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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

Η κοσμηματοποιΐα χρονολογείται ήδη από τα 
προϊστορικά χρόνια όπου οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούσαν ζωικά προϊόντα (κέρατα, 
όστρακα και φτερά) για το στολισμό του σώματος. 
Δείγματα έχουμε από τις βραχογραφίες και από τα 
χαρακτικά των σπηλαίων όπου διακρίνονται 
μορφές στολισμένες με βραχιόλια, περιδέραια και 
διαδήματα. Από τότε παρουσιάστηκε σημαντική 
εξέλιξη στη συγκεκριμένη τέχνη καθώς τα χέρια 
και τα πόδια, σε κάθε εποχή, κοσμούνται με 
κοσμήματα. 
 
Σήμερα, το κόσμημα, δημιουργείται από υλικά τα 
οποία μπορεί να είναι μεγάλης αξίας, όπως ο 
χρυσός ή οι πολύτιμοι λίθοι. 



Η ΔΗΜΙΟΥ ΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
Τρεις σημαντικοί ψυχολογικοί παράγοντες 
παρότρυναν τον άνθρωπο να δημιουργήσει 
κοσμήματα: η έμφυτη ανάγκη του για διάκριση 
και επιβολή, οι προλήψεις, οι οποίες πηγάζουν 
από την πρωτόγονη αντίληψη του κόσμου, και  
η αναζήτηση του πλουτισμού. 
 
 Έτσι, όχι μόνο καθορίστηκε η μορφολογική και 
τεχνολογική εξέλιξη του κοσμήματος αλλά και η 
επιλογή των υλικών κατασκευής του. 
Η ανάγκη του ανθρώπου για διάκριση οδήγησε 
στην αναζήτηση δυσεύρετων υλικών τα οποία, 
έδιναν στον κάτοχό τους ένα ιδιαίτερο κύρος 
ξεχωρίζοντάς τον από το υπόλοιπο κοινωνικό 
σύνολο.  



ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ  

 
 
Το κόσμημα είναι μια μορφή Τέχνης η οποία 
εξελίχτηκε σημαντικά κατά τον 20ο αιώνα. 
  
Ο σχεδιασμός του κοσμήματος ακολουθεί 
συχνά τα κινήματα και τις τάσεις της Μόδας.  
 
Στην εποχή μας, μερικά από τα μεγάλα 
ονόματα της Μόδας που ασχολήθηκαν με το 
σχεδιασμό κοσμημάτων είναι οι Lalique, 
Chanel, Lanvin και Sciaparelli.  
 



ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ 

 

 
 
Στις αρχές του 20ου αιώνα η γυναίκα 
χειραφετείται, πλέον εργάζεται και ταξιδεύει. 
Οι τάσεις της Μόδας στο κόσμημα 
διαμορφώνονται από προσωπικότητες της 
show-biz οι οποίες προβάλλουν τα ολόμαυρα ή  
τα ολόλευκα κοσμήματα.  
 
Τα κινήματα που ακολούθησαν από την 
απελευθέρωση του γυναικείου φύλου 
χαρακτηρίζονται από  καινοτομία.  
 
Μερικά από αυτά είναι τα εξής:  
 



 
 
 
 

ART NOUVEAU (1900-1918) 
 

 
Φτερό 
παγωνιού.  
 
 
Καρφίτσα  
από τον Piel 
Frères. 



 
ΤΟ ΣΤΥΛ  ΕΔΟΥΆΡΔΟΥ 

 

 
 
 
Καρφίτσα 
(Γαλλία1900).  



ΚΙΝΗΜΑ ART DÉCO ΚΑΙ BAUHAUS  
 

 
 
Τσόκερ. 
Auguste 
Bonaz 
 (1925).  



Η «ΛΕΥΚΗ» ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1930-1939)  
 

 
 
 
Καρφίτσα  
 Georg 
Jensen.  



Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
 

Το κόσμημα, στα χρόνια που ακολουθούν μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χαρακτηρίζεται από 
αφηρημένο στυλ καθώς οι σχεδιαστές 
δημιουργούν τώρα πρωτοποριακά 
κοσμήματα, προσεγγίζοντας το ύφος της 
ζωγραφικής και της γλυπτικής.  
Μια ανάμιξη καλλιτεχνικών κινημάτων έρχεται 
να δώσει τη βάση για τις νέες μορφές που 
χρησιμοποιήθηκαν στα κοσμήματα της Avant-
garde.  
Οι σχεδιαστές κοσμήματος, αντί να 
εμπνέονται τα σχέδιά τους από τη φύση, όπως 
συνέβαινε μέχρι τώρα, τα αντικαθιστούν με 
έντονα γεωμετρικά σχέδια, επηρεασμένοι από 
το κίνημα του κυβισμού.  
 



ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΟΥ 1929 
 

Στην Αμερική και την Ευρώπη, την περίοδο 
του Κραχ, σημειώνεται μεγάλη οικονομική 
ύφεση.  
Στον τομέα της Μόδας παρατηρείται μια 
επιστροφή στο παρελθόν και παλιές τάσεις 
έρχονται ξανά στην επιφάνεια (π.χ. 
καρφίτσες, περιδέραια, χτενάκια).  
 
Οι πλούσιοι πελάτες μειώνονται, με 
αποτέλεσμα οι κοσμηματοποιοί να 
στρέφονται στην κατασκευή φθηνότερων 
κοσμημάτων. Απομακρύνονται, έτσι, από 
τις κλασσικές και ακριβές γραμμές. Η 
επικράτηση του λευκού φαίνεται να είναι 
το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εποχής: η 
λαμπρότητα των κοσμημάτων του 
παρελθόντος μένει στο περιθώριο. 
 



ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕΤΑ ΤΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 

Μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, η 
δραστηριότητα των κοσμηματοποιών μειώνεται σε 
σημαντικό βαθμό και περιορίζονται στην 
αναδημιουργία παλαιών κοσμημάτων καθώς 
υπάρχει έλλειψη εισαγόμενων αγαθών.  
 
Πρωταρχικός παράγοντας που επηρέασε την 
κοσμηματοποιΐα της εποχής είναι η πλαστικότητα 
και η τρισδιάστατη απεικόνιση των σχεδίων, με τον 
χρυσό να παίρνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους 
πολύτιμους λίθους, αντικαθιστώντας την πλατίνα. 
Τα θέματα των κοσμημάτων είναι κυρίως 
πατριωτικά (π.χ. σημαίες, άγκυρες, φτερά) και 
συμβολίζουν τα αισθήματα αλληλεγγύης που είναι 
πολύ έντονα αυτήν τη μεταπολεμική περίοδο.  
 



Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΙΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 60’  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΄70 (Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛ) 

 
 
Η δεκαετία του ΄60 χαρακτηρίζεται από την επιθυμία 
να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο. Η Μόδα γίνεται 
προϊόν για ένα ευρύτερο κοινό και αποδεσμεύεται 
από την Υψηλή Ραπτική των προηγούμενων 
δεκαετιών. 
 Στις αρχές του 1960, ένας μεγάλος αριθμός 
κατασκευαστών κοσμημάτων φέρνει σημαντικές 
αλλαγές στην κοσμηματοποιΐα της Ιταλίας, κάνοντάς 
τη να ξεχωρίσει. Σκοπός των Ιταλών σχεδιαστών είναι 
να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό από το 
παρελθόν. Επιπλέον, παρατηρείται μια συνύπαρξη 
των στυλ με αποτέλεσμα τις ΄Εθνικ επιρροές και τις 
Νεομπαρόκ φόρμες.  



Η ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΙΙΑ ΤΗ  ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ  ’60 ΚΑΙ   
ΤΟΥ  ’ 70 (Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛ) 

 

 
Στα μέσα της δεκαετίας του ΄60 
ενθαρρύνεται το κίνημα των χίπις και 
κάνουν  την παρουσία τους  πολύχρωμα 
ψευδοέθνικ κοσμήματα.  
 
Τα κινήματα Pop Art και Op Art ήταν εκείνα 
που προέβαλαν τα λιγότερο πολύτιμα 
κοσμήματα με τις απλές και αφαιρετικές 
γραμμές. Ο αφαιρετικός εξπρεσιονισμός 
φαίνεται, επίσης, να εκφράζει και τους 
δημιουργούς κοσμημάτων τόσο στην 
Αμερική όσο και στην Ευρώπη. 
 



ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ  
(1980-1990: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ) 

 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι κοσμηματοποιοί 
δημιουργούν ριζοσπαστικά σχέδια τόσο 
που, συχνά, τα δημιουργήματα τους 
προορίζονται μόνο για παρατήρηση και για 
…θαυμασμό και όχι για να τα φορέσει 
κάποιος. 
 
Πάντως, είτε πρόκειται για ένα μέσο 
προβολής της κοινωνικής τάξης, είτε είναι ο 
τρόπος να καλυφθεί η φιλαρέσκεια του 
ανθρώπου, είτε είναι μέσο καλλωπισμού, 
το κόσμημα, αναμφισβήτητα, . 
παρακολουθεί την ιστορία του ανθρώπινου 
γένους. 



 
                                
 και… υπάρχει μια τεράστια γκάμα διαφορετικών σχεδιασμών και 
υλικών από την οποία μπορούμε να επιλέξουμε το κόσμημα που 
εκφράζει το χαρακτήρα μας, την ιδιοσυγκρασία μας, το γούστο μας 
ή τη διάθεσή μας τη συγκεκριμένη στιγμή… 
Γιατί το κόσμημα είναι ο καθρέφτης της προσωπικότητάς μας. 

 
 
, 

Είναι ένας τρόπος να πούμε «ευχαριστώ» ή «σ΄αγαπώ» 
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