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Γυμνάσιο Βελβεντού 

Σχολικό έτος 2015-2016 

«Ένδυμα και κόσμημα στην  

Αρχαία Ελλάδα» 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

στο οποίο συμμετείχαμε 

οι μαθητές και  μαθήτριες της 

(B΄) δευτέρας γυμνασίου,  

οι καθηγήτριες 

Αδάμ Αλεξάνδρα ΠΕ02 

Μπέτση Παρασκευή ΠΕ02 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΕΝΔΥΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

Οι μαθητές: 

1. να γνωρίσουν την αρχαία ελληνική ενδυμασία 

2. να δημιουργήσουν αρχαιοελληνικά ενδύματα  

3. να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους 

4. να εκφραστούν και να λειτουργήσουν δημιουργικά  

5. να συλλέξουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές προφορικές και 

γραπτές 

6. να διασταυρώσουν τις πηγές, να συνθέσουν τα δεδομένα προκειμένου να 

οδηγηθούν σε συμπεράσματα 

7. να αναλάβουν πρωτοβουλίες 

8. να εργαστούν συλλογικά 

9. να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη 

 

 



 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑΔΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε εφτά ομάδες των τεσσάρων ατόμων και μία των τριών 

ατόμων και τους ανατέθηκε να διερευνήσουν ερωτήματα σχετικά με το τι είναι 

ενδυμασία και γιατί ο άνθρωπος ντύθηκε, το γυναικείο και το ανδρικό ένδυμα και 

υπόδημα στη μινωική, μυκηναϊκή και κλασική εποχή, αλλά και τα υλικά και τον 

τρόπο κατασκευής τους. Επιπλέον οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες για το 

κόσμημα στις τρεις αυτές περιόδους, καθώς και για τη σχέση του ενδύματος με το 

συμπλήρωμά του, το κόσμημα. Τέλος ανέλαβαν να διερευνήσουν τη σχέση του 

πολιτισμού ενός λαού με το ένδυμά του. 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος επισκεφθήκαμε και το αρχαιολογικό 

μουσείο Αιανής, ξεναγηθήκαμε σε αυτό, μάθαμε πολύ σημαντικά και ουσιαστικά 

πράγματα για το ένδυμα και το κόσμημα της αρχαίας εποχής. Πολύ ενδιαφέρον είχε η 

κατασκευή κοσμημάτων από τους μαθητές, καθώς και ότι ‘μπήκαν’ για λίγο ‘στα 

ρούχα των αρχαίων’, αφού δύο μαθητές ντύθηκαν και στολίστηκαν με ρούχα και 

κοσμήματα μιας άλλης εποχής.  

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι μαθητές ταξινόμησαν το υλικό και το κατέγραψαν 

και ένα μέλος από κάθε ομάδα ανέλαβε την ηλεκτρονική επεξεργασία του τελικού 

προϊόντος. 

Τέλος, τα παιδιά κατέγραψαν τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα 

και δημιούργησαν σελιδοδείκτες ως ενθύμια της συμμετοχής τους σ’ αυτό. 

Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές μας για τη συνεργασία τους, καθώς και όσους μας 

βοήθησαν ποικιλοτρόπως με τις πληροφορίες που μας έδωσαν και συνέβαλαν στην 

υλοποίηση του προγράμματος.  

 

 

 

Εισαγωγή 

Η ενδυμασία είναι ένα από τα σπουδαιότερα συστατικά της καθημερινής ζωής και 

ταυτόχρονα σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο, καθώς οι διάφορες εποχές κρίνονται και 

από την ενδυμασία των ανθρώπων και ο ίδιος ο άνθρωπος οποιασδήποτε εποχής 

χαρακτηρίζεται από την ενδυμασία του.  

Με τους αρχαίους Έλληνες και την εποχή τους οι μαθητές έρχονται σε επαφή 

ποικιλοτρόπως μέσα από διάφορα μαθήματα που διδάσκονται στο γυμνάσιο. Τη 

φετινή χρονιά επιλέξαμε να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στη ζωή τους και 

συγκεκριμένα να μάθουν πράγματα για τους αρχαίους, τα οποία στα βιβλία μας 

αναφέρονται ελάχιστα και θα είχε ενδιαφέρον να τα διερευνήσουν.  



Έτσι αποφασίσαμε με τους μαθητές μας να δούμε πώς ντύνονταν οι αρχαίοι στη δική 

τους καθημερινότητα – κι όχι μόνο – πόση σημασία έδιναν στην εξωτερική τους 

εμφάνιση, αν υπήρχε συγκεκριμένη μόδα στην εποχή τους που την ακολουθούσαν, 

αλλά και άλλα πολλά σχετικά θέματα.  

Ξεκινήσαμε λοιπόν με τους μαθητές της δευτέρας τάξης ένα ταξίδι στο μακρινό  

παρελθόν, έχοντας στις αποσκευές μας πολύ όρεξη και διάθεση για δουλειά, αλλά και 

για μάθηση. Και δε διαψευστήκαμε, γιατί το αποτέλεσμα ήταν πολύ όμορφο. 

 

 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

Αδάμ Αλεξάνδρα 

Μπέτση Παρασκευή 

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ;  

     Με τον όρο ενδυμασία εννοούμε το σύνολο των «ενδυμάτων» που απαρτίζουν την 

εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, ενώ ο όρος ένδυμα καλύπτει κάθε αντικείμενο 

κατασκευασμένο από οποιοδήποτε υλικό, κατεργασμένο ή όχι, αν ικανοποιεί τους 

λόγους γα τους οποίους χρησιμοποιείται.  Ένδυμα είναι κάθε τι με το οποίο 

καλύπτεται το ανθρώπινο σώμα, ενώ ενδυμασία το σύνολο των ενδυμάτων. 

Γενικότερα, ο όρος ενδυμασία περιλαμβάνει όχι μόνο τα ρούχα, αλλά και τα 

συμπληρωματικά τους (αξεσουάρ), δηλαδή τα παπούτσια, τις τσάντες, τα καπέλα, τα 

γάντια και άλλα. Περιλαμβάνει επίσης και τα κοσμήματα, το μακιγιάζ, ακόμη και το 

χτένισμα.  

  Ενδυμασία είναι το σύνολο των διαφόρων αντικειμένων που φοράει ο άνθρωπος σε 

μια στιγμή του χρόνου με σκοπό την προστασία, την εξυπηρέτηση, την άνεση, την 

αξιοποίηση, και την αισθητική ομορφιά της ζωής του.  

 Η ενδυμασία παρουσιάζεται με ποικίλους τρόπους, λαμβάνει πολλές μορφές και 

άπειρες διαστάσεις και δέχεται τις μεγαλύτερες και πλέον αλλαγές. Αποτελεί 

αναπόσπαστο, στενά οικείο και απόλυτα αναγκαίο στοιχείο για τον άνθρωπο, 

προσφέροντάς του διαρκή ανανέωση, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Μέσα από αυτή, 

ο άνθρωπος δημιουργεί προσωπικότητα και γίνεται ξεχωριστό και μοναδικό πλάσμα 

στον κόσμο που ζει και κινείται.  

  Η ενδυμασία αποτελεί σημείο ταυτότητας, αναγνώρισης και αναφοράς, έλξης και 

γοητείας, αποστροφής και εκφοβισμού, συμβολικό στοιχείο, σημειολογικό κώδικα, 

πομπό και δέκτη μηνυμάτων. 

   Το ένδυμα αποτελεί μια δυναμική μορφή πολιτισμού με ιστορική, κοινωνική, 

βιομηχανική, ψυχολογική, οικονομική διάσταση και είναι κομμάτι αυτογνωσίας του 

λαού που το δημιούργησε. Η συνάντηση παλαιότερων με νέες αισθητικές αξίες, 



μπορεί να οδηγήσει σε μετεξέλιξη παραδοσιακών μορφών τέχνης προς σύγχρονες. Η 

ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας υποδηλώνει την εξέχουσα θέση που κατέχει η 

ενδυμασία στη ζωή του ανθρώπου. Σε κάθε στάδιο της εξελικτικής πορείας της 

ενδυμασίας, συναντούμε διαφορετικές ενδυματολογικές τεχνικές και τάσεις που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με τις επικρατούσες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτιστικές συνθήκες. Ακόμη, το ένδυμα σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε 

προκειμένου να βοηθήσει το άτομο να επιτύχει τα αισθητικά ιδεώδη της εποχής του. 

 

        ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  

  Ο πανάρχαιος πρόγονος από την αρχή της ζωής του επιδίωξε να καλύψει τις βασικές 

του ανάγκες. Οι προϊστορικοί άνθρωποι αγνοούσαν κάθε είδους ένδυμα παρ’ ότι το 

κλίμα στην περιοχή αυτή ήταν εξαιρετικά ψυχρό. Από εικόνες σε σπήλαια οι 

ερευνητές συμπεραίνουν ότι, παρά τη δριμύτητα του κλίματος, οι άνθρωποι των 

χρόνων εκείνων κυκλοφορούσαν γυμνοί. Σε πρώτο στάδιο, αφού πρώτα ικανοποίησε 

το αίσθημα της πείνας, άρχισε να ψάχνει τρόπους να καλύψει και παράλληλα να 

προστατέψει το σώμα του από τις καιρικές συνθήκες, όπως το κρύο, την βροχή, το 

χιόνι κ.λ.π. Κατά την τελευταία περίοδο της Παλαιολιθικής εποχής, το κλίμα της γης 

έγινε πιο ψυχρό, λόγω της εμφάνισης των παγετώνων, γεγονός που ώθησε τον 

άνθρωπο να προστατέψει το σώμα του από το κρύο. Ωστόσο, οι λόγοι για τους 

οποίους επινοήθηκε το ένδυμα δεν πρέπει να ήταν αποκλειστικά πρακτικοί, αφού 

συναντούμε τον άνθρωπο ντυμένο και σε τόπους, όπου οι καιρικές συνθήκες δεν το 

επέβαλαν.  

Με το ένδυμα το δέρμα των ανθρώπων αυτών έχασε τη μοναδική εκείνη 

προσαρμοστικότητά του στο εξωτερικό περιβάλλον, αφού ο φυσικός «θερμοστάτης» 

του σώματος που διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία του πάντοτε ίδια, αρχίζει 

σιγά-σιγά να απορυθμίζεται και να χρειάζεται τεχνητά μέσα για την συμπλήρωση της 

λειτουργίας του. Έτσι οι άνθρωποι σήμερα «πεθαίνουν από το κρύο», όπως δεν είχε 

συμβεί στην εποχή των παγετώνων, ή από τη ζέστη, όπως δεν είχε συμβεί στα 

καυτερά τροπικά κλίματα με τους γυμνούς ιθαγενείς. 

  Πολλοί προϊστοριολόγοι υποστηρίζουν ότι σε δεύτερο στάδιο, ο άνθρωπος φόρεσε 

για πρώτη φορά ρούχα για λόγους καθαρά τελετουργικούς ως προέκταση των 

διαφόρων προσωπίδων με τις οποίες συνήθιζε να καλύπτει το πρόσωπό του και 

αποσκοπούσαν στην άσκηση επιρροής υπέρ των φιλικών και κατά των εχθρικών 

στοιχείων που περιέβαλλαν τη ζωή του. Τα φυλακτά και τα γούρια που 

χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, δημιουργήθηκαν με σκοπό να προστατεύουν 

τον άνθρωπο από τα κακά πνεύματα.  

 Σε τρίτο στάδιο, η επιθυμία του πρωτόγονου ανθρώπου να διακοσμήσει το σώμα του 

βασιζόταν στη προσπάθειά του να ταυτιστεί με ορισμένα ζώα, θεότητες ή άλλους 

ανθρώπους. Ο άνθρωπος αυτής της εποχής συνήθιζε στο τατουάζ, που αποτελεί την 

αρχαιότερη μορφή ενδυμασίας και το βάψιμο του προσώπου και του σώματος με 

χρώματα και πύρινα σίδερα. Ο στολισμός του σώματος αποτέλεσε μια ακόμη βασική 

αιτία χρησιμοποίησης του ενδύματος από τον άνθρωπο για να ικανοποιήσει την 



φιλαρέσκειά του. Τα διάφορα υλικά που χρησιμοποίησε για να κατασκευάσει τα 

πρώτα ρούχα του, όπως δέρματα ζώων, κλαδιά και φύλλα δέντρων, είχαν άμεση 

σχέση με την προσπάθεια εντυπωσιασμού και έλξης του άλλου φύλου για σκοπούς 

σεξουαλικούς και αναπαραγωγικούς.  

Σε τέταρτο στάδιο, προέκυψε η επιθυμία του ανθρώπου να δείξει την κοινωνική του 

θέση, να δείξει την δύναμή του και να γίνει αρχηγός και γενικότερα να ξεχωρίσει 

μέσω της ενδυμασίας του από το κοινωνικό σύνολο. Ο πρωτόγονος, με το ένδυμα, 

προσπάθησε να επιδειχτεί και να επιβληθεί στους άλλους και κατάφερε να κερδίσει 

την εξουσία της νομαδικής ζωής. Ακόμη, είναι πολύ πιθανό να ήθελε να 

εντυπωσιάσει, να εκφοβίσει και να νικήσει τους εχθρούς του μέσα από το ένδυμά 

του. 

  Είναι γεγονός ότι το ανδρικό φύλο ήταν εκείνο που κυρίως θέλησε να επιβληθεί, 

στην προσπάθειά του να ταυτιστεί με την τάξη που επικρατεί στην φύση, όπου το 

αρσενικό ζώο είναι κατά κανόνα το πιο μεγαλόπρεπο από το θηλυκό του ταίρι. Ο 

άνδρας, λοιπόν, ντύθηκα ‘άρχοντας’, κατακτητής, μάγος της φυλής, εραστής, ακόμα 

και θεός. Αλλά και η γυναίκα δεν θέλησε να υστερήσει. Πέρα από τις τελετουργικές 

και δεισιδαιμονικές ερμηνείες που έδωσε στο ένδυμα, το χρησιμοποίησε ως όπλο 

κυριαρχίας. Η γυναίκα έχει φορέσει ως τώρα, συνειδητά ή όχι, όλα τα σύμβολα του 

έρωτα.  

Άλλοι εθνολόγοι υποστήριξαν ότι, αφετηρία για τη 

χρησιμοποίηση του ενδύματος ήταν το αίσθημα της ντροπής που 

προέρχεται από τις ηθικές αντιλήψεις. Και αυτή όμως η άποψη 

δεν φαίνεται να είναι η πραγματική αιτία που οδήγησε τον 

άνθρωπο να καλύψει το σώμα του. Η αντίληψη αυτή είναι 

δευτερογενής. Από την άλλη μεριά, η χρησιμοποίηση της 

ενδυμασίας για το λόγο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και ορισμένες 

αναστολές για τον άνθρωπο.  

Μινωίτης με τελετουργική ενδυμασία (ο γνωστός ρυτοφόρος) 

 

 

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι τα αίτια που οδήγησαν τον 

άνθρωπο να καλύψει ή να στολίσει το σώμα του 

σχετίζονται με διάφορες δεισιδαιμονίες και μαγικές 

αντιλήψεις για την κάλυψη του σώματος και ιδιαίτερα 

μερικών μερών από τη βασκανία και τα κακοποιά 

πνεύματα. Διάφοροι στολισμοί χρησιμοποιήθηκαν ως 

αντιβασκανία από τους ανθρώπους σ’ όλες τις εποχές και 

από όλους τους λαούς. Ακόμη και σήμερα 

χρησιμοποιούνται τέτοιοι στολισμοί, όπως η μπλε χάντρα, 

το μπλε μάτι, κ.τ.λ. 

Οι ερευνητές μπορούν απλά να υποθέσουν ότι η φύση, με 

τις λεπτοπλεγμένες ίνες των φυτών της, με τα δίχτυα της 

αράχνης ή με την τελειότητα της φωλιάς του πουλιού, 

πρόσφερε στους ανθρώπους τα καλύτερα δυνατά υποδείγματα για να ξεκινήσουν την 



τέχνη της υφαντικής. Οι φλοιοί και τα φύλλα των δέντρων χρησιμοποιήθηκαν ως 

πρώτες ύλες. 

 

 

Η συμβολική γλώσσα του ενδύματος 
Οι παραστάσεις μαρτυρούν ότι το ένδυμα αποτελούσε 

σύμβολο εξουσίας και δύναμης του ανθρώπου που το 

φορούσε έναντι των άλλων ανθρώπων. Πάντοτε άρεσε 

στον άνθρωπο να αλλάζει μορφή για να επιβάλλεται 

στους άλλους μέσα από την αληθινή μετενσάρκωση 

που του έδινε το ένδυμα. 

Στις αρχαίες κοινωνίες, στους λαούς τους 

πρωτόγονους, όχι μόνο το επίσημο φόρεμα αλλά και το 

καθημερινό λογαριάζεται πολύ. Πιστεύεται ότι είναι 

μέρος του ανθρώπου που το φορεί, συνέχεια, απόληξή 

του, ότι μετέχει στην ουσία του, έχει εμποτιστεί απ’ 

αυτήν. Συμβολισμός δεν υπάρχει σε όλα τα στοιχεία 

της ενδυμασίας. Το χρώμα όμως σαν συμβολικό 

στοιχείο κυριαρχεί σ’ όλους τους λαούς και σε όλες τις 

εποχές. Και τα διάφορα μέρη της ενδυμασίας κατά 

καιρούς είχαν αποτρεπτικό χαρακτήρα από τα μαγικά 

πνεύματα, όπως η ζώνη, το μαντήλι, τα διάφορα φυλακτά, το δακτυλίδι. Μέσα λοιπόν 

από την ενδυμασία ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να εκφράζεται και να επικοινωνεί 

είτε άμεσα, είτε έμμεσα ή συμβολικά. 
 

 

Ε. ΜΟΔΑ στη μινωική Κρήτη 

Μπορούμε άραγε να μιλήσουμε και για μόδα σε αυτές τις μακρινές εποχές;  

Όσον αφορά την προϊστορική Κρήτη, όσο δύσκολο κι αν είναι να μεταθέσουμε ένα 

σύνθετο φαινόμενο, όπως είναι η μόδα σε τόσο πρώιμη εποχή, τείνουμε να 

πιστέψουμε ότι υφίσταται μια διαφοροποίηση στην ένδυση, που σχετίζεται τόσο με 

την ευμάρεια, όσο και με την κάποια αυτονομία. Έτσι το ένδυμα δεν τυλίγει απλά το 

σώμα, αλλά ράβεται και μάλιστα τμηματικά για ένα συγκεκριμένο σώμα, τα ρούχα 

δηλαδή εξατομικεύονται. 

 

Κι όμως υπήρχε μόδα στη μινωική Κρήτη ... 

https://polioxni.files.wordpress.com/2011/06/008_m.gif
https://polioxni.files.wordpress.com/2011/06/008_m.gif


Έχουν ακόμη διαπιστωθεί μικρές διαφοροποιήσεις στο ένδυμα στις διάφορες 

χρονικές φάσεις της μινωικής εποχής. Στην αρχή προτιμώνται για παράδειγμα 

ενδύματα με λιγότερη διακόσμηση, ενώ στην όψιμη φάση υπάρχει κάποια επιρροή 

από το μυκηναϊκό ένδυμα. Είναι επίσης βέβαιο ότι η μινωική μόδα στην ένδυση και 

στην κόμμωση δεν άφησε ασυγκίνητες τις Μυκηναίες που εντρυφούσαν στα 

ανάκτορα, καθώς και τις γυναίκες της Θήρας, οι οποίες φαίνεται να μιμήθηκαν πάρα 

πολλά στοιχεία της ένδυσης των κρητικών. 

 

 

MINΩΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ 
Το ένδυμα αποτέλεσε σε όλες τις εποχές ένα είδος ταυτότητας για τους ανθρώπους 

που το φορούσαν. Φανερώνει την ηλικία, την απασχόληση, την ιδεολογία την 

κοινωνική τάξη, σηματοδοτεί επομένως τη θέση του ατόμου στην κοινωνία του. 

Ακόμη και την ελευθερία από τη σκλαβιά σηματοδοτεί. Κάποτε βέβαια το ρούχο 

μπορεί και να διαλύσει την ατομικότητα μέσα σε μία λειτουργική ανωνυμία, όπως 

στους στρατιώτες ή στους συμμετέχοντες σε μια γιορτή, οπότε οι άνθρωποι της 

ομάδας φέρουν στολές. Άλλοτε τέλος προβάλλει την ανισότητα. Οι άρχοντες, εν γένει 

οι δυνατοί μέσω της όψης επιβλήθηκαν σε όλες τις εποχές. 

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για το μινωικό ένδυμα προέρχονται από ένα πλήθος 

τοιχογραφικών παραστάσεων. Δεδομένου όμως ότι οι περισσότερες από αυτές τις 

παραστάσεις είναι θρησκευτικού περιεχομένου, δεν είναι συχνά σαφές, αν τα 

ενδύματα που απεικονίζονται στην τέχνη αντιπροσωπεύουν την καθημερινή  φορεσιά 

των Μινωιτών.  

Το γυναικείο και το ανδρικό ένδυμα ήταν σαφώς διαφοροποιημένα. Ο διαχωρισμός 

αυτός είναι εμφανής στα ιερατικά ενδύματα, όπως δείχνουν τα χαρακτηριστικά 

φορέματα των ιερειών και οι κροσσωτοί χιτώνες που φοριούνται μόνο από άνδρες 

ιερείς. Εξαίρεση αποτελεί ίσως η φορεσιά των αθλητών, η οποία ήταν κοινή και για 

τα δύο φύλα και ένας συγκεκριμένος τύπος ιερατικού μανδύα που κάλυπτε τον ένα 

ώμο και φοριόταν από άνδρες και γυναίκες ιερείς. Για την κατασκευή τόσο των 

γυναικείων όσο και ανδρικών ενδυμάτων χρησιμοποιούνταν υφάσματα με 

πολύχρωμα σχέδια, κατασκευασμένα με διαφορετικές τεχνικές. Τα τελειώματα των 

ενδυμάτων αλλά και οι επιφάνειές τους διακοσμούνταν από πολύχρωμες υφαντές 

ταινίες, κρόσσια και επίρραπτα κοσμήματα.  Την εντυπωσιακή εμφάνιση των 

Μινωιτών, παράλληλα με την πολυχρωμία των ενδυμάτων και τον πλούτο των 

κοσμημάτων, συμπλήρωναν συχνά διάφορες τεχνικές καλλωπισμού, όπως το βάψιμο 

του δέρματος και η δερματοστιξία που χρησιμοποιούνταν και από τα δύο φύλα.   

 

 
 

 



1. Άνδρες 

Ανδρική ένδυση στη Μινωική Κρήτη  

 Η περιβολή των ανδρών της μινωικής Κρήτης απεικονίζεται σε αναρίθμητα μινωικά 

ειδώλια και σε παραστάσεις σφραγίδων και τοιχογραφιών. Ο κορμός των ανδρών 

έμενε συνήθως γυμνός, ενώ η περιφέρειά τους τυλιγόταν με το λεγόμενο μινωικό 

περίζωμα ή ζώμα, το οποίο φορούσαν στην καθημερινή αλλά και στη δημόσια ζωή 

τους. Το μινωικό ζώμα ήταν ένα κοντό ύφασμα που δενόταν σφιχτά γύρω από την 

περιφέρεια. Το ένδυμα αυτό εμφανίζεται σε διαφορετικά σχήματα και μήκη και 

δενόταν στο σώμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο απλούστερος ήταν μια 

ζώνη και μια ορθογώνια ταινία που ξεκινούσε από τη μέση, περνούσε ανάμεσα στους 

μηρούς και κατέληγε πάλι σ’ αυτήν. Ο πιο περίτεχνος κάλυπτε την περιοχή από τη 

μέση μέχρι το άνω τμήμα των μηρών σε διάφορα σχήματα και μήκη. Tις 

περισσότερες φορές τα ανδρικά περιζώματα μοιάζουν με κοντές φούστες, ενώ δύο 

από τις πιο σπάνιες εκδοχές τους,  θυμίζουν η μια τα σημερινά κοντά παντελόνια και 

η άλλη κοντά παντελόνια με τιράντες.  

Την ανδρική ενδυμασία χαρακτη-

ρίζουν οι σφικτές υφασμάτινες, 

 δερμάτινες, ίσως και μεταλλικές 

ζώνες. Πάντως η πολύ λεπτή μέση, 

που εμφανίζεται στις απεικονίσεις 

Μινωιτών μάλλον αποτελεί 

καλλιτεχνική σύμβαση και δεν 

ανταποκρίνεται απολύτως στην 

πραγματικότητα. Οι ζώνες ήταν 

συχνά πλούσια διακοσμημένες και 

συχνά στα άκρα τους έφεραν 

κρόσσια ή χάντρες. Σ’ αυτές 

στήριζαν οι άνδρες το εγχειρίδιο, 

μικρό σπαθί ή μαχαίρι, κάτι που συναντάται στην προ λίγων χρόνων κρητική 

ενδυμασία. Στην καθημερινή τους ζωή και το κυνήγι προτιμούσαν το απλό ζώμα, που 

άφηνε ελεύθερα τα πόδια, ενώ σε επίσημες περιστάσεις επιμελούνταν ιδιαίτερα την 

εμφάνισή τους: το ζώμα ήταν εντυπωσιακά διακοσμημένο με πλούσια σχέδια και 

συμπληρωνόταν με κοσμήματα. 

 Μακρύ ένδυμα έφεραν κάποιες φορές κατά τη 

διάρκεια τελετουργιών, κυρίως αν ήταν μουσικοί ή 

άρχοντες. 

 

 

 

Διάφοροι τύποι ζώματος 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρίγκιπας με τα κρίνα (μινωίτης με επίσημη ενδυμασία) 

 

 

 

Ένδυση των αθλητών  

 

 
 

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για το ένδυμα των αθλητών της μινωικής 

Κρήτης προέρχονται από τις παραστάσεις ταυροκαθαψίων και από τις σκηνές 

πυγμαχίας. Το αθλητικό ένδυμα ήταν απλό και μικρό, διευκολύνοντας έτσι τις 

κινήσεις των αθλητών. Αποτελούνταν από το λεγόμενο μινωικό ζώμα που θυμίζει τα 

σημερινά μαγιό και από μία πολύ στενή ζώνη που στήριζε τη μέση των αθλητών. Στη 

ζώνη στερεωνόταν τις περισσότερες φορές ένας αιδοιοθύλακας. Οι αθλητές είχαν 

συνήθως γυμνά πόδια, αλλά μερικές φορές φορούσαν μαλακά παπούτσια με ελαφρά 

ανασηκωμένες μύτες ή δερμάτινα πέδιλα με λουριά.  Όπως δείχνει η τοιχογραφία των 

ταυροκαθαψίων από την Κνωσό, όπου απεικονίζονται γυναίκες και άνδρες αθλητές 

ταυτόχρονα, το αθλητικό ένδυμα ήταν κοινό και για τα δυο φύλα. Γι' αυτόν ακριβώς 

το λόγο και επειδή τα σώματα των αθλητριών δε διαφέρουν σχεδόν καθόλου από τα 

ανδρικά, η διάκριση του φύλου στην τοιχογραφία αυτή δηλώνεται μόνο από το 



διαφορετικό χρώμα που χρησιμοποιούνταν για την απεικόνιση του δέρματος των δύο 

φύλων. Οι γυναίκες αθλήτριες φορούσαν κοσμήματα και είχαν περισσότερο 

περίπλοκα χτενίσματα. 

2. Γυναίκες 

Εντυπωσιακά ήταν τα ενδύματα και εν γένει η εμφάνιση των γυναικών της Μινωικής 

εποχής,  αλλά και η ίδια η θέση τους στην κοινωνία, που θεωρείται ότι ήταν ισότιμη 

με του άνδρα. Νεαρές κοπέλες συμμετείχαν για παράδειγμα σε ένα εξαιρετικά 

δύσκολο αγώνισμα, τα ταυροκαθάψια  ντυμένες σαν άνδρες, δηλαδή μόνο με ζώμα. 

Ακόμη σχεδόν αποκλειστικά ελάμβαναν την εξέχουσα θέση της ιέρειας των μεγάλων 

θεαινών της μινωικής Κρήτης. Οι περισσότερες απεικονίσεις γυναικών αφορούν τη 

συμμετοχή τους σε τελετουργίες είτε ως άμεσα εμπλεκόμενα με αυτές πρόσωπα, είτε 

ως θεατές. 

 
Οι Μινωίτισσες διακρίνονταν για το κομψό ντύσιμό τους 

 

Χαρακτηριστικά της μινωικής γυναικείας ενδυμασίας είναι το στενό 

κοντομάνικο -με στενά ή φουσκωτά μανίκια- πουκάμισο ή περικόρμιο, που άφηνε 

ακάλυπτο το στήθος ή ήταν διαφανές και συγκρατιόταν στο σώμα συχνά με κορδόνια 

στο ανώτερο μέρος του σώματος, οι μακριές και φαρδιές φούστες με πιέτες και 

φραμπαλάδες, η κωδωνόσχημη ποδιά με βολάν, που φοριόταν συχνά πάνω από τη 

φούστα και η σφικτή ζώνη, φουσκωτή ή επίπεδη, που τόνιζε τη μέση. Δεν είναι όμως 

σίγουρο, αν η αποκάλυψη του γυναικείου στήθους ήταν ένα βασικό στοιχείο της 

μινωικής ενδυμασίας ή μία τελετουργική πράξη κατά την τελετή της θεοφάνειας. Τα 

στοιχεία αυτά γίνονται φανερά όχι μόνο από τις τοιχογραφίες, αλλά και από τα 

απλούστερα πήλινα ειδώλια. Ενδιαφέρον είναι και ο ψηλός γωνιώδης γιακάς, που 

εμφανίζεται σε μερικά απ’ αυτά. Τα ενδύματα κοσμούνταν με επίρραπτες ταινίες στα 

τελειώματα, φιόγκους, λεπτότατα πέπλα και κοσμήματα από μέταλλο, πέτρα ή 

κόκαλο, που ράβονταν πάνω τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Γυναικείο μινωικό ένδυμα 



 
Σε μερικές απεικονίσεις γυναικείων μορφών συναντάται ένα μακρύ φόρεμα 

χωρίς ζώνη, που όμως διαγράφει το σώμα.  

 

 

Στο κεφάλι οι γυναίκες 

φορούσαν κεφαλόδεσμους και 

διαδήματα και διακοσμούσαν τα 

μαλλιά τους με πολλά διαφορετικά 

κοσμήματα και περίτεχνα δεμένες 

κορδέλες.  

 

 

 

ΣΤ. ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ μινωικών ενδυμάτων 

 

Τα κρητικά ενδύματα κατασκευάζονταν από μαλλί, λινάρι και κατεργασμένο δέρμα. 

Το μαλλί ήταν το συνηθέστερο υλικό για την κατασκευή της ενδυμασίας, υπήρξε 

μάλιστα από τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της Κρήτης, ενώ η υφαντουργία ήταν 

από τις κύριες βιοτεχνίες της μινωικής εποχής. Αυτό γίνεται φανερό από τις πινακίδες 



της Γραμμικής Β, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν καταλόγους με κοπάδια 

προβάτων που πιθανότατα ελέγχονταν από το ανάκτορο και την ποσότητα μαλλιού 

που αντιστοιχούσε σ’ αυτά, καθώς και από τους καταλόγους ονομάτων πεντακοσίων 

και πλέον γυναικών και πολλών νεαρών αγοριών και κοριτσιών που αντίστοιχα 

δίδασκαν και διδάσκονταν την υφαντική τέχνη. Το ίδιο το ρήμα μάλιστα «διδάσκω» 

εμφανίζεται στα γραπτά κείμενα για πρώτη φορά ακριβώς για τη διδασκαλία της 

υφαντικής τέχνης. Είναι λοιπόν εμφανές ότι η κεντρική εξουσία συγκέντρωνε το 

μαλλί και το διένειμε για επεξεργασία. Γενικά ενδιαφερόταν από τη μια πλευρά για 

την αύξηση της παραγωγής και από την άλλη για την ποιότητά της, διότι προφανώς 

τα υφαντά θα ήταν εξαγώγιμο είδος, γι’ αυτό φρόντιζε τόσο πολύ για την εκπαίδευση, 

και ακόμη περισσότερο για την εξειδίκευση τόσο πολλών ανθρώπων σε εργασίες 

επεξεργασίας του μαλλιού. 

 

Β. ΠΗΓΕΣ για ένδυση στη μινωική Κρήτη 

Τις πληροφορίες για την ένδυση και 

τον καλλωπισμό των Μινωιτών 

αντλούμε από τα έργα τέχνης, που 

ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφικές 

έρευνες και συγκεκριμένα: από τις 

τοιχογραφίες σημαντικών κτιρίων, 

κυρίως των ανακτόρων. Οι 

παραστάσεις νεαρών κυρίως 

ανδρικών και γυναικείων μορφών με 

τα ανεξίτηλα και φωτεινά τους 

χρώματα στις τοιχογραφίες δεν 

αφήνουν αμφιβολία για την 

ξένοιαστη και πολυτελή ζωή των ευγενών της μινωικής Κρήτης. Πέρα από τις 

καλλιτεχνικές συμβάσεις που είναι σαφείς και έντονες, αναδεικνύονται λεπτομέρειες 

της εμφάνισης που αποδεικνύονται και με την εύρεση πραγματικών αντικειμένων. 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα ειδώλια, κυρίως αυτά που προέρχονται από 

μεσομινωικά (2000-1600) ιερά κορυφής της ανατολικής Κρήτης, αλλά και οι 

σφραγιδόλιθοι, τα κοσμήματα και τα αντικείμενα, που σχετίζονταν με την 

περιποίηση και τον καλλωπισμό του σώματος. 
 

Μυκηναϊκή εποχή 

Αν και οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για την τέχνη της υφαντικής ανάγονται 

στη Νεολιθική εποχή, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε για την ενδυμασία στην 

ηπειρωτική Ελλάδα είναι πολύ μεταγενέστερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι 

την Ύστερη Χαλκοκρατία απεικονίζονται πολύ σπάνια ανθρώπινες μορφές. Οι 

πρώτες ανθρώπινες ενδεδυμένες μορφές απεικονίζονται στη μυκηναϊκή τέχνη. 

Εκείνο που είναι ξεκάθαρο σχετικά με τις ενδυματολογικές προτιμήσεις των 

Μυκηναίων είναι μια εμφανής προσήλωση στην ενδυμασία της μινωικής Κρήτης. Τα 

μινωικά ενδύματα και ιδιαίτερα η επίσημη γυναικεία ενδυμασία εκτόπισε σταδιακά 

την τοπική ελλαδική φορεσιά στο πλαίσιο μιας γενικότερης τάσης να υιοθετηθούν οι 



μινωικές συνήθειες. Οι ομοιότητες φαίνονται στο είδος των ρούχων αλλά και στον 

τρόπο της κατασκευής τους. Τα μυκηναϊκά ενδύματα είναι όμως γενικά απλούστερα 

και πιο συντηρητικά. 

Παράλληλα με τις μινωικές επιρροές διαπιστώνεται η επιβίωση του τοπικού 

ενδύματος στον αντρικό χιτώνα αλλά και ο τύπος του μακριού περιζώματος. Και οι 

δύο αυτοί τύποι θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν μια παλαιότερη ενδυματολογική 

παράδοση της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τόσο οι εικονιστικές παραστάσεις όσο και τα 

κτερίσματα των μυκηναϊκών τάφων μάς δείχνουν ότι άντρες και γυναίκες φορούσαν 

εντυπωσιακά κοσμήματα από ευτελή ή πολύτιμα υλικά ανάλογα με την κοινωνική 

τάξη στην οποία ανήκαν. Mερικά κοσμήματα ήταν επίρραπτα, δηλαδή ραμμένα 

επάνω στα ενδύματά τους. 

Οι Μυκηναίοι έδειχναν επίσης ιδιαίτερη φροντίδα για την υγιεινή του σώματος και 

τον καλλωπισμό τους. Από τους καταλόγους αντικειμένων στις πινακίδες αλλά και 

από τα ανασκαφικά ευρήματα γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούσαν καλλυντικά και 

ειδικά σκεύη για το λουτρό. Στις πινακίδες γίνεται ειδική μνεία σε μια μεγάλη 

ποικιλία από αρωματικά έλαια, τα οποία, αφού συσκευάζονταν σε ειδικά δοχεία, 

εξάγονταν σε αρκετά μεγάλη κλίμακα. Τα εργαλεία καλλωπισμoύ που ήταν 

φτιαγμένα συνήθως από χαλκό και σπανιότερα από ελεφαντόδοντο συνόδευαν 

μερικές φορές τους νεκρούς στον τάφο. Έτσι, ανάμεσα σε άλλα κτερίσματα 

βρίσκονται ξυράφια, τριχολαβίδες, καθρέπτες και χτένες. 

Μία ομάδα αρχαιολογικών ευρημάτων όπως η χρωματισμένη ασβεστολιθική μάσκα 

από τις Μυκήνες και ένα σύνολο από πήλινα ειδώλια μαρτυρούν ότι οι Μυκηναίες, 

όπως άλλωστε και οι Μινωίτισσες έβαφαν τα μάτια, τα χείλη και άλλα σημεία του 

προσώπου τους. Οι ενδείξεις αυτές προέρχονται μέχρι τώρα μόνο από ευρήματα με 

θρησκευτικό περιεχόμενο, οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα ότι το βάψιμο του 

προσώπου δεν είχε απλό διακοσμητικό αλλά τελετουργικό χαρακτήρα. 

 

   Ανδρική ένδυση τη Μυκηναϊκή εποχή 
Αντίθετα από τη γυναικεία ενδυμασία που εμφανίζεται συχνά ως μια πιστή 

αντιγραφή της μινωικής, η ενδυμασία των ανδρών ήταν τελείως διαφορετική από 

τους τύπους του μινωικού ζώματος. Οι μυκηναίοι άντρες φορούσαν ένα χειριδωτό 

χιτώνα που έφτανε συνήθως μέχρι τα γόνατα και ήταν φτιαγμένος από δύο κομμάτια 

υφάσματος. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνταν ήταν συνήθως μονόχρωμα ή είχαν 

αραιά επαναλαμβανόμενα υφαντικά μοτίβα. Στις παρυφές και στις ενώσεις των 

χιτώνων ήταν ραμμένες υφαντές ταινίες, που δημιουργούσαν μια έντονη χρωματική 

αντίθεση με το υπόλοιπο ένδυμα. Το ανδρικό μυκηναϊκό ένδυμα ήταν 

προσαρμοσμένο στις κλιματικές συνθήκες της ηπειρωτικής Eλλάδας, αλλά 

ανταποκρινόταν καλύτερα και στις αγαπημένες ασχολίες των Μυκηναίων, κάλυπτε 

τον επάνω κορμό προστατεύοντας από το ψύχος, αλλά ήταν κοντό και φαρδύ για να 

διευκολύνει τις κινήσεις στο κυνήγι και στις μάχες. Οι χιτώνες των κυνηγών και των 

πολεμιστών ήταν ακόμη πιο κοντοί και κατέληγαν συχνά σε κρόσσια. Κατά μια 

άποψη, ο ανδρικός μυκηναϊκός χιτώνας ήταν το κοινό ένδυμα των ινδοευρωπαίων 

κατοίκων της ηπειρωτικής Ελλάδας που φοριούνταν από άντρες και γυναίκες πριν να 

εμφανιστούν οι μινωικές επιρροές. Σπανιότερα εμφανίζεται και ένας τύπος κοντού 

παντελονιού, όπως επίσης και το μακρύ αντρικό περίζωμα, η περιβολή με την οποία 
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εμφανίζονται οι αντιπρόσωποι των αιγαιακών κρατών στις αιγυπτιακές τοιχογραφίες 

των Kεφτιού.  

Οι άντρες ιερείς φορούσαν έναν παρόμοιο χιτώνα που ήταν όμως μακρύς. Οι 

ιερατικοί χιτώνες ήταν πολυτελείς και συχνά διακοσμημένοι με περίτεχνα υφασμένες 

χρωματιστές τρέσες. Σε μυκηναϊκές σφραγίδες συναντάται επίσης ένα 

χαρακτηριστικό είδος ιερατικού ενδύματος, το οποίο είναι γνωστό από τη 

θρησκευτική εικονογραφία της Κρήτης και της Μέσης Ανατολής. Αυτό ήταν ένα 

μακρύ κροσσωτό ύφασμα που τυλιγόταν πολλές φορές γύρω από το σώμα και 

φοριόταν επάνω από ένα απλό χειριδωτό χιτώνα.  

 

 

Γυναικεία ένδυση τη Μυκηναϊκή εποχή 

 
Η γυναικεία μυκηναϊκή ενδυμασία αποδίδεται συχνά 

και με αρκετές λεπτομέρειες στις παραστάσεις των 

τοιχογραφιών και στα σφραγιστικά δαχτυλίδια. Στις 

περισσότερες από αυτές τις παραστάσεις το γυναικείο 

ένδυμα δε διακρίνεται σχεδόν καθόλου από το 

μινωικό. Αποτελείται όπως και αυτό από ένα στενό 

περικόρμιο που άφηνε ελεύθερο το στήθος, μια 

μακριά φούστα με βολάν και μια ποδιά. Το ένδυμα 

αυτό ήταν πάντοτε διακοσμημένο στις παρυφές και 

στις ραφές του με χρωματιστές υφαντές ταινίες, οι 

οποίες κοσμούσαν και ταυτόχρονα στερέωναν το 

ύφασμα. Παρά τη μεγάλη ομοιότητά τους με τα 

μινωικά, η πιο ουσιαστική διαφορά είναι ότι στην 

ηπειρωτική Ελλάδα χρησιμοποιούνται απλούστερα 

υφάσματα που διαφέρουν από τα μινωικά στην 

εκζήτηση και στην εκτέλεση των υφαντικών σχεδίων. Συχνά τα ενδύματα ανήκαν στο 

μινωικό τύπο, αλλά ήταν μονόχρωμα ή διακοσμημένα με απλά σχέδια.  
Παράλληλα παρατηρούνται και ορισμένες τοπικές ιδιομορφίες, όπως η χρήση ενός 

ορισμένου είδους υφάσματος με θηλιές, που φαίνεται ότι ήταν περισσότερο 

διαδεδομένο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Και ενώ οι περισσότερες εικονιστικές 

παραστάσεις δείχνουν την ενδυμασία να κινείται στην τροχιά της μινωικής μόδας, τα 

πήλινα γυναικεία ειδώλια προδίδουν μια σύγχρονη αλλά εντελώς διαφορετική 

ενδυματολογική παράδοση. Αυτές οι μορφές είναι ντυμένες με ένα μακρύ και 

ευρύχωρο χειριδωτό χιτώνα. 

 Δεδομένου ότι τα μινωικά 

ενδύματα ήταν ένα είδος που 

είχαν εισάγει οι ανώτερες 

κοινωνικές τάξεις, θεωρείται 

πιθανό ότι ο μακρύς χιτώνας 

αντικατοπτρίζει μία παλαιότερη 

ενδυματολογική παράδοση της 

Στερεάς Ελλάδας, η οποία λόγω 

της έλλειψης απεικονίσεων δεν 

είχε μέχρι τότε διασωθεί στην 

τέχνη. Η συνάντηση των δύο 

αυτών ενδυματολογικών τάσεων 
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στη Μυκηναϊκή Ελλάδα μπορεί ακόμα να σημαίνει ότι τα ενδύματα του μινωικού 

τύπου ήταν μια συνειδητή διαφοροποίηση του ενδύματος των ευγενών από εκείνο του 

λαού ή ότι αντιπροσώπευαν ενδύματα που φοριούνταν μόνο σε ορισμένες 

περιστάσεις ή μόνο κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.  

 

 

 

EΝΔΥΜΑ  ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Τόσο στην εποχή του Ομήρου (περίπου 800/700 π.Χ.), όσο και στους 

μετέπειτα χρόνους, στη κλασική εποχή το αρχαίο ελληνικό ένδυμα χαρακτηρίζεται 

από ελευθερία και απλότητα. Όπως περιγράφεται στα ομηρικά έπη και σε 

μεταγενέστερους συγγραφείς, αλλά και όπως απεικονίζεται στα μνημεία της τέχνης, 

δεν φαίνεται να σφίγγει ποτέ το σώμα, αλλά το αφήνει ελεύθερο να διαγραφεί κάτω 

από πλούσιες πτυχές.  

 

Aπό την Ελληνική αγγειογραφία και από  ίχνη χρώματος πάνω σε αρχαία γλυπτά 

δείχνουν ότι τα υφάσματα που χρησιμοποιούσαν  έχουν έντονα χρώματα και γενικά 

ήταν διακοσμημένο με περίτεχνα σχέδια.  Στην αρχαιότητα τα είδη ένδυσης ήταν 

καθαρά σπιτικό προϊόν. Oι αρχαίοι Έλληνες ακολουθούσαν την τελευταία λέξη της 

μόδας. 
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  Συνήθως πιστεύουν ότι ντύνονταν στα λευκά, αλλά αυτή η γνώμη είναι λαθεμένη. Η 

ενδυμασία ήταν κατασκευασμένη από υφάσματα με ζωηρά χρώματα, κάποτε μάλιστα 

και από πολλά χρώματα (ειδικότερα η ενδυμασία των νέων) : πορφυρό, κόκκινο, 

πράσινο και γαλάζιο. Ακόμη και τα  λευκά ενδύματα τα στόλιζαν με μια λωρίδα 

χρωματιστή. Γνωρίζουμε επίσης ότι στους άντρες δεν άρεσε το κίτρινο χρώμα, το 

θεωρούσαν καλό μόνο για τις γυναίκες. 

 

 

 

Οι βασικοί τύποι των ελληνικών ενδυμάτων παρέμειναν ίδιοι για πάρα πολλούς 

αιώνες. Λόγω της απλής βασικής τους μορφής μπορούσαν να διαφοροποιηθούν 

εύκολα ως προς το διάκοσμο ή τον τρόπο που ήταν διπλωμένα ή ζωσμένα ανάλογα με 

τη μόδα της εποχής.  

 Ανδρική ενδυμασία 
Από την εποχή του Ομήρου ο χιτώνας, μάλλινος ή λινός, βραχύς ή μακρύς, αποτελεί 

επίσης το βασικό ανδρικό ένδυμα. Φοριέται κατάσαρκα και συνήθως είναι 

χειριδωτός, δηλαδή αμφιμάσχαλος. Το μήκος του ποικίλλει ανάλογα με τον τόπο, τις 

καιρικές συνθήκες και την ιδιότητα των προσώπων που το έφεραν. Κοντό χιτώνα 

φορούν οπωσδήποτε οι πολεμιστές κάτω από την πανοπλία και οι άνδρες το 

καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν έντονη σωματική προσπάθεια. Οι 

χειρώνακτες και οι δούλοι μπορεί να φορούν και ένα απλό περίζωμα. Οι χωρικοί, οι 

εργάτες, ή οι τεχνίτες συνηθίζουν να φορούν την εξωμίδα, έναν τύπο ετερομάσχαλου 

χιτώνα που αφήνει τον δεξί ώμο ακάλυπτο. Μακρούς ποδήρεις χιτώνες φορούν οι 

ηλικιωμένοι, οι νεότεροι όταν συμμετέχουν σε τελετουργίες, οι ιερείς, οι ηνίοχοι, ενώ 

είναι σε μεγαλύτερη χρήση από τους Ίωνες.  
Με εξαίρεση τους βοσκούς ή τους κυνηγούς που χρησιμοποιούν δέρματα ζώων ως 

κάπες, για να προστατευθούν από το κρύο, οι αρχαίοι Έλληνες φορούν συνήθως 

πάνω από το χιτώνα, όπως και οι γυναίκες, το ορθογώνιο ιμάτιο. Το ιμάτιο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, χωρίς χιτώνα. Κοντότεροι τύποι 

ιματίων είναι η μάλλινη χλαίνα ή χλαινίδα, που έπεφτε πάνω από τους ώμους και την 

πλάτη και φυσικά η χλαμύδα. Η χλαμύδα προτιμάται από τους ταξιδιώτες, του 

κυνηγούς, τους ιππείς και τους στρατιώτες. Η χλαμύδα ήταν το συνηθισμένο ένδυμα 

της νεολαίας και σε ό,τι αφορά τους ενήλικες ήταν αποκλειστικά ανδρικό. Συνήθως 

ήταν πιο κοντή από το ιμάτιο. Το ύφασμα διπλωνόταν μία φορά καθέτως και 



στερεωνόταν στο δεξιό ώμο με πόρπη ή περόνη, ώστε να καλύπτεται ο αριστερός 

βραχίονας από την κλειστή πλευρά του υφάσματος, με το δεξιό τελείως ακάλυπτο. Η 

χλαμύδα ήταν περισσότερο ένδυμα των εφήβων, των ταξιδιωτών και των 

στρατιωτών. Παρ' ότι η υφαντική ήταν μία βασική οικιακή δραστηριότητα, δεν 

έλειπαν και τα διάφορα εργαστήρια υφαντουργίας που παρήγαγαν πολυτελή 

υφάσματα, σε διάφορα χρώματα, αλλά και διακοσμημένα με περίτεχνα σχέδια. 

Ονομαστά ήταν για παράδειγμα τα διάφανα υφάσματα της Λακωνίας και του 

Τάραντα, τα πολυτελή της Κορίνθου, των Μεγάρων και της Μιλήτου. 

Το κεφάλι των Αρχαίων Ελλήνων έμενε γενικά 

ακάλυπτο. Οι Έλληνες φορούσαν κάλυμμα μόνο όταν 

έβγαιναν έξω απ' την πόλη για να προστατεύουν το 

κεφάλι τους από τη ζέστη και τη βροχή. Στους δρόμους 

της Αθήνας μπορούσε να συναντήσει κανείς με κάλυμμα 

μόνο ταξιδιώτες ή ανάπηρους. Ο απλούστερος τρόπος για 

να προφυλάσσουν το κεφάλι τους ήταν το ανασήκωμα 

του ιματίου πάνω από το κεφάλι. Σε ταξίδια και 

περιπάτους φορούσαν συνήθως ένα τσόχινο καπέλο 

ημισφαιρικού χαρακτήρα που ταίριαζε στο σχήμα της 

κεφαλής, τον λεγόμενο πέτασο. Ο πίλος 

χρησιμοποιούνταν κυρίως από τους τεχνίτες στη δουλειά. 

Οι γυναίκες, τώρα, συνήθως φορούσαν έναν υφασμάτινο 

σκούφο, τη μίτρα που απαντάται σε πολλές παραλλαγές 

και που είτε σκεπάζει όλα τα μαλλιά είτε αφήνει ελεύθερο ένα μέρος του κότσου. Στη 

Μακεδονία ήταν συνήθης ο πλατύς, επίπεδος σκούφος, η καυσία που αποτελούσε 

μέρος της εθνικής ενδυμασίας. Η καυσία στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν κάλυμμα των 

ναυτικών, των αγοριών και των απλών εργατών. Ο πόλος, από ψάθα, ήταν ψηλό, 

κυλινδρικό κόσμημα κεφαλής μάλλον ανοιχτό από πάνω.   

 

Γυναικεία ενδυμασία 

  Το βασικό ρούχο και για τα δύο φύλλα είναι ο χιτώνας, με καταγωγή πιθανότατα 

από την Ιωνία. Για τις γυναίκες είναι πάντοτε μακρύ ένδυμα. Αποτελείται από δύο 

ορθογώνια τμήματα υφάσματος, τα οποία ράβονται μεταξύ τους και επίσης σε δύο 

σημεία στο ύψος των ώμων. Έτσι ο χιτώνας σχημάτιζε μανίκια, τις χειρίδες, που ήταν 

κοντές και έφεραν κομβία. Ο χιτώνας με μανίκια ονομάζονταν χειριδωτός. 

Αχειρίδωτος (=χωρίς μανίκια), ή με χειρίδες, ο χιτώνας διακρίνεται για τις πλούσιες 



πτυχώσεις του. Μπορεί να είναι μονόχρωμος ή διακοσμημένος με 

διάφορα χρώματα και σχέδια στην ύφανση, ή ακόμα και με κεντητά 

μοτίβα, ο λεγόμενος παμποίκιλος.   

Την αμφίεση συμπλήρωναν κουμπιά ή πόρπες, όταν δεν υπήρχε 

ράψιμο του χιτώνα στους ώμους.   Οι πόρπες χρησιμοποιούνταν από 

τους αρχαίους για να συγκρατούν το ένδυμα στους ώμους, στο 

στήθος, στο ζωστήρα κ.τ.λ. Οι περόνες είχαν μήκος από 2 έως 20cm 

και χρησιμοποιούνταν για τη συγκράτηση των ενδυμάτων ή τη 

διακόσμηση των μαλλιών.  

   Ένα άλλο εξάρτημα της ένδυσης ήταν η ζώνη, που φοριότανε 

κυρίως από τις γυναίκες και τοποθετούνταν γύρω από τη μέση ή 

ακριβώς κάτω από το στήθος για να συγκρατεί το ένδυμα.  

 

Ο χιτώνας δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα ορθογώνιο κομμάτι λινό 

ύφασμα (ιωνικός ρυθμός) ή μάλλινο (δωρικός ρυθμός), με τρύπες 

για τα χέρια, που το έπιαναν στον έναν ώμο με πόρπη. Και εδώ το 

αρχικό σχήμα του υφάσματος ήταν σωληνοειδές, συνήθως όμως 

χωρίς απόπτυγμα. Το μήκος του χιτώνα ποίκιλλε ανάλογα με την 

εποχή. Στην αρχή ήταν πολύ μακρύς, μα αργότερα άρχισαν να τον 

σφίγγουν στη μέση με ένα κορδόνι και έτσι έφτανε ως τα γόνατα. 

Βασικά οι γυναίκες φορούσαν πάντα χιτώνα ως τον αστράγαλο 

(ποδήρη), που κάλυπτε και τους δύο ώμους. Ο ποδήρης χιτώνας 

ήταν η ενδυμασία των θεών και των επιφανών ανδρών. Οι 

νεότεροι τον φορούσαν μόνο κατά τις ιεροτελεστίες ή τις 

εορταστικές εκδηλώσεις. Οι άνδρες φορούσαν μια παραλλαγή του 

χιτώνα που έφτανε ως το γόνατο. Όταν όμως πήγαιναν για κυνήγι 

ή στον πόλεμο φορούσαν έναν ακόμα πιο κοντό χιτώνα, για να 

έχουν ελευθερία κινήσεων  

Διακρίνονται δύο είδη του αρχαίου χιτώνα: ο ένας, ο φαρδύς, ήταν ραμμένος στην 

επάνω παρυφή, αφήνοντας ανοίγματα για το κεφάλι και τους βραχίονες ή ήταν 

κλεισμένος με μία σειρά από μικρά κουμπιά. Ο στενός χιτώνας απ' την άλλη ήταν 

εντελώς κλειστός στην επάνω πλευρά, με εξαίρεση το άνοιγμα για το κεφάλι, ενώ τα 

ανοίγματα για τους βραχίονες βρίσκονταν στο επάνω μέρος των πλαϊνών πλευρών. 

Εάν τραβήξει κανείς στον φαρδύ χιτώνα το ύφασμα στο ύψος της μασχάλης προς τα 



επάνω, τότε δημιουργούνται ανάλογα με το φάρδος μεγάλα ή μικρά ανοίγματα που 

μοιάζουν με χειρίδες τα οποία στην επάνω πλευρά φέρουν ραφή ή σειρά κουμπιών. 

Στο στενό χιτώνα από την άλλη οι χειρίδες έπρεπε να ραφτούν ξεχωριστά. Ο χιτώνας 

όταν δεν ζώνονταν ονομάζονταν ορθοστάδιος, ενώ εάν έφτανε ως τα πέλματα 

ονομάζονταν ποδήρης. 

Μόνος του, ή πάνω από τον χιτώνα ως 

επενδύτης, μπορούσε να φορεθεί ο 

μακρύς μάλλινος πέπλος. Στην κυρίως 

Ελλάδα ήταν το βασικό γυναικείο 

ένδυμα που επικρατούσε μέχρι τον 6ο 

αι. π.Χ. περίπου. Ο μάλλινος πέπλος, 

γυναικείο ένδυμα, διαμορφώνονταν 

μέσα από ένα ορθογώνιο ύφασμα το 

οποίο δεν χρειαζόταν καν να ραφτεί. 

Το ύφασμα διπλωνόταν στο ένα τρίτο 

περίπου του ύψους του μία φορά προς 

τα έξω σχηματίζοντας έτσι έναν 

υφασμάτινο όγκο, το απόπτυγμα , που έπεφτε προς τα έξω στην πλάτη και το στήθος. 

Η κλειστή πλευρά του υφάσματος βρισκόταν συνήθως στην αριστερή πλευρά του 

σώματος. Με πόρπες και περόνες καρφιτσώνονταν η επάνω παρυφή του υφάσματος 

με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται άνοιγμα για το λαιμό και το δεξιό βραχίονα. 

Στην αριστερή του πλευρά ο πέπλος είχε δύο παρυφές κάτω και τέσσερις επάνω στο 

ύψος του αποπτύγματος , το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως κάλυμμα 

κεφαλής. Ο πέπλος μπορούσε να φορεθεί επάνω από το χιτώνα. Ο πέπλος και ο 

χιτώνας φοριόταν συχνά με ζώνη στη μέση. Οι γυναίκες μάζευαν αρκετό ύφασμα του 

χιτώνα πίσω, το οποίο έπεφτε πάλι προς τα κάτω σχηματίζοντας τον κόλπο.  

Όταν κάνει ψύχρα μπορεί να φορεθεί το πανωφόρι, 

το ιμάτιο. Το ιμάτιο είναι κοινό και για τα δύο φύλα 

και αποτελεί το επίβλημα ή περίβλημα, ένα 

ορθογώνιο πτυχωτό ύφασμα με το οποίο οι γυναίκες 

μπορούσαν να τυλίξουν το σώμα τους ή να το 

στερεώσουν στον ώμο με περόνη ή πόρπη. Και αυτό 

το ένδυμα μπορούσε να είναι παμποίκιλο. 

Χαρακτηριστικό ένδυμα της κλασσικής περιόδου 

ήταν και το λεγόμενο λοξό ιμάτιο από το 700 π.Χ. 

περίπου και εξής, γνωστό από τις αρχαϊκές Κόρες της 

Ακρόπολης. Τη μια άκρη του ιματίου την έσφιγγαν 

στο στήθος κάτω από την αριστερή μασχάλη, ενώ το 

υπόλοιπο το έριχναν στην πλάτη, πάνω από τον 

αριστερό ώμο, περνώντας το κάτω ή πάνω από το 

δεξί χέρι και ξαναπερνώντας το πάνω από τον αριστερό ώμο έτσι που η άλλη άκρη να 

κρέμεται στην πλάτη. Ένα ιμάτιο για να θεωρείται σεμνό έπρεπε να καλύπτει τα 

γόνατα, αλλά να μη φτάνει ως τους αστράγαλους. 



Το ιμάτιο μπορούσε επίσης να στερεώνεται 

συμμετρικά και να πέφτει ελεύθερο στην πλάτη, με τις 

δύο άκρες του που περνούσαν πάνω από τους ώμους 

προς τα εμπρός, να κρέμονται προς τα κάτω  ή πάλι να 

τυλίγεται γύρω από τους γοφούς ή να καλύπτει τους 

γοφούς και η μία άκρη του να περνά επάνω από την 

πλάτη στον αριστερό ώμο και να πέφτει ελεύθερα 

προς τα μπρος. Το ιμάτιο φοριόταν από άντρες και 

γυναίκες. 

 

 

       Υλικά και κατασκευή ενδυμάτων 

Τα αρχαία υφάσματα προέκυπταν από τις βασικές 

πρώτες ύλες, ζωικές, φυτικές ή και μεταλλικές, με 

κυριότερες το μαλλί, το λινάρι και το μετάξι. Για την 

ύφανση των πρώτων αυτών υλών χρησιμοποιούνταν ο 

κάθετος αργαλειός με βάρη. Τα υφάσματα που 

προέκυπταν, ανάλογα με το είδος του ενδύματος για το 

οποίο προορίζονταν, ράβονταν με ραφίδες ή βελόνες, 

χάλκινες, σιδερένιες ή οστέινες. Σε αντίθεση με τη 

μινωική και τη μυκηναϊκή εποχή κατά τη διάρκεια των 

οποίων για την παραγωγή των ρούχων απαιτούνταν 

ειδικό ράψιμο και κόψιμο, από την αρχαϊκή εποχή και 

εξής τα ενδύματα είχαν ως βάση τους ένα ύφασμα σε 

ορθογώνιο σχήμα, έτσι όπως αυτό έβγαινε από τον 

αργαλειό ή άλλοτε περισσότερα κομμάτια ραμμένα μαζί. 
Η  διαδικασία είχε ως εξής μετά την κουρά των προβάτων ακολουθούσε από τους 

γναφείς ο καθαρισμός του μαλλιού. Οι νοικοκυρές εκείνης της εποχής συνήθως 

αγόραζαν αυτό το καθαρισμένο μαλλί και κατόπιν ξεκινούσαν την κατεργασία του 

για την κατασκευή ενός χονδρού φιτιλιού. Η εργασία αυτή γινόταν με τα χέρια, ή στο 

γόνατο ή με τη βοήθεια του επίνητρου, ενός εργαλείου σε σχήμα κοίλου κεραμιδιού.  
 



Αφού ετοιμαζόταν το φυτίλι, άρχιζε το 

καθαυτό γνέσιμο, το λεπτότερο γνέσιμο με τη 

βοήθεια της ηλακάτης, της ρόκας. Τη 

διαδικασία κλείνει η ύφανση, όπου όμως 

χρησιμοποιείται ο «όρθιος ιστός», δηλ. ο τύπος 

του όρθιου, του κάθετου αργαλειού, για τον 

οποίο είναι απαραίτητα τα υφαντικά βάρη. 

Σκηνές αυτής της εργασίας διαθέτουμε από 

παραστάσεις αγγείων.  

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. 

 Άλλο υλικό κατασκευής υφασμάτων ήταν το λινό, για ελαφρότερα και πιο δροσερά 

ενδύματα, ενώ λιγότερο διαδεδομένο είναι το βαμβάκι, που συναντάται κυρίως μετά 

την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή. Το μετάξι στην αρχαιότητα είναι 

εισαγόμενο γενικά και πανάκριβο. 

 

   Επιπρόσθετα η πρώτη υφαντική ύλη, δηλ. το μαλλί ή 

οι ίνες από κάποιο άλλο υλικό, βαφόταν συνήθως πριν 

το γνέσιμο. Κεντούσαν τα υφάσματα ή δημιουργούσαν 

διάφορα σχέδια κατά την ύφανση. Στο στολισμό των 

ενδυμάτων χρησίμευαν και τα διάφορα, χρυσά 

συνήθως, επιρράμματα, λεπτά φύλλα χρυσού διαφόρων 

σχημάτων που κοσμούσαν τα πολυτελή ενδύματα.  

 

 

 

 

 

 



   Διαφορές ενδυμάτων ανάλογα με την τάξη (οικονομική, 

κοινωνική) 

 Με  αυτή την ενδυμασία 

και κυρίως από την 

προσεκτική παρατήρηση 

του ιματίου ενός Αθηναίου, 

παρουσιάζονταν διαφόρων 

ειδών συμβολικές πληροφο-

ρίες. Κατ’ αρχήν, δηλωτικά 

του γένους χαρακτηριστικά 

υπήρχαν άφθονα, όπως το 

στυλ των πτυχώσεων, η 

ποιότητα και το είδος του 

υφάσματος, το χρώμα και η  διακόσμησή του, η γραμμή και το σχήμα του. 

Διαφορετικών στυλ ιμάτια αποτελούσαν οπτικά διακριτικά διαφορετικών ειδών 

κοινωνικής ταυτότητας. Κάποια μάλιστα σηματοδοτούσαν και την ηλικία αυτού που 

τα φορούσε, ενώ άλλα πιο διακριτά χαρακτηριστικά έδειχναν την κοινωνική του 

τάξη. Επίσης, οι ιδιαίτερα περιοριστικοί καταδείκνυαν τις συμπεριφορές τους για την 

αρετή του πολίτη. 
Ένα είδος χιτώνα ήταν ο ετερομάσχαλος ή εξωμίς με ακάλυπτο τον ένα ώμο, ρούχο 

που φοριόταν κυρίως από τους χειρώνακτες.  Οι χιτώνες που προορίζονταν για τους 

υπηρέτες, τους βιοτέχνες, τους στρατιώτες και τους δούλους είχαν μια τρύπα, μονάχα 

για το αριστερό χέρι, ο δεξιός ώμος έμενε ακάλυπτος. Αντίθετα οι ιερείς και οι 

ηθοποιοί φορούσαν χιτώνα με μανίκια. Γενικότερα στην καθημερινή ζωή τα 

ενδύματα ήταν απλούστερα, γεγονός που εξαρτιόταν βέβαια και από το επάγγελμα. 

Οι χειρωνάκτες, οι άνθρωποι της υπαίθρου και οι δούλοι φορούσαν την εξωμίδα, οι 

αγρότες από πάνω φορούσαν την κατωνάκη με χοντρό μαλλί με παρυφή από προβιά, 

οι αλιείς τον φορμό από πλεκτή ψάθα και οι βοσκοί τη διφθέρα. 
Ο Όμηρος μας παραθέτει και άλλα στοιχεία σχετικά με τις διαφορές στην 

ενδυμασία όπως τα παρακάτω: Δούλοι, εργάτες, χωρικοί, ναύτες έχουν συνεχώς τους 

ώμους και τον κορμό τους γυμνά, τα μπράτσα και τις γάμπες τους ψημένες από τον 

ήλιο και το κρύο. Οι στρατιώτες, οι έφηβοι και οι ιππείς φορούσαν ένα ιμάτιο, την 

χλαμύδα που ήταν φτιαγμένη από ύφασμα πιο βαρύ και πιο σκληρό. Οι δούλοι στην 

Ελλάδα δεν φορούσαν ρούχα διακριτικά. Ντύνονταν όπως περίπου οι μέτοικοι κι 

οι φτωχοί Αθηναίοι. Οι υπηρέτες και οι τεχνίτες φορούσαν σκούρα ενδύματα ενώ οι 

χωρικοί και οι βοσκοί φορούσαν δέρματα ζώων. 
 

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ 

 
Η ιστορία και η εξέλιξη 

του ενδύματος συνδέο-

νται στενά με την 

κοινωνική ζωή του 

ατόμου, αφού είναι 

γνωστό ότι το ένδυμα 

χαρακτηρίζει την προ-

σωπικότητα και τη ζωή 



ενός ανθρώπου σε όλες τις πτυχές του. Η επικράτηση συγκεκριμένων κανόνων στην 

εμφάνιση ανδρών και γυναικών κατά την αρχαιότητα  συνδέεται άμεσα με τις  

αισθητικές αντιλήψεις αλλά και τις πολιτικές και κοινωνικές επιδιώξεις της αρχαίας 

ελληνικής κοινωνίας. Οι νομοθεσίες του Σόλωνα στην Αθήνα και του Λυκούργου 

στην Σπάρτη περιόριζαν σημαντικά την πολυτέλεια και την επίδειξη, προβάλλοντας 

το ιδανικό της λιτότητας και του μέτρου. Και σε άλλες πόλεις υπήρχε ανάλογη 

νομοθεσία. 

Σε ορισμένες αρχαίες πόλεις υπήρχαν απαγορεύσεις σχετικά με το είδος των 

ενδυμάτων που έπρεπε να φοριούνται. Για παράδειγμα στις 

Συρακούσες μόνο οι εταίρες μπορούσαν να φορούν 

πολύχρωμα ρούχα. Ο Σόλων στην Αθήνα επέτρεπε η νύφη να 

έχει μέχρι τρία ενδύματα στην προίκα της, ενώ αυστηροί 

ήταν επίσης και οι κανονισμοί διαφόρων ιερών σε σχέση με 

την ενδυμασία. Σε κάποιες περιπτώσεις η ελληνική 

ενδυμασία δεχόταν τις διάφορες επιδράσεις των βαρβαρικών 

ενδυμάτων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τον κάνδυ 

στις απεικονίσεις του 5ου αι. στην Αθήνα, το μακρύ 

επανωφόρι με τις μακρές χειρίδες. Στη Σπάρτη τα πολύχρωμα 

ρούχα ήταν χαρακτηριστικά των εταίρων, ενώ οι οπλίτες 

πολεμούσαν με πορφυρούς χιτώνες. Στη Βραυρώνα πάλι τα 

κορίτσια φορούσαν κροκωτούς χιτώνες, οι μέτοικοι στα 

Παναθήναια φορούσαν πορφυρά και οι Αθηναίοι λευκά. Οι 

ιερείς και οι ιέρειες φορούσαν συνήθως άζωστο χιτώνα και 

κάποτε από πάνω επενδύτη με πλούσια διακόσμηση, ρούχα λευκά, σπάνια πορφυρά. 

Οι Ελλανοδίκες στην Ολυμπία επίσης φορούσαν πορφυρά και στα Νέμεα σκούρα.  

 

Στην Αθήνα οι «γυναικονόμοι» επέβλεπαν την 

τήρηση των κανονισμών των σχετικών με τα 

φορέματα των γυναικών, ώστε να αποφεύγονται οι 

υπερβολές. Ο κοινωνικός έλεγχος για τους άνδρες, αν 

και σε επίπεδο εθιμικού δικαίου, δεν ήταν λιγότερο 

αυστηρός. Π.χ. το μήκος του χιτώνα μπορούσε να 

αποτελέσει αφορμή για δυσμενή σχόλια· ένας 

χιτώνας υπερβολικά κοντός συνιστούσε απρέπεια, 

ενώ ένας υπερβολικά μακρύς, που σέρνονταν στο 

έδαφος, θεωρούνταν στοιχείο επίδειξης, αμφίβολης 

αρετής αλλά και θηλυπρέπειας. 

Έτσι, μία ανδροκρατούμενη κοινωνία, όπως η 

αρχαιοελληνική, μπορούσε να υιοθετήσει δύο μέτρα 

και δύο σταθμά ως προς την ανδρική εμφάνιση, εφ’ 

ενός ενθαρρύνοντας την γυμνότητα, ιδίως των 

εφήβων και των νεότερων ανδρών, σε 

θεσμοθετημένες περιστάσεις και χώρους, και αφ’ ετέρου επιβάλλοντας έναν αυστηρό 

ενδυματολογικό κώδικα, ιδιαίτερα ως προς τον συνδυασμό του ιματίου και του 

χιτώνα. Για τους αρχαίους Έλληνες η ανθρώπινη γυμνότητα ήταν εξίσου ελκυστική 

με την ομορφιά των ποικιλόχρωμων υφασμάτων τους. 

Αντίθετα με τους δούλους, ο γενειοφόρος πολίτης με το ιμάτιο και με ένα μετρημένο 

κοντό κούρεμα περιέφερε, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής του, την 

αρρενωπότητά του, την ενηλικιότητά του και την θέση του ως πολίτη, ενώ τα νεαρά 

κορίτσια και οι γυναίκες έδειχναν την θηλυκότητα και την ηλικία τους με πιο μακριές 



κομμώσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι νεαρές κοπέλες έφεραν απλούς χιτώνες και είχαν 

συνεχώς τα μακριά μαλλιά τους σηκωμένα από το πρόσωπο και πιασμένα πλεξούδα, 

ενώ τα μακριά μαλλιά των αγοριών πριν από την εφηβεία, αντίθετα με εκείνα των 

ομολόγων τους εφήβων, κρέμονταν ελεύθερα και καμιά φορά κατσαρωμένα σε 

μικρές μπούκλες. Οι κομμώσεις δήλωναν την κοινωνική θέση της γυναίκας· οι 

παντρεμένες είχαν μαλλιά μαζεμένα σε ψηλούς κότσους, οι ανύπαντρες άφηναν 

ελεύθερα τα μαλλιά τους, οι νεαρές είχαν αλογοουρές, ενώ οι εταίρες είχαν περίτεχνα 

χτενίσματα με πλεξίδες γύρω από το κεφάλι τους. Όλες χρησιμοποιούσαν κορδέλες, 

μπούκλες ή κοσμήματα για να στολίσουν το κεφάλι τους.  

 

Υποδήματα 

Οι Μινωίτες εμφανίζονται σε άλλες 

παραστάσεις ξυπόλητοι, σε άλλες με 

σανδάλια, που προσαρμόζονταν στο 

πόδι με σχετικά ψηλές ταινίες και 

σπανιότερα με μπότες. Η ίδια η λέξη 

«σάνδαλον» είναι προελληνικής 

προέλευσης, πιστεύεται μάλιστα 

μινωικής. Μπότες φορούσαν συνήθως 

οι συμμετέχοντες σε αγώνες, οι κυνηγοί 

και οι στρατιώτες και συγκρατούνταν 

στο πόδι με ταινία που περνούσε από 

ανοίγματα.  
Από αρχαία κείμενα της Βόρειας Αφρικής βγαίνει το συμπέρασμα ότι Κρήτες 

έμποροι, που είχαν και αντιπροσώπους στην περιοχή, εξήγαγαν υποδήματα, που θα 

ήταν προφανώς πολύ καλής ποιότητας. 
 

 



Η αρχαία αγγειογραφία, καθώς και οι σχετικές 

πηγές μας παρέχουν ένα πλήθος πληροφοριών 

σχετικά με τα υποδήματα των αρχαίων Ελλήνων. Η 

ποικιλία μάλιστα των αρχαίων υποδημάτων 

φανερώνει τις ποικίλες τεχνικές γνώσεις που 

προφανώς κατείχαν οι αρχαίοι υποδηματοποιοί για 

την κατασκευή όλων αυτών των παπουτσιών. 

Φήμη για καλά υποδήματα είχαν οι Αθηναίοι, αλλά κάθε ελληνικό φύλο είχε το 

υπόδημα που του ταίριαζε, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο ζούσε, τις 

κλιματολογικές ή γεωμορφολογικές συνθήκες, τις ανάγκες του, τον πλούτο που 

διέθετε και φυσικά την καλαισθησία του. 

Ο κλάδος της υποδηματοποιίας είναι ένας βιοτεχνικός κλάδος για τον οποίο έχουν 

έρθει στο φως ικανοποιητικά στοιχεία. Στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, κοντά στη 

Θόλο, εντοπίστηκε ένα μικρό σπίτι του 5ου αιώνα με εργαστήριο υποδηματοποιίας. 

 

Στο εσωτερικό της κατοικίας ήρθαν στο φως πλήθος από πολλά 

σιδερένια  πλατυκέφαλα 

καρφιά, καθώς και πολλά οστέινα καψούλια για κορδόνια. Στο δρόμο μάλιστα έξω 

από το σπίτι βρέθηκε η βάση μίας κύλικας με την επιγραφή "Σίμωνος", γεγονός που 

οδήγησε τους ανασκαφείς στο συμπέρασμα πώς ίσως επρόκειτο για το 

υποδηματοποιείο του Σίμωνα, τον οποίο γνωρίζουμε από τον Ξενοφώντα ότι 

συναντούσε ο Σωκράτης στο υποδηματοποιείο του κοντά στην πλατεία. 

Ο Ξενοφώντας περιγράφει επίσης ένα μεγάλο υποδηματοποιείο γράφοντας «Άλλος 

φτιάχνει υποδήματα ανδρών. Άλλος γυναικών. Και υπάρχουν τεχνίτες που κερδίζουν 

τα προς το ζην, άλλος ράβοντας υποδήματα με κλωστές από νεύρα ζώων, άλλος 

κόβοντας τα δέρματα, άλλος ράβοντας τα πάνω μέρη των υποδημάτων, ενώ άλλος 

δεν κάνει καμία από τις παραπάνω εργασίες, αλλά μόνο συνδέει τα μέρη μεταξύ 

τους». 

 

 

 

 

 

 

   



 Επίσης σώζεται μια άλλη παράσταση αρχαίου υποδηματοποιείου σε ανάγλυφο του 

4
ου  

αιώνα π. Χ. 

 
 

Περιγραφή 
Το ανάγλυφο απεικονίζει μία σκηνή μέσα από το υποδηματοποιείο. Στο δεξιό τμήμα 

του αναγλύφου διακρίνονται δύο μορφές που εργάζονται πίσω από ένα πάγκο και 

δίπλα σ' αυτές είναι καθισμένος κατ' ενώπιον ένας νέος άνδρας που εργάζεται πάνω σ' 

ένα σανδάλι. Στο αριστερό άκρο της παράστασης ένας ηλικιωμένος φαλακρός, 

γενειοφόρος άνδρας σηκώνει το χέρι του προς το δοκάρι που διατρέχει το ανάγλυφο 

στην επάνω πλευρά στο οποίο απεικονίζονται πολλά σανδάλια κρεμασμένα σε 

καρφιά. Στα πόδια του ηλικιωμένου άνδρα κάθεται ένα μικρό αγόρι που κόβει 

λωρίδες από δέρμα. Η παράσταση λοιπόν απεικονίζει τρεις γενιές ανθρώπων να 

εργάζονται σ' ένα μικρό εργαστήριο υποδηματοποιίας.  

 

Χοντρικά τα βασικά είδη υποδημάτων της αρχαιότητας ήταν: τα σανδάλια, 

αποτελούμενα από τη σόλα η οποία συγκρατούνταν με ιμάντες στο πόδι, τα καθαυτό 

υποδήματα που κάλυπταν το πόδι μέχρι τον αστράγαλο και οι μπότες που κάλυπταν 

το πόδι μαζί με την κνήμη. Ανάμεσα σ' αυτούς τους βασικούς τύπους υπήρχαν 

ενδιάμεσα σχέδια σε μεγάλη ποικιλία.  

Περιγραφή- Τεχνικές κατασκευής 

 



Αναλυτικότερα, τα υποδήματα των αρχαίων Ελλήνων ήταν τα εξής: 

 οι κνημίδες, υφασμάτινες, δερμάτινες ή μεταλλικές 

 τα «κλειστά» υποδήματα 

 μπότες, οι λεγόμενες ενδρομίδες ή εμβάδες 

 τα περιμήρια που κάλυπταν τους μηρούς των πολεμιστών 

 τα σανδάλια 

 οι κόθορνοι 

 οι κρηπίδες 

Γενικά οι τύποι των υποδημάτων αυτών όπως παρουσιάζονται στην αγγειογραφία, 

διαθέτουν μεγάλη ποικιλία ως προς τη διακόσμηση και τα μοτίβα που φέρουν. Από 

τον Αλκαίο και τη Σαπφώ αναφέρονται υποδήματα από τους Σκύθες και σανδάλια 

από τη Λυδία. 

Σε γενικές γραμμές οι αρχαίοι σπάνια φορούσαν κλειστά υποδήματα. Προτιμούσαν 

τα σανδάλια, καθώς σκοπός τους ήταν η προστασία από το έδαφος και η διατήρηση 

των ποδιών καθαρών. Τα σανδάλια ήταν επίσης ο συνηθέστερος τύπος υποδημάτων 

τα οποία φορούσαν οι γυναίκες οι οποίες περνούσαν και τις περισσότερες ώρες τους 

στο σπίτι. Δεν θα διάλεγαν όμως σόλες από φελλό ή τσόχα ούτε οι άντρες ούτε οι 

γυναίκες γιατί τις φορούσαν οι εταίρες αποκλειστικά. 

 Τα ελληνικά σανδάλια διέφεραν από τα αρχαία αιγυπτιακά ως προς το ότι τα 

ελληνικά διέθεταν ένα πλήθος από λουρίδες με τις οποίες στερεώνονταν με ασφάλεια 

στο πόδι. Οι πλούσιοι ήταν αυτοί που φορούσαν δερμάτινα σανδάλια, ενώ οι φτωχοί 

φορούσαν αυτά με τους ξύλινους πάτους. Το επάνω μέρος των σανδαλιών ήταν 

συνήθως από δέρμα χρωματιστό, πιθανόν από αίγα. Οι σόλες ήταν από δέρμα 

βοοειδών και μάλιστα καλύτερης ποιότητας και αποτελούνταν από πολλές στρώσεις. 

Οι πηγές αναφέρουν ότι πλούσιοι πολίτες, όπως ο Αλκιβιάδης και ο Ιφικράτης 

δημιουργούσαν μόδα με τα σανδάλια τους, καθώς και ότι συχνά οι δούλοι 

κουβαλούσαν τα υποδήματα των κυρίων τους. 

 
Η κρηπίς ήταν ένα υπόδημα κάτι ανάμεσα στο σανδάλι και το χαμηλό παπούτσι και 

αναφέρεται ότι φοριόταν από τους στρατιώτες. Διέθετε καρφιά και θεωρούνταν ένα 

σχετικά «άξεστο» υπόδημα. Ενδιάμεσος τύπος ανάμεσα σε σανδάλι και κλειστό 

υπόδημα, δεν κάλυπτε τελείως το πόδι και αποτελούνταν από ιμάντες που ανεβαίνουν 

ψηλά στη γάμπα. Τη φορούσαν κυρίως οι στρατιώτες, οι κυνηγοί και οι οδοιπόροι, 

συχνά πάνω από τις κάλτσες. 

Ο κόθορνος φοριόταν συχνά από γυναίκες και άνδρες. Ήταν ένα κλειστό υπόδημα 

χωρίς σόλα, που περνούσε πάνω από τον αστράγαλο, φτιαγμένο από τόσο μαλακό 



δέρμα που ταίριαζε και στα δύο πόδια. Ο κόθορνος ανήκε επίσης και στην ενδυμασία 

των τραγικών ηθοποιών. Θεωρούνταν μάλιστα ως το υπόδημα που ανακαλύφθηκε 

από τον Αισχύλο για την αύξηση του ύψους των θεών στις θεατρικές παραστάσεις, 

καθώς διέθετε υψηλή σόλα. 

Η ενδρομίς ή εμβάς ήταν μία μπότα που φοριόταν κυρίως στο κυνήγι ή από τους 

ιππείς, ανοιχτή στα πλάγια μέχρι κάτω και με ιμάντες για να κλείνει. Οι ιππείς 

φορούσαν συχνά μία μπότα το επάνω τμήμα της οποίας γύριζε προς τα έξω. Ήταν 

κατασκευασμένη συνήθως από δορά και προερχόταν πιθανόν από τη Θράκη. 

 

Το κοινό υπόδημα ήταν μαύρο στο χρώμα και καθαρίζονταν από ένα σφουγγάρι. Τα 

χρωματιστά κόκκινα, κίτρινα ή λευκά υποδήματα φοριόταν από άντρες και γυναίκες 

παράλληλα. Σόλες από φελλό ή τσόχα φοριόταν μόνο από εταίρες. Στα δείπνα οι 

συμμετέχοντες έβγαζαν τα υποδήματά τους.  

Ως προς την αξία των υποδημάτων ο Λυσίας αναφέρει ότι οκτώ μνες το χρόνο ήταν 

υπερβολικό ποσό για ρούχα, παπούτσια, πλύσιμο και κούρεμα για δύο μικρά αγόρια 

και ένα κοριτσάκι. Ο Αριστοφάνης θεωρεί 8 δραχμές πολλά λεφτά για ένα ζευγάρι 

σανδάλια. 

Τα υποδήματα τα κατασκεύαζαν από δέρμα λευκό, μαύρο ή ερυθρό και συχνά ήταν 

πολύ κομψά, κυρίως αυτά που φορούσε ο Αθηναίος όταν πήγαινε επίσκεψη ή ήταν 

καλεσμένος σε τραπέζι. Ακριβώς η υπόδηση ήταν το αντικείμενο όπου εκδηλωνόταν 

η φαντασία των κομψών Αθηναίων. Μας είναι γνωστοί μερικοί τύποι υποδημάτων 

που συνδέονται με το όνομα ορισμένων προσώπων. Οι Αθηναίοι είχαν να λένε για τα 

"υποδήματα του Αλκιβιάδη", και για τα "άρβυλα του Ιπποκράτη". Γενικά τα 

υποδήματα γίνονταν από δέρμα, αλλά κάποτε τα έφτιαχναν κι από πίλημα, όπως τα 

καλύμματα της κεφαλής. Μερικοί κομψευόμενοι στόλιζαν τα υποδήματά τους με 

χρυσό και ασήμι. Τα μαύρα υποδήματα τα στίλβωναν με σφουγγάρι.  

Σχετικά με το στίλβωμα των υποδημάτων έφτασε ως εμάς το εξής διασκεδαστικό 

ανέκδοτο: ένας Αθηναίος συναντήθηκε στο δρόμο με έναν γνωστό του και 

παρατήρησε ότι τα υποδήματά του ήταν θαυμάσια στιλβωμένα. Απ' αυτό έβγαλε το 

συμπέρασμα ότι ο φίλος του περνάει οικονομικές δυσκολίες και ήταν υποχρεωμένος 

να λουστρίζει μόνος του τα υποδήματά του, γιατί ένας δούλος δεν θα του τα 

λούστριζε ποτέ τόσο καλά.  

Στο σπίτι οι Αθηναίοι πάντα γυρνούσαν ξυπόλητοι. Οι δρόμοι όμως είχαν τέτοιες 

βρωμιές, που ήταν απόλυτη ανάγκη να προφυλάγει κανένας τα πόδια του. Άλλωστε 

αυτό ήταν και ζήτημα διάθεσης και συνήθειας. Οι ψημένοι άνθρωποι της παλιάς 

σχολής, όπως ο Σωκράτης ή ο Φωκίωνας, γυρνούσαν ξυπόλητοι και στους δρόμους. 

Ο Σωκράτης δεν φορούσε υποδήματα ούτε το χειμώνα.  

 



  Η ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ 

Το ένδυμα, καθώς προαναφέρθηκε, έχει δεχθεί πολλές αλλαγές σε συνάρτηση με την 

χρονoλογική περίοδο. Έτσι λοιπόν, μέσα  από τις εικαστικές τέχνες, παρατηρούμε τη 

στενή σχέση μεταξύ ενδύματος και συμπληρώματός του, το κόσμημα. Επομένως, τα 

αξεσουάρ αποτελούν σημαντικό στοιχείο που μαρτυρά το ύφος όχι μόνο ενός 

ενδύματος, αλλά και μιας εποχής. Για παράδειγμα, το κόσμημα είναι μια μορφή 

καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνδέεται με την πανάρχαια και πανανθρώπινη 

ανάγκη για καλλωπισμό και αντανακλά τις πνευματικές και αισθητικές αξίες ενός 

λαού 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, μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την 

ιστορία από μια ειδική οπτική γωνία, στενά συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή και 

τις νοοτροπίες της κοινωνίας.   

 

Λίγα λόγια για την ιστορία του… 

 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, καρπούς, κουκούτσια ή ακόμα και πέτρες. 

Η κατασκευή των πρώτων χρυσών κοσμημάτων όπως είναι φυσικό έγινε σε χώρες 

όπου ο χρυσός αφθονούσε. Ο κυρίαρχος ρόλος της Ασίας και της Αιγύπτου στη 

κοσμηματοποιϊα οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε αυτόν τον παράγοντα. 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, όπως οι 

Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, οι λαοί της Μεσοποταμίας και αργότερα οι Ρωμαίοι. 

  



ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Η περιβολή των Αθηναίων συμπληρωνόταν με ένα δαχτυλίδι κι ένα ραβδί. Τα 

δαχτυλίδια με γλυφές χρησιμοποιούνταν και σαν κόσμημα και σαν σφραγίδα. 

Μερικοί φορούσαν μάλιστα πολλά δαχτυλίδια. Το ραβδί ήταν ένα εξάρτημα απόλυτα 

υποχρεωτικό, η τελευταία λέξη της κομψότητας που ολοκλήρωνε την εμφάνιση ενός 

σεβαστού Αθηναίου.  

 Αρχικά, τα ελληνικά κοσμήματα ήταν απλούστερα από ότι σε άλλους πολιτισμούς, 

με απέριττο σχεδιασμό και κατασκευή. Ωστόσο, καθώς ο χρόνος κυλούσε τα 

κοσμήματα άρχισαν να γίνονται πολυπλοκότερα και από τα ευρήματα διαπιστώνεται 

μια μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και μοτίβα και μέσα σε μερικούς αιώνες έγιναν 

ειδήμονες στην δημιουργία μεγαλοπρεπών χρυσών κοσμημάτων με λίθους όπως ο 

αμέθυστος, το μαργαριτάρι και το σμαράγδι. Οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα 

φορούσαν κοσμήματα μόνο για δημόσιες εμφανίσεις ή ειδικές περιπτώσεις. Συχνά με 

αυτά έδειχναν τον πλούτο τους και την κοινωνική τους θέση. Κάποια ιδιαίτερα 

όμορφα κοσμήματα που έχουν βρεθεί ήταν εμπνευσμένα από τους 12 θεούς του 

Ολύμπου. 

ΜΙΝΩΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

Το 2400 π.Χ. έχουμε τα πρώτα 

δείγματα της εξαιρετικής μινωικής 

κοσμηματοποιίας. Οι μινωίτες, δεινοί 

θαλασσοπόροι και έμποροι είχαν 

επαφές με όλους τους πολιτισμένους 

λαούς της εποχής, Αιγύπτιους 

Σουμέριους, Χετταίους, Κυκλαδίτες, 

Μυκηναίους. Ο χρυσός που 

χρησιμοποιούσαν για τα κοσμήματά 

τους όπως και τα υπόλοιπα υλικά π.χ. 

ελεφαντόδοντο, πολύτιμες πέτρες 

κ.λπ. εισάγονταν στην Κρήτη από άλλες περιοχές. Η ιστορία του κοσμήματος στην 

Κρήτη εξελίσσεται σε τρεις περιόδους:  

Κατά την πρώιμη μινωική περίοδο που διαρκεί μέχρι το 2000 π.Χ. έχουμε τα πρώτα 

δείγματα της μινωικής κοσμηματοποιίας. Προέρχονται κυρίως από τους τάφους του 

Μόλου και της Μεσαράς. Τα κοσμήματα αυτά αποτελούνται από χρυσά ελάσματα 

που έχουν διαμορφωθεί με σφυρηλάτηση και ρεπουσσέ. Στους τάφους των Αρχανών 

βρέθηκαν περίαπτα από ελεφαντόδοντο και κόκκαλο.  

Η μέση μινωική περίοδος αυτή διαρκεί από το 2000 π. Χ. μέχρι το 1600 π. Χ. Οι 

τεχνικές της κοσμηματοποιίας εξελίσσονται προοδευτικά και προς το τέλος αυτής της 

περιόδου οι τεχνίτες κοσμηματοποιοί της Κρήτης εξοικειώνονται με 12 περίπλοκες 

τεχνικές και δημιουργούν εξαιρετικά έργα. Το κορυφαίο κόσμημα αυτής της 

περιόδου και ένα από τα σημαντικότερα κοσμήματα της ιστορίας είναι το μενταγιόν 

με τις μέλισσες, έργο του 1700 π.Χ. που βρέθηκε στο Χρυσόλακκο στα Μάλια και 

φιλοξενείται στο μουσείο του Ηρακλείου.  



                                         

 

 Κατά την ύστερη μινωική περίοδο αυτή που ονομάζεται και νεοανακτορική 

περίοδος, δηλαδή από το 1600 μέχρι το 1400 π.Χ. η κοσμηματοποιία στην Κρήτη 

αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο. Ένα νέο είδος κοσμήματος που εμφανίζεται αυτή 

την εποχή είναι το περιδέραιο που αποτελείται από πολλά όμοια στοιχεία. Τα 

στοιχεία αυτά συνήθως δημιουργούνται με σφυρηλάτηση πάνω σε μήτρες ή 

σπανιότερα με χύτευση σε μήτρες. Μία τεχνική που έφτασε σε ανέλπιστα επίπεδα 

τελειότητας αυτή την περίοδο είναι η γλυφογραφία. Οι Μινωίτες τεχνικοί εξέλιξαν 

την χάραξη των μαλακών λίθων, αλλά και την πολύ δύσκολη τεχνικά μέθοδο της 

χάραξης σκληρών λίθων. Τα κοσμήματα της Μινωικής Κρήτης είναι ο πρώτος 

χρονολογικά κρίκος της πολύτιμης κληρονομιάς μας που είναι το Αρχαίο Ελληνικό 

Κόσμημα.  

 

 

                                                                    

 



ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 Ο πλούτος και η δύναμη του μυκηναϊκού πολιτισμού ήταν καλά τεκμηριωμένη στο 

έπος Ιλιάδα του Ομήρου, όπου ο βασιλιάς Αγαμέμνων οδήγησε τον ελληνικό στρατό 

εναντίον της Τροίας. Μιλά για μία στερεά χρυσή μάσκα γνωστή ως η "Μάσκα του 

Αγαμέμνονα" στην κηδεία του Αγαμέμνονα και βρέθηκε μέσα στους λακκοειδείς 

τάφους των Μυκηνών, από τον Ερρίκο Σλήμαν, το 1876. 

 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). Πολλές ανασκαφές 

τάφων αποκαλύπτουν σκεύη της καθημερινής ζωής από χαλκό και ασήμι, εγχειρίδια 

και ξίφη με εμπίεστη διακόσμηση, αλλά κυρίως πληθώρα χρυσών κοσμημάτων, όπως 

αυτά που βρέθηκαν στους βασιλικούς τάφους των ταφικών κύκλων Α και Β της 

Ακρόπολης των Μυκηνών.  

Τα περισσότερα από αυτά τα 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. Τα Μυκηναϊκά 

κοσμήματα που φορούσαν τόσο οι βασιλείς και η άρχουσα τάξη, ήταν σύμβολα 

εξουσίας, κατασκευασμένα με ποικίλες τεχνικές και πλούσια θεματολογία. 

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. Βαριές 

ζώνες από μονοκόμματο χρυσό έλασμα με έκτυπη γεωμετρική διακόσμηση – συχνά 

και με επιπρόσθετα ασημένια στοιχεία- χρυσοί σφικτήρες 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 κοκκιώσεις ή με ένθετο σμάλτο και ημιπολύτιμους λίθους. 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 βολβόσχημης χάντρας. Ανάμεσα στα χρυσά αυτά στοιχεία των 

περιδέραιων, οι Μυκηναΐοι χρυσοχόοι τοποθετούσαν χάντρες από αχάτη, αμέθυστο, 

ίασπη και κυανό τσιγαρισμένες σε διάφορα επίσης σχήματα ή και απλή υαλόμαζα 

κατασκευασμένη σε χάντρα πάνω σε λίθινες μήτρες. 

 

    

 

 



ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

Οι νικηφόροι πόλεμοι μεταξύ 490- 470 

π.Χ. έφεραν πολύ χρυσάφι στην Ελλάδα 

και η χρυσοχοΐα γνώρισε καινούργια 

άνθηση. Επίσης οι ανατολικές επιδράσεις 

οριοθετούν το ελληνικό θεματολόγιο των 

χρυσοχόων προσφέροντας νέα στοιχεία.  

Στα κλασικά 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  τώρα με 

την συρματερή. Τα σύρματα αυτά στρίβονται μεταξύ τους σαν κοτσίδα, και συχνά 

κολλιούνται πάνω σε ένα μοτίβο που έχει δημιουργηθεί πάνω σε μία πλάκα ή φύλλο 

μετάλλου. Στη συνέχεια προστίθενται γράνες, μπίλιες, αλυσίδες, χειροποίητα 

φυλλαράκια, ή πέτρες και οτιδήποτε κρίνει ο καλλιτέχνης κατάλληλο, για να 

ολοκληρώσει την κατασκευή του και με επιμέρους διάκοσμο από σμάλτο. Τα 

κλασσικά κοσμήματα έχουν έναν περισπούδαστο συρματερό και κοκκιώδη διάκοσμο 

με μορφή ανθρώπων, αλλά και ζώων και λουλουδιών, πάνω σε ελάσματα βραχιολιών. 

Μυθικές μορφές, σφίγγες, τέρατα εξωτικά, πτερωτά άλογα, φυτά και ζώα, γύπες και 

λιοντάρια στολίζουν τα ελληνικά κοσμήματα, με τη σφυρήλατη και την έκκροστη 

τεχνική. 

Αρχαϊκές ελληνικές κοινωνίες στις παραμονές των 

περσικών πολέμων χρησιμοποίησαν τα 

κοσμήματα τόσο ως σύμβολο οικονομικής 

επιτυχίας όσο και ως πολύτιμα εμπορεύσιμα είδη. 

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 κλασικών 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.  

 
 



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. 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 στην 

τεχνική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

Το Μάρτιο επισκεφτήκαμε το 

Λαογραφικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης. Ξεναγηθήκαμε στο 

Μουσείο και στα πλαίσια μιας 

δραστηριότητας που κάναμε εκεί, 

μάθαμε πολλά κι ενδιαφέροντα 

πράγματα για την ενδυμασία του 

ανθρώπου. Συζητήσαμε τους 

λόγους που οδήγησαν τον άνθρωπο 

να ντυθεί, τις ανάγκες που 

εξυπηρετεί η ενδυμασία για τον 

άνθρωπο και μεταφερθήκαμε με τη φαντασία μας σε παλαιότερες εποχές. 

  
Είδαμε φορεσιές διαφόρων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και πώς αυτές 

διαφοροποιούνταν ανάλογα με την περιοχή αλλά και με το ποιος τις φορούσε (άνδρας 

– γυναίκα παντρεμένη/ελεύθερη, καθημερινή φορεσιά / για πιο επίσημες στιγμές). 

Για παράδειγμα η φορεσιά της παντρεμένης γυναίκας είχε πιο πολλά στολίδια κι 

αποτελούνταν από περισσότερα κομμάτια, ενώ της ελεύθερης γυναίκας ήταν πιο 

απλή. Παράλληλα το επίσημο ένδυμα ήταν φτιαγμένο από υφάσματα καλύτερης 

ποιότητας και πιο επεξεργασμένο (καλύτερα δουλεμένο).  

 

  



Ενδιαφέρον είχαν και οι πληροφορίες σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν για 

κάθε ένδυμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά κατασκευάζονταν. 

Γενικά ήταν μια επίσκεψη που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μας σε όλη τη 

διάρκειά της, αφού μας δόθηκε η ευκαιρία να συγκρίνουμε το αρχαίο ένδυμα με το 

οποίο ασχολούμαστε φέτος στο πρόγραμμα που έχουμε αναλάβει, με τη μετέπειτα 

εξέλιξή του.      

   

 

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής 

 
Τον Απρίλιο στα πλαίσια του προγράμματός μας επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αιανής.  

Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του 

Μουσείου, είδαμε κοσμήματα της αρχαίας 

εποχής και ενημερωθήκαμε για τον πλούτο 

τους. 

 Η αρχαιολόγος του μουσείου μας επι-

σήμανε πως οι άνθρωποι εκείνη την εποχή 

νοιάζονταν για την ομορφιά τους και την 

εμφάνισή τους και γι’ αυτό κατασκεύαζαν 

περίτεχνα κοσμήματα – βραχιόλια, 

σκουλαρίκια, πόρπες, δαχτυλίδια – κι έτσι 

δικαιολογείται ο πλούτος των κοσμημάτων 

που βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της 

Αιανής. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Εντύπωση μας έκανε ο όρθιος αργαλειός 

που υπάρχει στο μουσείο, με τις αγνύθες 

στο τελείωμά του, πιστό αντίγραφο των 

αργαλειών που χρησιμοποιούσαν την 

εποχή εκείνη για να υφάνουν τα ενδύματά 

τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στη συνέχεια με τη βοήθεια των αρχαιολόγων ανατρέξαμε στο παρελθόν, 

κατασκευάσαμε τα δικά μας κοσμήματα αφορμώμενοι από σχέδια που λίγο πριν 

είχαμε δει στο χώρο του μουσείου. Κατασκευάσαμε δαχτυλίδια, πόρπες, βραχιόλια σε 

σπειροειδή μορφή κι έπειτα ντυθήκαμε όπως οι γυναίκες και οι άνδρες της εποχής 

εκείνης.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Μια συμμαθήτριά μας φόρεσε χιτώνα και πέπλο, διάδημα στο κεφάλι, ζώνη στη μέση 

και κοσμήματα που λίγο πριν κατασκευάσαμε.  

 

 

 

 
 

 
 

 



 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 Ένας συμμαθητής μας φόρεσε χιτώνα με ζώνη στη μέση, διάδημα στο κεφάλι και 

δαχτυλίδι στο χέρι.  

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 



 

  
 

 

 

 

Καταγράψαμε τις εμπειρίες μας από την επίσκεψή μας στο 

αρχαιολογικό μουσείο της Αιανής 

 

Μεγάλη εντύπωση  μου έκαναν  στην Αιανή τα γυναικεία κοσμήματα  και το ότι 

εμείς  οι ίδιοι φτιάξαμε μόνοι μας κοσμήματα. 

Ελένη Γκουλιώτη 

Εντυπωσιακό ήταν για μένα η λεπτομέρεια των κοσμημάτων και ο χρόνος που 

αφιέρωναν οι αρχαίοι για να τα κατασκευάσουν καθώς και το ενδιαφέρον τους για 

την εξωτερική τους εμφάνιση. Περάσαμε καλά γιατί δημιουργήσαμε τα δικά μας 

κοσμήματα και ντύσαμε και στολίσαμε τους συμμαθητές μας με ρούχα της Αρχαίας 

εποχής.                                                                           

Δέσποινα  Τσιουκαρδάνη 

Το καλύτερο ήταν όταν ντυθήκαμε Αρχαίοι Έλληνες και Ελληνίδες. 

Τάσος Οικονόμου 



Μου άρεσαν πολύ τα κοσμήματα της Αρχαίας εποχής η μεγάλη ποκιλία τους και ο 

εντυπωσιακός τρόπος που τα έφτιαχναν. Ήταν πολύ διασκεδαστική δραστηριότητα 

να ντύσουμε τη Ράνια και το Μανώλη.           

Άννα Ρήγα  

Πέρασα υπέροχα, το μουσείο της Αιανής ήταν καταπληκτικό, με εντυπωσίασαν τα 

όμορφα κοσμήματα του μέσα από τα οποία αναδύεται ο πολιτισμός της εποχής 

εκείνης. 

Νίκος Σαπουνάς 

Εντύπωση μου έκαναν τα κοσμήματα των γυναικών, όπως οι τρέσες, το τσιμπιδάκι 

για τα φρύδια, τα κολιέ αλλά και τα δαχτυλίδια. Τα περισσότερα ήταν χειροποίητα 

και τα έκαναν οι γυναίκες της εποχής εκείνης. 

Καραχίτου Ειρήνη - Ζέρβα Μαρία 

Οι εντυπώσεις μου ήταν απερίγραπτες, μου άρεσε πολύ η ενδυμασία  εκείνης της 

εποχής. 

Μανώλης Κλίγγος 

 

Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

την εποχή εκείνη. 

Νίκος Κόζανας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημιουργήσαμε σελιδοδείκτες ως ενθύμιο της συμμετοχής μας στο 

πρόγραμμα 
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