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       ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Θέμα: Η Ενδυμασία στην Αρχαία Ελλάδα 

 

Εργασία της μαθήτριας Ηλέκτρας Χαντζίκου, Βασιλικής Τούντα και Ράνιας Τσετσένη στο μάθημα της 

Αρχαίας Ιστορίας. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σ. Γκιόλα 

Τα ρούχα που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν απλά και λειτουργικά. Ένα κομμάτι ύφασμα 
προσαρμοζόταν ανάλογα, ώστε να ταιριάζει στην περίσταση ή την «μόδα» και επειδή τα 
καλοκαίρια ήταν ζεστά, όσο λιγότερο ύφασμα και περίπλοκες ραφές είχαν τα ενδύματα, τόσο το 
καλύτερο.  
Αν και δεν έχει διασωθεί κάποιο ρούχο μέχρι τις μέρες μας, αντλούμε πληροφορίες από άλλα 
ευρήματα όπως αγάλματα, αγγεία και άλλες καλλιτεχνικές απεικονίσεις. 
Τα ενδύματα ήταν ως επί το πλείστον χειροποίητα φτιαγμένα στο σπίτι και χρησιμοποιούνταν 
και ως κλινοσκεπάσματα ή στρωσίδια. Παρά την γενική αντίληψη ότι τα ρούχα ήσαν λευκά, στην 
πραγματικότητα, σύμφωνα με ίχνη χρωμάτων σε αγάλματα και από συμπεράσματα βάσει 
αγγείων, τα υφάσματα που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αρκετά έντονα χρώματα και 
ήταν περίτεχνα διακοσμημένα. 

 

Υφάσματα 
 
Ο ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες υφαίνονταν στο σπίτι (πυκνό μαλλί) ή ράβονταν 
από έτοιμα υφάσματα. Για κάθε μέλος της οικογένειας, εκτός από τα βρέφη που συνήθως δεν 
φορούσαν ρούχα, η ενδυμασία αποτελείτο συνήθως από ένα τετράγωνο ή ορθογώνιο κομμάτι 
υφάσματος, καρφίτσες για στερέωση και ενίοτε παπούτσια ή/και καπέλα. Τα κομμάτια 
υφάσματος διπλώνονταν γύρω από το σώμα, στερεώνονταν μεταξύ τους στις πλευρικές ραφές 
και τους ώμους και δένονταν. Αν και ακούγεται απλοϊκό, εντούτοις τα ρούχα βάφονταν με 
έντονα χρώματα και ήταν διακοσμημένα με περίτεχνα σχέδια. 

Χαρακτηριστικές ενδυμασίες: 1 Ταξιδιώτης – 2,3 Γυναικείες ενδυμασίες – 4 Βασιλέας –

 5,6 Νεόνυμφοι – 7 Γυναίκα με καλάθι – 8 Ιέρεια της Δήμητρας 

 



Τύποι ενδυμάτων 
 

Το ύφος (στυλ) και ο τύπος του ενδύματος εξαρτάτο από το άτομο που το φορούσε και την 
εργασία που έκανε. Υπήρχαν διάφοροι τύποι ενδυμάτων, οι οποίοι βασίζονταν στον 

βασικό χιτώνα τον οποίον φορούσαν άνδρες 
και γυναίκες και διέφερε σε μήκος ανάλογα με 
την εργασία και το φύλο. Έδενε συχνά στη 
μέση και στερεωνόταν στις ραφές, ανάλογα με 
το στυλ του ιματισμού. 
 
Αρχαίες ελληνικές ανδρικές ενδυμασίες, 

απεικόνιση που βασίζεται σε υπάρχουσες 

παραστάσεις όπως του Ηφαίστου (δεύτερος από 

αριστερά) και του Αισχίνη (τέταρτος από 

αριστερά). 1η εικ.: Άνδρας που φορά χιτώνα. 2η 

εικ.: Ήφαιστος με εξωμίδα. 3η εικ.: Άνδρας που 

φορά χιτώνα και περιβάλλεται με ιμάτιο. 4η εικ.: 

Ο Αισχίνης με ιμάτιο, χωρίς 

χιτώνα. http://el.travelogues.gr/item.php?view=569
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Πέπλος με σχέδια 
 

Ο χιτώνας ήταν ένδυμα που φορούσαν κυρίως οι άντρες καθώς κινούνταν σε εξωτερικούς 
χώρους και απαιτείτο μια πιο άνετη ενδυμασία (ειδικά το καλοκαίρι) και τις περισσότερες φορές 
ήταν κατασκευασμένο από ελαφρύ λινό ύφασμα. Μπορούσε να αναδιπλωθεί πάνω και από 
τους δύο ώμους, ή πάνω από έναν και συγκεκριμένα τον αριστερό και ήταν γνωστός 
ως εξωμίδα. Ήταν ραμμένος στο ένα πλάι και έτσι τον φορούσαν από το κεφάλι και τον 
συγκρατούσαν στους ώμους με κουμπιά, περισσότερα ή λιγότερα ώστε να δημιουργούνται 
μακριά μανίκια (χειριδωτός) ή κοντά μανίκια (αχειρίδωτος). Στη μέση φορούσαν ζώνη. Ο 
ανδρικός χιτώνας που ήταν μακρύς μέχρι το δάπεδο ονομαζόταν ποδήρης ενώ ο 
κοντός χιτωνίσκος. Αυτού του είδους ο χιτώνας συνήθως φοριόταν για ιππασία, εργασία ή 
άσκηση.  
Ο χιτώνας κυριάρχησε ως στυλ ένδυσης κατά την Αρχαϊκή (750–500π.Χ.) και 
την Ελληνιστική περίοδο (323–30π.Χ.). 

 
 

 

Ο πέπλος ήταν είδος χιτώνα που φορούσαν οι γυναίκες, ο οποίος ήταν κυρίως μάλλινος και 
αποτελείτο από ένα μεγάλο ορθογώνιο κομμάτι υφάσματος που μπορούσε να διπλωθεί και να 
στερεωθεί (με κουμπιά, καρφίτσες ή πόρπες) με διάφορους τρόπους ώστε να αντανακλά 
διαφορετικά στυλ.  

http://el.travelogues.gr/item.php?view=56980
http://el.travelogues.gr/item.php?view=56980


 
Ο πέπλος φοριόταν ως ένδυμα πλήρους μήκους, καθώς στην αρχαία Ελλάδα οι γυναίκες δεν 
αποκάλυπταν δημόσια το σώμα τους. 
 
Μία άλλη διαμόρφωση ένδυσης αποτελούσε o κόλπος, δηλαδή η αναδίπλωση του πέπλου – 
χιτώνα, όπου το πλεονάζον μήκος του ρούχου κρεμόταν διπλωμένο πάνω από την ζώνη. Το 
ρούχο κοβόταν μακρύτερο από το ύψος του ατόμου που το φορούσε. Το πλεονάζον μήκος 
διπλωνόταν στη μέση (δημιουργώντας τον κόλπο) και προαιρετικά το πάνω άκρο 
δημιουργώντας το απόπτυγμα. Για να δημιουργηθεί ο κόλπος, δενόταν ζώνη γύρω από το 
σώμα κάτω από το στήθος (ψηλά) ή στη μέση (χαμηλά) και η περίσσεια υφάσματος τραβιόταν 
επάνω. Το ύφασμα έπεφτε πάνω από τη ζώνη για να την κρύψει και συχνά τραβιόταν 
περισσότερο πίσω από ότι μπροστά και η πτυχή που πρόκυπτε ήταν ο κόλπος. Μια δεύτερη 
(ορατή) ζώνη μπορούσε να δεθεί πάνω από τον κόλπο για να επαναπροσδιορίσει τη μέση, 
υψηλή ή χαμηλή όπου το απόπτυγμα μπορούσε να καλύψει ξανά, το χαλαρό, διπλωμένο κάτω 
μέρος του πέπλου. 
 
Με πιο ψυχρό καιρό, οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν για ζεστασιά ένα μανδύα πάνω από τον 
χιτώνα, γνωστό ως ιμάτιο. Αυτό το ένδυμα ήταν συνήθως μάλλινο και αποτελείτο από ένα 
ορθογώνιο κομμάτι υφάσματος που διπλωνόταν, όπως το ρωμαϊκό τόγκα και εξυπηρετούσε 
διπλό σκοπό, ειδικά για τους άνδρες, αφού χρησίμευε ως πανωφόρι στους στρατιώτες όταν 
εκστράτευαν και ως κουβέρτα τις κρύες χειμωνιάτικες νύχτες. 
 Άλλα είδη μανδύα που έφεραν οι Έλληνες περιλάμβαναν το επίβλημα, ένα σάλι που 
φορούσαν οι γυναίκες και την χλαμύδα, ένα μικρό μανδύα που φορούσαν κυρίως οι νεαροί 
άνδρες, οι ταξιδιώτες και οι στρατιώτες.   
 
 
Οι γυναίκες κάτω από τα ενδύματά τους φορούσαν ως στηθόδεσμο το στροφίον που ήταν μια 
μεγάλη μάλλινη λωρίδα υφάσματος τυλιγμένη στα στήθη και γύρω από τους ώμους. Άνδρες και 
γυναίκες ενίοτε φορούσαν τριγωνικό εσώρουχο, που ονομάζονταν περίζωμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λεπτομέρεια μωσαϊκού από τη Βίλα Ρομάνα ντελ Κασάλ της Σικελίας, που απεικονίζει στην μέση 

γυναίκα με στροφίο και περίζωμα. Clemensfranz / CC BY-SA 

 
Επειδή τα ρούχα σπανίως κόβονταν ή ράβονταν χρησιμοποιούνταν καρφίτσες, κουμπιά και 
πόρπες προκειμένου να διατηρούνται στη θέση τους. Οι μεγάλες καρφίτσες, που 
ονομάζονταν περόνες, φοριόντουσαν στους ώμους, κοιτώντας προς τα κάτω, για να κρατούν 
τον χιτώνα ή τον πέπλο στη θέση τους, ενώ ενίοτε δένονταν στη μέση ιμάντες, εσάρπες, ή 
ζώνες αντικαθιστώντας τις πόρπες/κουμπιά. 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_Romana_del_Casale_Bikini_Maedchen_modified.jpg


 

Αρχαιοελληνικές κομμώσεις http://www.hellenicaworld.com/ 

 
 

Καλλωπισμός 
 
Ο καλλωπισμός με τη μορφή κοσμημάτων, η κόμμωση και η ψιμυθίωση (μακιγιάζ) ήταν 
σύνηθες φαινόμενο για τις γυναίκες. Οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν δακτυλίδια, στεφάνια, 
διαδήματα, βραχιόλια, περιβραχιόνια, καρφίτσες, μενταγιόν και σκουλαρίκια. Τα δημοφιλή 
σχέδια για τα σκουλαρίκια απεικόνιζαν θεούς και θεές, όπως ο Έρως, η Νίκη και ο Γανυμήδης. 
Μοτίβα όπως ο μαίανδρος σύμβολο της αιωνιότητας ήταν επίσης ευρέως χαραγμένα σε 
κοσμήματα. Ο χρυσός και ο άργυρος ήταν τα πιο συνηθισμένα υλικά κατασκευής, ωστόσο τα 
κοσμήματα εκείνης της εποχής έφεραν μαργαριτάρια, πετράδια και ημιπολύτιμους λίθους ως 
διακοσμητικά στοιχεία. Τα κοσμήματα συνήθως μεταβιβάζονταν από γενιά σε γενιά ή 
κατασκευάζονταν ως προσφορά στους θεούς. 
 
 
Αριστερά: 

Σανδάλια – 

δεξιά: Ο 

Οιδίπους με 

χλαμύδα και 

πέτασο. 

Αγγειογραφία. 

Μουσείο 

Βατικανού. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hellenicaworld.com/Greece/Ancient/en/Greeks0239.html


 
 
 
Yπόδηση και Καπέλα 
 
 Οι αρχαίοι Έλληνες δεν αρέσκονταν ιδιαίτερα στα υποδήματα και συνήθως τα απέφευγαν, 
ειδικά στο σπίτι. Σε ειδικές περιστάσεις ή για επαγγελματικούς λόγους, φορούσαν δερμάτινα 
σανδάλια ή μπότες. Ωστόσο, δεν ήταν ασυνήθιστο για έναν αρχαίο Έλληνα να κυκλοφορεί 
ξυπόλυτος για όλη του τη ζωή. 
 
Εκτός από την κάλυψη των ποδιών, οι αρχαίοι μερικές φορές κάλυπταν και το κεφάλι τους. Οι 
άνδρες φορούσαν τον πέτασο, ένα καπέλο με πλατύ γείσο που τους προστάτευε από τη ζέστη 
του καλοκαιριού. Περιστασιακά, οι γυναίκες φορούσαν διάδημα σε σχήμα στεφάνης αλλά μόνο 
σε ειδικές περιπτώσεις. 

 

Τρόποι κατασκευής ενδυμάτων στην αρχαιότητα 
 
 
Ο κάθετος αργαλειός με βάρη αποτελεί τον κύριο τύπο αργαλειού της κλασικής αρχαιότητας, 
αλλά ταυτόχρονα και της προϊστορικής εποχής στον ελλαδικό χώρο. 
  
Η ύφανση στον κάθετο αργαλειό γινόταν από κάτω προς τα πάνω, ενώ το έτοιμο ύφασμα 
τυλιγόταν γύρω από το επάνω δοκάρι το οποίο είχε κυλινδρική διατομή για να τυλίγεται γύρω 
του το έτοιμο ύφασμα.  
 
Η σαΐτα, κερκίς, με την τυλιγμένη κλωστή το πηνίον, είναι το βασικό εργαλείο διαπλοκής των 
στημονιών και των υφαδιών. Τέλος, ορισμένα ακόμη βασικά εργαλεία του αργαλειού ήταν η 
σπάθη, με τη μορφή σπαθιού, μέσω του οποίου χτυπούσε η υφάντρα προς τα πάνω το υφάδι, 
και οι αγνύθες. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



- Αθήνα: 
 
 
 
Η ενδυμασία των 
Αρχαίων 
Ελλήνων ήταν 
κατασκευασμένη 
από υφάσματα με 
ζωηρά χρώματα 
όπως πορφυρό 
,κόκκινο ,πράσινο 
και γαλάζιο.  
 
Το κύριο 
αντικείμενο της 
αντρικής 
ενδυμασίας ήταν 
ο χιτώνας, που 
τον φορούσαν 
κατάσαρκα. 
 
Πάνω από αυτόν, 
οι Αθηναίοι φορούσαν ένα είδος μανδύα ονομαζόμενο ιμάτιο. Κατά την διάρκεια του πολέμου, 
του κυνηγιού και σε περίοδο ταξιδιών οι Έλληνες φορούσαν την χλαμύδα ενώ φορούσαν 
κάλυμμα για να προστατεύουν το κεφάλι τους από την ζέστη και την βροχή. 
 
Η ενδυμασία των γυναικών φτιαχνόταν από μάλλινο ύφασμα, πανί και λινάρι ενώ τα χρώματα 
που προτιμούσαν ήταν το κίτρινο, κόκκινο, ερυθρό, πράσινο και το λευκό. Το σύνολο 
συμπλήρωναν κοσμήματα όπως δακτυλίδια και βραχιόλια. 
 
 

- Σπάρτη: 
 
 
 

 
 
Οι Σπαρτιάτισσες 
φορούσαν ένα απλό 
μίνι χιτώνα με σκίσιμο 
στο δεξί μηρό που 
άφηνε ξεσκέπαστο 
τον ένα ώμο. Ο 
αντρικός χιτώνας είχε 
κόκκινο χρώμα για να 
μην φαίνεται ο 
τραυματισμός στην 
μάχη. Το πιο απλό 
γυναικείο ένδυμα 
ήταν των κοριτσιών 
της Σπάρτης. 
Πρόκειται για το 
πέπλο που ανοικτός 
και κοντός χρησίμευε 
σαν χιτώνας και 
ιμάτιο συγχρόνως.  
 



 
- Κρήτη: 

 

 
 
Ο στερεότυπος άντρας δεν είχε 
πολλές ενδυμασίες σε αντίθεση 
με την γυναίκα. Οι κρητικοί 
φροντίζουν πάντα να καλύπτουν 
τα γεννητικά τους όργανα για 
θρησκευτικούς κυρίως λόγους. 
Για τις γυναίκες το κύριο φόρεμα 
ήταν το φουστάνι το οποίο 
παρουσίαζε αναρίθμητες 
ποικιλίες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Ενδυμασία άλλων λαών στην αρχαιότητα: 
 
 

 



 
 
Οι Αιγύπτιοι φορούσαν, κατά την εποχή των Φαραώ, ένα μαντίλι στο κεφάλι και ένα κοντό 
χιτώνιο. Οι γυναίκες φορούσαν πολύ εφαρμοστό χιτώνα. Οι άνδρες και οι γυναίκες της 
ανώτερης τάξης φορούσαν στρόγγυλο περιλαίμιο, κατασκευασμένο από χάντρες με διάφορα 
σχήματα. 
 
Τα χέρια τους κοσμούσαν βραχιόλια και τα αυτιά σκουλαρίκια. Η χρήση της περούκας στις 
γυναίκες ήταν γενική. Τα ρούχα των Αιγυπτίων ήταν λευκά. Οι Πέρσες φορούσαν χιτώνες 
μακριούς, μέχρι τα γόνατα ενώ τα μανίκια ήταν επίσης μακριά. Oι Περσίδες φορούσαν μακριούς, 
εφαρμοστούς χιτώνες και μαντίλες στο κεφάλι, που έπεφταν στους ώμους. 

 

Γυμνότητα 
 
Η γυμνότητα στην αρχαία Ελλάδα, ήταν αρκετά συνηθισμένη ανάλογα με τον τόπο και την 
περίσταση. Για παράδειγμα, οι Σπαρτιάτες είχαν αυστηρούς κώδικες όσον αφορά στην 
εκπαίδευση και έκαναν γυμνοί τις ασκήσεις τους. Οι γυναίκες και οι άνδρες της Σπάρτης, 
μερικές φορές ήταν γυμνοί/ες κατά τη διάρκεια δημόσιων τελετών και εορτών. Στην περίπτωση 
των γυναικών, η πρακτική αυτή αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της αρετής, ενώ οι άνδρες 
βρίσκονταν σε πόλεμο. 
 
Κατά τη διάρκεια της Κλασσικής Ελληνικής εποχής, η ανδρική γυμνότητα ακολουθούσε 
αυστηρούς κανόνες. Άνδρες αθλητές μπορούσαν να συμμετάσχουν γυμνοί σε αγώνες όπως οι 
Ολυμπιακοί, ενώ στις γυναίκες απαγορευόταν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις. 

 


