στην τελειότητα των εγχάρακτων , αλλά και των έκτυπων 
διακοσμήσεων πάνω στα χρυσά κοσμήματα και τα χρηστικά αντικείμενα της εποχής. Ιδιαίτερα 
έμφαση δίνουν και στα κράματα που απομιμούνται το χρυσό, όπως ο περίφημος κρατήρας 
του Δερβενίου , όπου το έντονο κίτρινο χρώμα προέρχεται από την μεγάλη περιεκτικότητα του 
κράματος του χαλκού σε κασσίτερο. 

 
 

 
 

 
 

ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  
Η κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους στα τέλη του 100 π. Χ. δεν οριοθετεί το τέλος 
του λαμπρού ελληνικού πολιτισμού, αφού είναι γνωστό ότι οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν την 
ελληνική φιλοσοφία , τις τέχνες και τα γράμματα, αφήνοντας την πνευματική αυτονομία στις 
κατεχόμενες κτήσεις. Η χρυσοχοΐα της Ρωμαϊκής περιόδου συνεχίζει την ελληνιστική 
παράδοση με μια όμως σταδιακή απλοποίηση στη φόρμα. 
 
 Η τεχνική του συρματερού και οι κοκκιδώσεις υποχωρούν μπροστά στην όλο και περισσότερο 
αυξανόμενη προτίμηση στους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους , ενώ κάνουν την 
εμφάνισή τους και τα μαργαριτάρια , ως επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία. 
 
 Στους Ρωμαϊκούς χρόνους εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη της σφραγιδογλυφίας, ενώ για πρώτη 
φορά κάνουν την εμφάνισή τους επιστήθια κοσμήματα που αποτελούνται από ένα μικρό 
κεντρικό στοιχείο κρεμασμένο από πολύπλοκη και χοντρή αλυσίδα. 
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Το μενταγιόν αυτό αποτελούνται από χρυσό νόμισμα, που έφερε προτομή των Ρωμαίων 
αυτοκρατόρων. Παράλληλα χρησιμοποιείται μια νέα τεχνική, η διάτρητη τεχνική, η οποία 
συνίσταται στην αφαίρεση τμημάτων του κόμπου του κοσμήματος, με ειδικά κοπτικά καλέμια, 
δημιουργώντας έτσι φωτοσκιάσεις αζούρ.  Όλες αυτές οι τάσεις οδηγούν προς την 
αργυροχρυσοχοΐα των παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων.  
 

 

 

 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  
 

Τα βυζαντινά κοσμήματα του 400 -500 μ. Χ παρέμειναν καθαρά διακοσμητικού 
χαρακτήρα και με ολοένα αυξανόμενη μορφολογική λιτότητα. Η λιτότητα αυτή οφειλόταν εν 
μέρει και στις οικονομικές δυσκολίες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία λόγω των 
βαρβαρικών επιδρομών και συνεχών πολέμων, αδυνατούσε να προμηθεύσει την αγορά με 
χρυσό και πολύτιμες πέτρες. 

 
Στα 1000 χρόνια που διήρκεσε το Βυζάντιο, η κοσμηματοποιία  

οπωσδήποτε άλλαξε πολλές μόδες. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα κοσμήματα που  
συνηθίζονταν περισσότερο ήταν οι καρφίτσες, που έπαιζαν το ρόλο συγκράτησης για  
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τους χιτώνες. Τα σκουλαρίκια επίσης ήταν αγαπημένο στολίδι για τις γυναίκες, τα  
δαχτυλίδια ήταν πολύ κοινά σε γυναίκες και άνδρες, και τέλος τα βραχιόλια  
φοριούνταν κυρίως από γυναίκες αλλά δεν τα απέκλειε και η ανδρική αμφίεση. Η  
μόδα φυσικά ξεκινούσε πάντα από την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα από τις κυρίες  
του παλατιού. Οι ανώτερες τάξεις που είχαν πρόσβαση στο παλάτι αντέγραφαν και  
διέδιδαν την μόδα.  
 
 Τα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα κυριαρχεί η  
θεματολογία των ρωμαϊκών κοσμημάτων δηλαδή θέματα από τη φύση που σταδιακά  
εμπλουτίζονται με γεωμετρικά μοτίβα. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων  
εμφανίστηκαν Χριστιανικά θέματα όπως ο σταυρός και το παγόνι, σύμβολο του  
παραδείσου. Τα θέματα αυτά παραμένουν όλα τα χρόνια της Βυζαντινής  
κοσμηματοποιίας. Η πιο διαδεδομένη διακοσμητική τεχνική οπωσδήποτε ήταν το  
περίκλειστο σμάλτο, ενώ συναντάμε την διάτρηση και την συρματερή  
τεχνική.  
 
 

 
 
 
 
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  
 

Έχοντας ως κύριο άξονα τις πιο κοντινές μνήμες του Βυζαντινού πολιτισμού η 
νεοελληνική αργυροχρυσοχοΐα, συνεχίζει μια ακόμη παλαιότερη αταβιστική παράδοση , 
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αφομοιώνει και αναπλάθει μια αισθητική βασισμένη όχι μόνο σε ενδογενή στοιχεία , αλλά και 
σε στοιχεία δανεισμένα τόσο από τη Δύση όσο και από την Ισλαμική Ανατολή. Το νεοελληνικό 
κόσμημα, τα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας , χαρακτηρίζεται από μια πηγαία έμπνευση 
και πρωτοτυπία, αλλά κυρίως από το πάθος του ανώνυμου καλλιτέχνη ΄΄χρυσικού΄΄ να 
δημιουργήσει με υπομονή κάτι ξέχωρο και μοναδικό, έστω και με τα ευτελή υλικά που διέθετε 
, λόγω της γενικότερης φτώχιας των κατακτημένων Ελλήνων. 
  

Έτσι, χρησιμοποιεί κυρίως τον μπρούτζο και το ασήμι, αναμειγμένο σε μεγάλες 
ποσότητες με χαλκό, στο οποίο προσθέτουν αρσενικό για να πάρει λίγη λάμψη , ενώ 
παράλληλα, όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν , τα επιχρύσωναν. Ανάλογα με τον τρόπο 
κατασκευή τους , τα νεοελληνικά κοσμήματα χωρίζονται σε σφυρήλατα, διάτρητα, χυτά και 
συρματερά , τα οποία μάλιστα γνωρίζουν μεγάλη άνθιση και αρτιότητα, ενώ το σαβάτι, ένα 
είδος μαύρου σμάλτου , καθώς και το πολύτιμο σμάλτο και οι γυάλινες χρωματιστές πέτρες 
συχνά συμπληρώνουν τον διάκοσμο. 
  

Διαδήματα με πολλά μικρά στοιχεία ή νομίσματα που κρέμονται στο μέτωπο , επιστήθια 
κοσμήματα ΄΄κουστέκια΄΄ με αλυσίδες χιαστή και σταυρούς που στόλιζαν το στήθος των 
γυναικών , πόρπες βαρύτιμες, με σφυρήλατο πολύπλοκο φυτικό διάκοσμο , γιορντάνια για το 
λαιμό, βραχιόλια με αλυσίδες που συχνά φτάνουν μέχρι του αγκώνες, ενώ πρωτεύοντα ρόλο 
έχει η ζώνη, η οποία τόσο από την Κρητομυκηναϊκή εποχή, όσο και κατά την Βυζαντινή , έχει 
συμβολικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα χρησίμευε και ως διακριτικό σημείο της κοινωνικής 
τάξης και του αξιώματος.  Στις μέρες μας, 2.500 εργαστήρια παράγουν κάθε χρόνο, κοσμήματα 
αντάξια της μακράς παράδοσης και ιστορίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 
 

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 
 

 

 

1.Διαμάντι της Ελπίδας 
Ίσως το διασημότερο καταραμένο κόσμημα, αφού όσοι το απέκτησαν είτε 
τρελάθηκαν, είτε πέθαναν με πολύ βίαιο θάνατο. Ο θρύλος λέει ότι αρχικά είχε 
κλαπεί από ένα ινδουιστικό είδωλο και κατέληξε στα χέρια του Ζαν Μπατίστ 
Ταβερνιέ, τον οποίο λίγο καιρό αργότερα έφαγαν ζωντανό τα σκυλιά του. 

Το διαμάντι αυτό πέρασε από τη Μαρία Αντουανέτα και τον βασιλιά Λουδοβίκο 
XVI (οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν ) , την Πριγκίπισσα ντε Λαμπάλ ( η οποία 
ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον όχλο ), τον Ζακ Κολέ (που αυτοκτόνησε) , 
την Σουρμπάγια ( η οποία δολοφονήθηκε από τον ευγενή εραστή της που της 
είχε χαρίσει την πέτρα ) και τη Σιμόν Μονδαρίν (πέθανε σε τροχαίο με όλη της 
την οικογένεια ). 

Συγκλονιστική είναι και η ιστορία της Εβαλιν ΜακΛιαν, η οποία αγόρασε το 
διαμάντι της ελπίδας από τον οίκο Cartier το 1911 ισχυριζόμενη ότι θα μπορέσει 
να αντιστρέψει την κατάρα του διαμαντιού. Τελικά δε τα κατάφερε, αφού στο 
τέλος, ο γιος της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα , η κόρη της πέθανε 
από υπερβολική δόση , και ο σύζυγός της θα την αφήσει για μια άλλη γυναίκα, 
ενώ η ίδια πέθανε μόνη και ξεχασμένη σε ένα σανατόριο. 
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2.Το Μαύρο διαμάντι των Ορλόφ 
Γνωστό και ως «Το Μάτι του Μπράχμα» αυτή η πέτρα υποτίθεται ότι είχε κλαπεί από ένα από 
τα μάτια ενός αγάλματος της Ινδουιστικής θεότητας Μπράχμα στο Ποντιτσέρι και είναι 
συνδεδεμένη με βαριά κατάρα. Ο Τζ. Παρί που κατείχε το διαμάντι το 1932 αυτοκτόνησε 
πηδώντας από ένα ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη. Οι επόμενοι ιδιοκτήτες ήταν δύο Ρωσίδες 
πριγκίπισσες, η Νάντια Βγιεγκίν Ορλόφ και η Λεονίλα Γκαλίτσινε Μπαριατίνσκι που και οι δύο 
αυτοκτόνησαν πηδώντας από κτίρια στη Ρώμη. Μετά από αυτές τις αυτοκτονίες, το διαμάντι 
τεμαχίστηκε σε τρία διαφορετικά κομμάτια από ένα κοσμηματοπωλείο που υποστήριξε ότι 
έτσι θα σπάσει την κατάρα. Και ίσως το έκανε, γιατί δεν έχουμε ακούσει πολλά από αυτή την 
μέρα που η ηθοποιός Φελίσιτι Χάφμαν επρόκειτο να φορέσει ένα περιδέραιο με κομμάτι του 
μαύρου διαμαντιού στην απονομή των Οσκαρ το 2006, αλλά ευτυχώς αρνήθηκε να το κάνει. 
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3.Το διαμάντι Κο Ι Νουρ 
Αυτό το διαμάντι 186 1/16 καρατίων, βρίσκεται στον Πύργο του Λονδίνου, ανάμεσα στα 
κοσμήματα του Στέμματος. Το διαμάντι ήρθε από την Ινδία το 1850 και δόθηκε στην 
βρετανική βασιλική οικογένεια. Σήμερα , βρίσκεται στο στέμμα της βασίλισσας 
Ελισάβετ, ωστόσο η κατάρα του επηρεάζει μόνο τους άνδρες, αφού όσοι ηγεμόνες 
φόρεσαν το στέμμα με αυτό το διαμάντι έχασαν το θρόνο τους. 
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4.Η χρυσή καρφίτσα της Λυδίας 
Ο Θησαυρός Λυδίας είναι μια συλλογή από περίτεχνα κοσμήματα, πιάτα, 
κατσαρόλες και άλλα χρυσά κομμάτια. Ομως, η καρφίτσα και το κολιέ από τον 
Θησαυρό έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Τα κοσμήματα αποτελούν μέρος 
του θησαυρού του βασιλιά Κροίσου, που εκλάπη το 547 π.Χ. Αλλά το 1965, όταν 
ανακαλύφθηκε σε μια ανασκαφή στο χωριό Γκιούρ άρχισαν τα προβλήματα. Ο 
θησαυρός βρέθηκε στον τάφο μίας άγνωστης πριγκίπισσας και αμέσως 
λεηλατήθηκε, ωστόσο όλοι όσοι έκλεψαν τον τάφο λίγο καιρό μετά πέθαναν από 
σοβαρές ασθένειες.  
 
 

 
 
 

5.Το Μοβ Ζαφείρι του Δελχί 
Το κόσμημα ανακαλύφθηκε μόλις πριν από 30 χρόνια από τον Πίτερ Τάντι, 
επιμελητή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο. Βρέθηκε μέσα σε μία 
προθήκη με πολύτιμους λίθους, σφραγισμένο μέσα σε διάφορα κουτιά και 
συνοδευόταν από μία σημείωση-προειδοποίηση: «Οποιος ανοίξει το κουτί, πρέπει 
να διαβάσει πρώτα αυτήν την προειδοποίηση, και στη συνέχεια να κάνει ότι θέλει 
με το κόσμημα. Η συμβουλή μου πάντως είναι να το ρίξει στη θάλασσα». 

Ο συγκεκριμένος πολύτιμος λίθος ήταν μέρος ενός θησαυρού που είχε κλαπεί από 
το Ναό του Ίντρα στην Κάουνπορ κατά τη διάρκεια της αιματηρής ινδικής ανταρσίας 
του 1857. Το καταραμένο ζαφείρι έφερε στην Αγγλία από την Βεγγάλη ο 
συνταγματάρχης Φέρις, ο οποίος τελικά χρεοκόπησε , όπως έκανε και ο γιος του 
όταν κληρονόμησε τον πολύτιμο λίθο. 
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Στη συνέχεια το ζαφείρι αγοράστηκε από το συγγραφέα Εντουαρντ Χέρον ΑΛεν , ο 
οποίος αργότερα ισχυρίστηκε ότι του έφερε κακή τύχη. Eτσι, το έδωσε σε φίλους, οι 
οποίοι το επέστρεψαν αμέσως δηλώνοντας ότι βίωσαν απίστευτα δεινά, μεταξύ 
αυτών και ένας τραγουδιστής, ο οποίος έχασε τη φωνή του. 

Το κόσμημα τελικά σφραγίστηκε και εστάλη μακριά με τις οδηγίες ότι θα πρέπει να 
μείνει για πάντα κλειδωμένο μέχρι το θάνατό του Χέρον Αλεν. Μόνο μετά από τρία 
χρόνια από το θάνατό του θα επιτρέπεται να πουληθεί και σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται στην κόρη του Χέρον Αλεν να έρθει σε επαφή με αυτή την πέτρα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το κόσμημα παλαιότερα ήταν πολύ 
διαφορετικό από ότι στις μέρες μας, αλλά, ωστόσο, το κόσμημα του σήμερα 
δέχεται άμεσες επιρροές από το κόσμημα του χθες. Για αυτό όπως λέγεται 
‘’Το μοντέρνο είναι πάντα η συνέχεια του κλασσικού’’. 
 
 
*Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαλάμου για την ουσιαστική της συμβολή 
στην εργασία μας και την σημαντική υποστήριξη της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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