
 
 
 
 

Από μαλλί, από λινάρι ή από βαμβάκι; 
Το ένδυμα στην αρχαία Ελλάδα 



Ξύλινο αδράχτι 
(αναπαράσταση) 
και πήλινα 
σφονδύλια  
8ος αι. π.Χ.  



Αναπαράσταση αρχαίου 
όρθιου αργαλειού και 
υφαντικά βάρη 
(αγνύθες) που 
χρονολογούνται σε 
διάφορες  εποχές της 
αρχαιότητας, από τον 4ο 
αι. π. Χ. έως τον 1ο αι. 
μ.Χ. 
 



Ανδρικά και γυναικεία ενδύματα 

Ερυθρόμορφη πελίκη, 450-440 π.Χ.  
Στην μπροστινή όψη (αριστερά) η γυναικεία μορφή φοράει πέπλο και 
η ανδρική (δεξιά) μακρύ ιμάτιο. 
Στην πίσω όψη (δεξιά) απεικονίζονται νέοι, σε εξωτερικό χώρο, 
τυλιγμένοι σε χοντρά ιμάτια 
 



Λεπτομέρεια από ερυθρόμορφο 
κρατήρα,440-430 π.Χ.  
Η γυναικεία μορφή φοράει πέπλο 

Γυναικείος πέπλος 



Διάφοροι τύποι πέπλων 



Ερυθρόμορφος κρατήρας,  
350-340 π.Χ. Η γυναικεία μορφή 
φοράει πέπλο, ζωσμένο στη μέση. 



Ερυθρόμορφη λήκυθος,425-420 π.Χ. Η 
όρθια γυναικεία μορφή φοράει χιτώνα 
και ιμάτιο και η καθιστή πέπλο. 
 



Γυναικείος χιτώνας  



Γυναικείος χιτώνας και ιμάτιο 

Ερυθρόμορφη λήκυθος  
470-460 π. Χ. Η  γυναικεία μορφή 
φοράει χιτώνα και ιμάτιο.  



Πήλινο ειδώλιο 
«Ταναγραίας» 
325-300 π.Χ., με 
χιτώνα και ιμάτιο 



Πήλινο ειδώλιο 
«Ταναγραίας» περ.
300 π.Χ.,  
με χιτώνα και ιμάτιο 
που καλύπτει το 
κεφάλι. 



Ανδρικός χιτώνας και ιμάτιο 



Μελανόμορφος αμφορέας 
540-530 π. Χ.  Απεικονίζεται ο 
θεός Διόνυσος με μακρύ 
χιτώνα και  ιμάτιο. 



Μελανόμορφη λήκυθος  
560-550 π. Χ. Η ανδρική μορφή 
αριστερά φοράει μακρύ χιτώνα 
και ιμάτιο. 



Μακρύ ιμάτιο 

Ερυθρόμορφη πελίκη 
470-460 π.Χ.  
Απεικονίζονται νέοι, σε 
εξωτερικό χώρο, 
τυλιγμένοι σε χοντρά 
ιμάτια 
 



Κοντό ιμάτιο 

Ερυθρόμορφη κύλικα, 490-480 π. Χ.  
Απεικονίζονται άνδρες που συμμετέχουν  

σε συμπόσιο και φοράνε κοντά ιμάτια. 



        Χιτωνίσκος              Εξωμίδα            Χλαμύδα 



Μελανόμορφος αμφορέας  
540-530 π. Χ.   
Η πρώτη μορφή αριστερά παριστάνει  
πιθανώς τον θεό Άρη με πανοπλία και  
χιτωνίσκο. 
 



Ερυθρόμορφη λήκυθος  
περ. 380 π. Χ. Απεικονίζεται ο 
θεός Ερμής με χλαμύδα. 

 



Πως ντύνονταν τα παιδιά 



Πως χτένιζαν τα μαλλιά τους 

Λεπτομέρειες από 
ερυθρόμορφα αγγεία που 
απεικονίζουν άνδρες και 
γυναίκες  με ταινίες στα 
μαλλιά και γυναίκες που 
φορούν διαφορετικούς 
τύπους σάκκων.  
 



Κεφαλή γυναικείου ειδωλίου τέλη 
4ου-3ος αι. π.Χ. 
 

Κεφαλή γυναικείου ειδωλίου τέλη 
4ου-2ος αι. π.Χ. 

 



Τι φορούσαν στα κεφάλια τους 

Λεπτομέρεια από πήλινο 
κεφάλι Ταναγραίας. Στην 
κορυφή του κεφαλιού της 
διακρίνεται η βάση για το 
«σκιάδιο», το κάλυμμα που την 
προστάτευε από τον ήλιο. 
 



Λεπτομέρεια από 
ερυθρόμορφο κρατήρα 
470-460 π.Χ.   
Ο Ήφαιστος φοράει κωνικό 
κάλυμμα κεφαλής, τον πίλο. 
 

Λεπτομέρεια από μελανόμορφη κύλικα 
470-450 π. Χ.  
Ο ιππέας φοράει στο κεφάλι του πλατύγυρο 
καπέλο, τον πέτασο.  



Τι φορούσαν στα πόδια τους 

Λευκή λήκυθος  
γύρω στο 430 π. Χ. 
Απεικονίζεται μορφή  
που φοράει μπότες. 



Τι κοσμήματα φορούσαν 

Ασημένιο βραχιόλι 
(ψέλιο) 
8ος αι.π.Χ. Χάλκινο βραχιόλι (ψέλιο) 

10ος-9ος αι.π.Χ. 



Πήλινη Ταναγραία με 
ριπίδιο (βεντάλια) στο χέρι 
4ος-2ος αι. π.Χ. 

Χρυσά ενώτια (σκουλαρίκια) 
Τέλη 3ου-αρχές  
2ου αι. π.Χ. 


