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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ*

Η διερεύνηση του αντικατοπτρισμού της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην 
ένδυση των μελών της ελληνικής κοινότητας είναι ένα θέμα που μολονότι 
έχει επισημανθεί σχετικά νωρίς1, μόλις την τελευταία δεκαετία απασχολεί ιδι
αίτερα τους μελετητές των κοστουμιών μας2.

Αυτός ο αντικατοπτρισμός είναι ένα φαινόμενο που σημάδεψε την ελλη
νική κοινότητα από πολύ παλιά, αμέσως σχεδόν με το πέρασμα του ελλαδικού 
χώρου στους ξένους κατακτητές, Ενετούς και Τούρκους κατά κύριο λόγο5.

Θα προσπαθήσω λοιπόν να δείξω αυτή την εικαστική προβολή της κοι
νωνικής διαστρωμάτωσης αρχικά στην Ενετοκρατούμενη και Τουρκοκρατού
μενη Ελλάδα, και μάλιστα σε κοινότητές της που εισέρχονταν από τα τέλη 
του 18ου αιώνα στο στάδιο του εξαστισμού τους· γεγονός που επέτεινε τη 
σύγκρουση των κοινωνικών ρόλων των μελών τους και αντικατοπτρίστηκε 
τα μέγιστα στην ένδυσή τους. Η Ζάκυνθος και η Αθήνα θα είναι τα κύρια 
σημεία αναφοράς, χώροι εξάλλου που έχουν σε βάθος ενδυματολογικά ερευ- 
νηθεί4. Στη συνέχεια θα παραθέσω χαρακτηριστικά παραδείγματα διάσπαρτα

* Ανακοίνωση στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η Ελληνική Κ οινότητα» (Π ανεπιστήμιο 
Ιωαννίνω ν, 27 Α πριλίου 1990).

1. Βλ. π.χ. σχετικές απόψ εις κα ι παρατηρήσεις του Σ τίλπω νος Κ υριακίδη. «Τα σύμβολα εν 
τη νεοελληνική λαογραφία». Λ αογραφία, 12 (1938-48), σ. 516-521· βλ. επίσης Γρηγορίου Γκιζέλη. 
Η  ρητορική  το ν  ενδύμα τος, Αθήναι 1974, σ. 48.

2. Βλ. Κ ω νσταντίνας Μ πάδα - Τσομώκσυ, Η  αθηνα ϊκή γυνα ικ εία  φ ορεσ ιά  κ α τά  τη ν  π ερ ίο δ ο  
1687-1834. Ενδυματολογική μελέτη. Δ ιδακτορική διατριβή, Ιω άννινα  1983 (πολυγραφημένη έκ
δοση)· Μ αρίνας Βρέλλη-Ζάχου, Η  ενδυμασία  στη  Ζ άκυνθο μετά  τη ν  Έ νω ση. Σ υμβολή  σ τη  μ ελέτη  
της ισ το ρ ικό τη τα ς και της κο ινω νιο λο γία ς το υ  ενδύματος. Δ ιδακτορική διατριβή, Ιω άννινα  1985 
(πολυγραφημένη έκδοση).

3. Άλλωστε και στο Βυζάντιο ήδη συναντούμε σημειοδοτική λειτουργία  τω ν ενδυμάτω ν κατά 
τάξεις (Βλ. Φ αίδω νος Κουκουλέ, Β υζα ντινώ ν β ίο ς και π ο λ ιτισ μ ό ς, Β \  εν Α θήναις 1948, σ. 7- 
10, 40-41, 47, 52· Δ ' ,  εν Α θήναις 1955, σ. 353, 374, 409).

4. Βλ. σημ. 2.
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στον ελλαδικό χώρο, ηπειρωτικό και νησιωτικό, που δείχνουν τη διάδοση 
του φαινομένου πριν και μετά την απελευθέρωση.

Θεωρώ σκόπιμο εδώ να πω ότι χρησιμοποιώ τον όρο κοινότητα με δι- 
ευρυμένη έννοια, δεδομένου ότι στον ιστορικό χρόνο που αναφέρομαι δεν 
έχουν ακόμη χαραχτεί —ως προς την Ελλάδα τουλάχιστον— σαφή όρια ανά
μεσα στο χωρικό-αγροτικό και αστικό χώρο, με την έννοια της διαμορφω
μένης από πολύ νωρίς ευρωπαϊκής πόλης1.

Το ενδυματολογικό καθεστώς διαφοροποιείται στα παραδείγματά μου, 
ανάλογα με το αν ο κατακτητής ήταν ο Βενετός ή ο Τούρκος.

Όσον αφορά την πολιτική της Γαληνοτάτης η πολιτιστική αφομοίωση των 
υποτελών της —κατ' επέκταση και η ενδυματολογική— ήταν μέσα στις επι
διώξεις της. Η Ευαγγελία Φραγκάκι μάλιστα, μιλώντας για την Κρήτη, ανα
φέρει και την επιβολή νόμων εκ μέρους των Βενετών, προκειμένου οι Κρήτες 
υποτελείς τους να δεχτούν τα βενετσιάνικα ενδυματολογικά σχήματα (νόμων 
στους οποίους μπόρεσαν εύλογα να ανταποκριθούν μόνον οι εύποροι Κρη
τικοί)2 3.

Από την άλλη πλευρά οι Τούρκοι κατακτητές ευθύς μετά την Άλωση συ
νηθίζουν να εκδίδουν σειρά από διατάγματα, που προσδιορίζουν τα ενδύματα 
των ραγιάδων υποτελών τους ως ραγιάδων, εν συνόλω, αλλά και καθορίζουν 
επακριβώς τα ενδύματα κάθε κοινωνικής τάξης. Προβαίνουν έτσι στη χάραξη 
κοινωνικών στεγανών, τα οποία μάλιστα απαιτούν με επιμονή και απειλές 
να τηρούνται επακριβώς’.

1. Σχετικά  με την κατάσταση στην Ευρώ πη βλ. το έργο του Fritz ROrig, D ie EuropUlsche 
Stadt uud die K u ltu r des BUrgertums im  M itteiaiter. Vandenhoeck - Ruprecht, Gttttingen 1964\ 
όπου  κ α ι διεξοδική β ιβλιογραφία .

2. Ε υαγγελίας Κ. Φ ραγκάκι, Η  λ α ϊκ ή  τέχνη της Κ ρήτης. I: Η  ανδρική  φορεσιά . ΑΟήναι 1960, 
σ. 62. Πρβλ. Γκιζέλη, ό .π ., σ. 43-44. Βλ. επίσης Φ αίδω νος Κουκουλέ, «Συμβολή εις την Κρητικήν 
λα ογρα φ ία ν επ ί Β ενετοκρατίας», Ε π ετη ρ ίς  Ε τα ιρ εία ς Κ ρη τικώ ν Σ πουδώ ν, 3 (1940), σ. 39-51 (Τα 
φορέματα)· 51-52 (Τα καλύμματα της κεφαλής)· 52-54 (Τα καλύμματα τω ν ποδώ ν και τα υπο
δήματα)· 54-58 (Τα κατά  την κόμμωσιν).

Η  ενδυματολογική ειδικά αφομοιω τική πολιτική  άλλωστε δεν είναι άγνωστη στη Δυτική Ε υ
ρώ πη. ‘Ο ταν το  16ο α ιώ να  ο ι Αγγλοι κυριαρχούν στην Ιρλανδία, προκειμένου να  ξεπεράσουν 
την ιρλανδέζικη αντίσταση κα ι να  ενσωματώσουν τους υποτελείς τους, απαγορεύουν στους ντό
π ιο υ ς  να  φ ορούν την τοπική  ενδυμασία κα ι τους επιβάλλουν την αγγλική με σοβαρές κυρώσεις 
γ ια  όσους δεν συμμορφώνονταν. Το ίδ ιο  «πολιτεύονται» αργότερα προς τους Σκωτσέζους. Βλ. 
σχετικά  Alm a Oakes κα ι M argot Ham ilton Hill, RuraJ Costume. Its Origin end D evelopm ent in  
W estern E urope and the B ritish Isles. B. T. Batsford, London κα ι Van Nostrand Relnhold Company, 
New Y ork  1970, σ. 228-229· επίσης Wilfred M ark Webb, The H eritage o f D ress. Being N otes on 
the H isto ry  and E volu tion  o f Q othes. New and Revised Edition, The Times Book G ub, London 
1971 (ανατύπωση), σ. 261.

3. Βλ. M. d ’ Ohsson, Tableau g6n6ra! de T  E m pire O thom an, t. 4, Paris 1791, σ. 112-167· 
πρβλ. Μ πάδα - Τσομώκου, ό .π ., σ. 90, σημ. 1, όπου κα ι σχετική βιβλιογραφία.
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Μας είναι γνωστό π.χ. φιρμάνι του 1806 που χώριζε τους Έλληνες σε 
τρεις τάζεις και όριζε για κάθε μια τη δική της φορεσιά. Όσοι ανήκαν στην 
τρίτη τάξη δεν είχαν το δικαίωμα να φορούν υποδήματα και κάλτσες. Τους 
επιτρεπόταν να το κάνουν, αν μετατάσσονταν στη δεύτερη πληρώνοντας ετή
σιο φόρο 75 ή 100 γρόσια1.

Η Εκκλησία συνέβαλλε στην εφαρμογή των τουρκικών διαταγμάτων ή συ
νέτασσε παρόμοια. Έτσι π.χ. σε «εγκύκλιο π ερ ί σ το λ ισ μ ο ύ  τω ν γυναικώ ν»  
του επισκόπου Κοζάνης Θεόφιλου, το 1803, αναφέρονται περιορισμοί και 
δικαιώματα των κατοίκων σε θέματα ένδυσης ανάλογα με την κοινωνική τους 
τάξη: «....εις όσας γυναίκας, είτε νέας είτε απερασμένας ευρέθησαν έω ς την  
σήμερον χρυσά  φορέματα έχει άδειαν η κάθε μ ία  να τα  φορέση καθώ ς το  
ζητεί η τάξις τη ς· από τώρα δε και ύστερα  να προσέχη  η κάθε μ ία  να μη  
φθειάση νέα χρυσά  φορέματα, οπού δεν  είνα ι της τάξεώ ς τη ς · α λλά  τα  μ εν  
οσπήτια  οπού είναι της πρώ της τάξεω ς ημπορούν να φ ο ρο ύν  κα ι να δ ίδο υν  
εις προ ίκας την συνήθη χρυσήν φ ο ρ εσ ιά ν  τα δε οσπήτια  της δ εν τέρ α ς και 
μεσαίας τάξεως, τω ν τεχνιτώ ν δηλαδή θέλουν φορεί αι γυνα ίκες τω ν α υτώ ν  
μεταξω τά μόνον σκέτα, δηλαδή τα λεγάμενα λειψ ιάνικα , αμόρεα  α τλα ζάκ ια  
και άλλα, τα δε οσπήτια  της τρίτης και τελευτα ίας τάξεω ς θ έλουν  φ ορεί χα -  
ρέδες, κουτνία, ρούχα σιαλιά  και αλατζιάδες και από  α υ τά  τα  είδη θ έλουν  
δίδει και προίκα»2.

Η διάκριση αφορούσε και την υπόδηση ακόμα: «Ό σαι α π ό  τα ς  γυνα ίκα ς  
ή νύμφας ή κορίτζια, οποίας τάξεως και α ν  είναι, έφ θασαν να  έχο υν  έω ς 
σήμερον χρυσά  και κατηφένια πα ντόφ λια  ή λειψ ιάνικα  κα ι τερλήκια  α π ό  τα  
αυτά είδη, έχουν άδειαν να τα  φορέσουν εις  ο λ ίγο ν  κ α ιρό ν  δ ιά  να τα  χ α λ ά 
σουν, από σήμερον δε και ύστερον να μη  τολμήση καμμιά  να φθειάση κα ι
νούργια  πα ντόφ λια  χρυσά  ή κατηφένια ή λειψ ιάνικα  ούτε κανένας α π ό  το υς  
αρραβω νιασμένους νέους να στείλη δώ ρον παρόμοια  π α ν το ύ φ λ ια  κα ι τερλή 
κ ια ’ α λλ ' αι της πρώ της τάξεω ς νύμφαι οπού  θέλουν έχει χρ υ σ ή ν  φ ορεσ ιάν  
ημπορούν να φορούν και παντόφ λια  και τερλήκια πα ρόμο ια  κατηφένια , η 
δε δεντέρα τάξις θέλει φορεί παντόφ λια  από π ετζ ί λ ιό κ ι και η τρ ίτη  τά ξις  
θέλει φορεί από π ετζ ί κ ίτερνον και τερλήκια τα λεγόμενο  μ πα ϊρα κω τά »3.

Θα πρέπει να πω εδώ ότι ο όρος «κατακτητής»  δεν τίθεται αφηρημένα. 
Και ο ένας και ο άλλος (Ενετός ή Τούρκος) νοούνται μέσα σε ένα συγκεκρι
μένο σύστημα οικονομικό και κοινωνικό, που εφαρμόζεται στη μια και την 
άλλη περίπτωση.

1. J. Zinkeisen, GeschJchte des osmanischeo Reiches in Europe, τ. 7, Hamburg 1863. σ. 398* 
πρβλ. Κυριάκο Σιμόπουλο, Ξένοι π ερ ιηγητές σ τη ν Ε λλάδα , 1810-1821, Γ2, Α θήναι 1975, σ. 101.

2. Μιχ. Α. Καλινδέρη, Τα  λυτά  έγγρα φ α  τη ς Δ ημοτικής Β ιβλιοθήκης Κ οζάνης, 1676-1808. 
Εν Θεσσαλονίκη 1951. σ. 99*100 πρβλ. Σιμόπουλο, ό.π., σ. 344-345, σημ. 1.

3. Βλ. Σιμόπουλο, 6 π „  σ. 345.
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Έτσι στην Ενετοκρατούμενη Ζάκυνθο η φεουδαρχική διάρθρωση των πα
ραγωγικών σχέσεων, η αυστηρή συνακόλουθα διάκριση των ατόμων σε ευγε- 
νείς (nobili), αστούς (dvili) και λαό (popolari)‘ αντικατοπτρίστηκε στην εν
δυμασία τους με απόλυτη διαφοροποίηση. Ώς τα τέλη του 18ου αιώνα —όσο 
μας επιτρέπουν τα σωζόμενα στοιχεία να πιστεύουμε— οι τρεις αυτές τάξεις 
σε καμιά περίπτωση δεν συμπεριφέρθηκαν ενδυματολογικά ομοιότροπα1 2.

Η πρώτη προνομιούχα τάξη των ευγενών ήταν ταυτισμένη με τους Βενε- 
τούς. Τα ευρωπαϊκά ενδυματολογικά ρεύματα ήσαν τα πρότυπα των επιλογών 
τους. Οι ευγενείς χρησιμοποίησαν τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία αυτών των 
τάσεων ως ορατά σύμβολα της κοινωνικής τους υπεροχής απέναντι στα κα
τώτερα μέλη της ζακυνθινής κοινότητας.

Οι άνδρες π.χ. υιοθέτησαν τις ογκηρές κομμώσεις και τις περούκες του 
ευρωπαϊκού μπαρόκ και ροκοκό, τα τρίκοχα και αργότερα δίκωχα καπέλα 
του νεοκλασικισμού, τα ξυρισμένα ολωσδιόλου πρόσωπα, τις μεταξωτές πε- 
ρισκελίδες, τα χρυσά και ασημένια κουμπιά στα θηλυκώματα, τις χρυσές ή 
ασημένιες πόρπες στα ψηλοτάκουνα υποδήματα. Τέλος χρυσά κοσμήματα 
υπογράμμιζαν την κοινωνική υπεροχή τους.

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκαν οι επιλογές των γυναικών, των αρχοντίσσων 
της ζακυνθινής κοινωνίας. Τα βαρύτιμα, πάντοτε δυτικοευρωπαϊκής προέ
λευσης, υφάσματα των φορεμάτων τους δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ από τις 
κατώτερες τάξεις. Η «κούδα», η ουρά στα φορέματα, σηματοδοτούσε με το 
μήκος της την αρχοντική καταγωγή. Η χρήση άφθονων κοσμημάτων σφράγιζε 
την κοινωνική επιφάνεια της οικογένειας.

Δεν έχουμε καμιά προσέγγιση αυτών των ενδυματολογικών τρόπων από 
τους ποπολάρους. Τόσο τα υλικά κατασκευής των ενδυμασιών τους όσο και 
τα σχήματα είναι σαφώς διαφορετικά από των ευγενών. Τα πρώτα είναι πά
ντοτε προϊόντα οικοτεχνίας. Τα δεύτερα, αν και φαίνεται να αποτελούν κα
θυστερημένη ηχώ από ενδυματολογικά σχήματα των ευγενών, αν εξεταστούν 
συγχρονικά, προβάλλουν όχι μόνο διαφορετικά, αλλά και διανθισμένα με 
επιμέρους διακριτικά στοιχεία που σηματοδοτούσαν τη μη προνομιούχα λαϊκή 
καταγωγή. Π.χ. το μουστάκι, που οι άνδρες έφεραν, καθώς και η «βεργέτα», 
κυκλικό μεταλλικό σκουλαρίκι στο αφτί τους.

Οι ποπολάροι, χωρίς να έχουν συμμετοχή στα κοινά, δεν είχαν ανάγκη 
επίδειξης ευγενικής καταγωγής ή οικονομικής δύναμης αυτή την περίοδο.

1. Βλ. Λ εω νίδα X. Ζώη, Ισ το ρ ία  τη ς Ζ άκυνθον, Αθήναι 1955, σ. 129-144* γ ια  τ ις  κοινω νικές 
τά ξε ις  κ α ι τα  δ ικα ιώ ματα  του πληθυσμού γενικά στις βενετοκρατούμενες χώ ρες βλ. Γεωργίου 
Σ. Π λουμίδη, Ο ι β ενετο κρα το ύμενες ελλη νικ ές χώ ρες μ ετα ξύ  το ν  δευτέρο υ κα ι τρ ίτο ν  Τούρκο- 
β εν ετικ ο ύ  π ο λέμ ο υ  (1503-1537). Π ανεπιστήμιο Ιω αννίνω ν, Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής 
Σχολής, Δωδώνη, παράρτημα αρ. 4, Ιω άννινα  1974, σ. 144-64.

2. Βλ. διεξοδική ανάπτυξη του θέματος σ ιη  Βρέλλη-Ζάχου, ό.π., σ. 76-$6.
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Όταν αργότερα, σε προχωρημένα χρόνια της Αγγλικής Προστασίας, μέσα 
από τις ιδέες του ριζοσπαστισμού, συνειδητοποιούνται, αξιώνουν αυτή τη 
συμμετοχή1.

Όμοια με τους ποπολάρους φαίνεται ότι συμπεριφέρονται οι κάτοικοι 
των χωριών του νησιού. Αν και λείπουν επαρκή στοιχεία για την ενδυματο- 
λογία τους αυτή την περίοδο, δεν συναντούμε στις δικές τους κοινότητες δια
στρωματώσεις αντικατοπτριζόμενες στην ένδυση.

Πολύ αργότερα, στα προχωρημένα χρόνια του 19ου αιώνα, όταν η επι
κοινωνία με το κέντρο, την πόλη της Ζακύνθου, πυκνώνει και όταν ακόμη 
οικονομικά γνωρίζουν άνθιση, τότε ζουν τη δική τους κοινωνική ανακατάταξη 
(όπως άλλωστε οι ποπολάροι)2 3. Έχουμε τότε κάποια ενδυματολογικά σημάδια 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, που όμως εξαιρετικά τα οικονομικά δεδομένα 
σχηματίζουν και επιβάλλουν, και όχι η καταγωγή ή η εξουσία, και που εκ
φράζεται με τη διάκριση «πλούσιος» και «φτωχός».

Έτσι ο πλούσιος χωρικός φορά πουκάμισο μανταπολαμένιο5, κοστούμι 
από κασμήρι, καπέλο «μπαγιασό»  ή ρεπούμπλικα, σκαρπίνια ως υποδήματα, 
και αποβάλλει τη βεργέτα από το αφτί του.

Αντίθετα, οι οικονομικά αδύνατοι περιορίζονται σε πουκάμισο από μα- 
ντρά του αργαλειού, κοστούμι ντρίλινο, του αργαλειού επίσης, “ψάθινη τρίτσα 
ή «μιλίτσιχχ» (τραγιάσκα) ως κεφαλοκάλυμμα και ντόπια «πασουμάκια»  ή 
απλά βοϊδοτσάρουχα ως υποδήματα. Οι ηλικιωμένοι φέρουν ακόμη τη βεργέτα 
στο αφτί τους.

Η εύπορη χωρική θηλυκώνει με φιλντισένια κουμπιά το μπούστο της, τολ
μά ακόμη να έχει κούδα, ουρά, στο γιορτινό ή νυφικό της άμπιτο, χρησιμο
ποιεί μεταξωτό ταφτά και βελούδο για το βελέσι και το τζιπουνι της. Η 
φράση «Θα πάει ο άντρας τση στην πόλη  να τση φέρει καπέλο»  είναι και 
έκφραση των προσδοκιών για κοινωνική αναγνώριση και επιβεβαία>ση της 
οικονομικής ευμάρειας. Φορά ακόμη αγοραστές μεταξωτές κάλτσες και υπο
δήματα από λουστρίνι ή τελατίνι. Όσο για τα κοσμήματά της προβάλλει ιδ ι
αίτερα τις μαργαριταρένιες «ροζέτες» της ως σκουλαρίκια, καθώς και άφθονα 
«χρυσάφια του λαιμού». Μπορεί ακόμη να «φκιασιόώ νεται»  με καλλυντικά 
φερμένα από την πόλη.

Η φτωχή χωρική έχει αντίθετα στο μπούστο της απλές άζουλες (κόπτσες) 
ή κορδόνια περασμένα χιαστί, δεν τολμάει να έχει κούδα στο άμπιτο, χρη
σιμοποιεί ντόπια υφάσματα για τα εξωτερικά της ρούχα και πλέκει τις κάλ
τσες της η ίδια. Τα υποδήματά της είναι τα βοϊδοτσάρουχα για κάθε μέρα,

1. Βλ. πρόχειρα ό.π., σ. 61 και 159, σημ. 15, όπου κα ι σχετική βιβλιογραφία.
2. Για τ ις  οικονομικές κα ι κοινω νικές μεταβολές στη Ζάκυνθο μετά την Έ νω ση βλ. 0Λ ., σ. 

66-69.
3. Από αγοραστό λευκό χασέ σε άριστη ποιότητα.
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ενώ τα γιορτινά της από ευτελή βακέτα. Στα αφτιά της φοράει απλές κυκλικές 
βεργέτες, κι αν δεν έχει καθόλου «χρυσάφια το υ  λαιμού», περιορίζεται σε 
μια απλή βελούδινη ταινία με το βαφτιστικό σταυρό της κρεμασμένο. Καλ
λωπίζεται επίσης αλλά με «φ χιασίδια»  που η ίδια ετοιμάζει.

Η διάκριση είναι εδώ έντονη αφενός στα υλικά κατασκευής των ενδυμάτων 
και αφετέρου στα διακοσμητικά εξαρτήματα, κοσμήματα και υποδήματα, ενώ 
η μορφολογία έχει προσαρμοστεί σε συγκεκριμένα σχήματα αποδεκτά από 
την κοινότητα, ώστε οι διαφορές να αμβλύνονται1.

Ανάμεσα στους ευγενείς και τους ποπολάρους με την πλήρη οικονομική 
και κοινωνική διαφοροποίηση ευδιάκριτη όπως φάνηκε και στην ενδυματο- 
λογική τους συμπεριφορά, τα μεσαία στρώματα στην πόλη της Ζακύνθου, 
ορισμένα επίσημα ως «αστοί»  (civili), διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο, με 
σαφή την τάση της ανέλιξής τους, κοινωνικά στηριγμένη στην οικονομική 
ακμή, και κάποτε και την πνευματική.

Η ενδυματολογική εικόνα που δίνο υν  διαφέρει από των ευγενών κυρίως 
στα στοιχεία εκείνα που κατεξοχήν πρόβαλλαν αριστοκρατική καταγωγή, αλλά 
από πρακτική σκοπιά δεν πρόσφεραν τίποτα*.

Έτσι οι έμποροι και διανοούμενοι της ζακυνθινής κοινωνίας είχαν π.χ. 
ξυρισμένα τα πρόσωπά τους, διαφοροποιημένοι από τους μυστακοφόρους 
ποπολάρους κατωτέρους τους, δεν φορούσαν ωστόσο τις περούκες των ανω- 
τέρων τους nobili.

Η ρίζα τους ήταν λαϊκή, ήθελαν όμως μέσω της οικονομικής τους ευμά
ρειας να καταξιωθούν και κοινωνικά και μάλιστα να προβάλουν αυτή την 
καταξίωση συμμετέχοντας στη χρήση ορατών εξωτερικών συμβόλων της εξου
σίας, την οποία όχι μόνο επιθυμούσαν αλλά και σταδιακά άγγιζαν.

Εξάλλου από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στα χρόνια της Αγγλι
κής Προστασίας προσαρμόστηκαν ευκολότερα στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρό
τυπα’, με την αστική πλέον ρίζα, τα οποία άλλωστε αντανακλούσαν και τις 
δικές τους ιδεολογικές διαφοροποιήσεις.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά αναδείχτηκαν πλέον οι ίδιοι τα πρότυπα στη 
δική τους κοινότητα: στους ευγενείς της αφενός που παρακμάζανε και στους 
ποπολάρους αφετέρου που αποδεσμεύονταν από τα κοινωνικά στεγανά.

Το τριμερές δυτικοευρωπαϊκό κοστούμι των ανδρών π.χ. αποτέλεσε το

1. Βλ. 0 Λ „  σ. 96-124 (όπου κα ι «αναστήλωση> της λα ϊκής ενδυμασίας, ανδρικής και γυ- 
ν α υ τ ία ς  στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση).

2. Η  επαγγελματική απραξία  είνα ι εκείνη που τα μέγιστα αντικατοπτρίζεται στις αριστο
κρατικές αμφιέσεις όλω ν τω ν εποχώ ν σε αντίθεση με την επαγγελματική δραστηριοποίηση, που  
εξυπηρετούν τα  ενδύματα τω ν κατώ τερων παραγω γικώ ν κοινω νικώ ν στρωμάτων.

3. Βρέλλη-Ζάχου, ό π . ,  σ. 79-81.
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σχήμα που σιγά σιγά ισοπέδωσε και απάλυνε ως ένα βαθμό τις έντονες κοι
νωνικές αντιθέσεις μέσα από την ένδυση*.

Στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα η περίπτωση της αθηναϊκής κοινότητας 
μας προσφέρει ένα ανάλογο παράδειγμα1 2.

Εκεί οι κοτζαμπάσηδες και προύχοντες οικειοποιήθηκαν την ενδυμασία 
των Τούρκων κατακτητών εξαιρούμενοι ουσιαστικά από τους περιορισμούς 
και τις απαγορεύσεις της Πύλης (όπως άλλωστε οι όμοιοί τους σ’ όλη την 
Ελλάδα).

Έτσι στην ανδρική φορεσιά το μεταξωτό ποδήρες πλατυμάνικο αντερί, 
φαρδιά σαλβάρια, ριγωτό μεταξωτό ζωνάρι, γούνινος τζουμπές, αποτελούσαν 
τα ευδιάκριτα σημεία αυτής της ενδυματολογικής συμπόρευσης. Έφεραν ακό
μη την ίδια —όπως των κατακτητών— κόμμωση (δηλ. ξυρισμένο κεφάλι με 
ένα μόνο βόστρυχο στην κορυφή) κι ακόμη γενειάδα3. Κανένα από αυτά τα 
στοιχεία δεν συναντάται στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Κι όταν ασκού
σαν το αξίωμα της δημογεροντίας, το δήλωναν με τα ιδιαίτερα σύμβολα της 
εξουσίας: το καλπάκι, κάλυμμα του κεφαλιού σε σχήμα αρχιερατικής μίτρας, 
και το μεταξωτό καβάδι, το ένδυμα που ο ίδιος ο βοεβόδας παρέδιδε στο 
νεοεκλεγμένο δημογέροντα με επίσημη τελετή.

Θα ’λεγε κανείς ότι επρόκειτο για μια μίμηση σχεδόν δουλική4. Την ίδια 
τάση διακρίνουμε και στη γυναικεία αμφίεση. Οι αρχόντισσες της αθηναϊκής 
κοινότητας έχουν υιοθετήσει τα πρότυπα της Πόλης και της Σμύρνης. Δια
φοροποιούνται από τις γυναίκες των κατώτερων στρωμάτων μέσα από τα 
σχήματα και τα υλικά κατασκευής των ενδυμάτων τους — στην πλειονότητά 
τους εισαγόμενα. Άφθονα κοσμήματα σφραγίζουν αυτή τη διαφοροποίηση.

Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, όπως και στην Ενετοκρατούμενη Ζάκυνθο, 
τονίζουν την κοινωνική επιφάνεια της οικογένειας και ταυτόχρονα δηλώνουν 
και τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας έξω από τον αυστηρά ενδοοικογενειακό5.

1. Την εξέλιξη και διαμόρφωση της αστικής ενδυμασίας (γυναικείας κ α ι ανδρικής) στη Ζ ά
κυνθο μετά την Έ νω ση βλ. ό π . .  σ. 87-96.

2. Βλ. την εκτενή πραγμάτευση του θέματος στη Μ πάδα - Τσομώκου, ό .π ., σ. 11-89.
3. Πρβλ. παρόμοιες περιγραφές ενδυμασιών αρχόντω ν της πόλεω ς τω ν Ιω αννίνω ν, γ ια  π α 

ράδειγμα, και ακόμα της Σ ιάτιστας και της Π άτρας από τους περιηγητές H enry Holland, Η. W. 
Williams, Francois C.H.L. Pouqueville, στο Σιμόπουλο, ό.π., σ. 183, 353 κα ι 447 αντίστο ιχα .

4. Οι περιηγητές την επισήμαναν στα κείμενά τους. Το 1773 ο βαρώ νος de Riedesel π α ρ α 
τηρούσε: «Μ όλις π έο η  στα  χέρ ια  το υς  άσπρο μ α ντή λ ι το φ οράνε γύρω  α π ό  το  κ εφ ά λι γ ια  να  
μοιάζη με σαρίκι. Το π ρά σ ινο  α ντερ ί είνα ι δημοφ ιλέστα το  ανάμεσα σ το υ ς  Έ λληνες... Κ α ι όμω ς 
αυτοί οι ίδ ιο ι ο ι Έ λληνες π ο υ  υ ιοθετούν τ ις  τούρκ ικες συνήθειες και καμαρώ νουν, μ ό λ ις  β ρεθο ύν  
μπροστά  σ το ν  έσχατο  Τούρκο, β γά ζο υν ταπεινά  το κ α λπ ά κ ι π ο υ  φ ο ρ ο ύν  π ερ ή φ α να  α να γερ τό  
στο ένα α φ τί» (βλ. Σιμόπουλο, ό .π„ Β ',  Αθήνα 1976, σ. 309 κα ι 310).

5. Παρόμοια ενδυματολογική συμπεριφορά τω ν  Ελληνίδων αρχοντίσσω ν κ α ι σε άλλες τουρ-
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Στην αθηναϊκή κοινότητα μετά τους άρχοντες (κατόχους έγγειος ιδιοκτη
σίας) ακολουθούσαν οι νοικοκυραίοι (με πρώιμες αστικές επαγγελματικές 
δραστηριότητες, εμπόριο - βιοτεχνία) και οι παζαρίτες (με την ίδια απασχό
ληση αλλά μικρότερα εισοδήματα), ως ανώτερα και κατώτερα, θα λέγαμε, 
στρώματα μιας αστικά εξελισσόμενης αστικής τάξης.

Στα ανώτερα ιδιαίτερα σημειώνουμε την τάση να υιοθετούν αφενός κά
ποιες τουρκικές ενδυματολογικές συνήθειες των αρχόντων της κοινότητας 
—ακόμη και να εξαγοράζουν κάποια σχετικά προνόμια, προσβλέποντας στην 
εξουσία— κι αφετέρου συνήθειες ευρωπαϊκές, που δέχονται και εξοικειώνο
νται μαζί τους στους τόπους των συναλλαγών τους.

Αλλά και στις αμφιέσεις των συζύγων τους συναντούμε πρόσληψη στοι
χείων από τη φορεσιά των αρχοντισσών. Αφού έχουν την οικονομική δυνα
τότητα να τα αποκτήσουν —ή και να εξαγοράσουν το προνόμιο να τα φο
ρούν— το κάνουν.

Στη συνέχεια, όταν η κοινωνία τείνει σε μιαν αστική διαμόρφωση θα φο
ρέσουν ένα κοινό νέο τύπο, τόσο οι αρχόντισσες όσο και οι γυναίκες των 
νοικοκυραίων.

Τελευταίοι στην κοινωνική κλίμακα της αθηναϊκής κοινότητας είναι οι 
«ξω τάρηόες», καλλιεργητές της γης, κτηνοτρόφοι, μισθωτοί, εργάτες. Συγχω- 
νεμένοι με τους Αρβανίτες της περιοχής αποτελούν μάλλον το κοινωνικό πε
ριθώριο της κοινότητας. Με την πλήρως διαφοροποιημένη φορεσιά τους οι 
άντρες ξωτάρηδες και οι γυναίκες τους αποδέχονται αυτή τη διάκριση.

Εντούτοις η «πουκαμίσα»  των ανδρών, το βασικό ένδυμά τους, θα εξε
λιχθεί στη συνέχεια στη γνωστή εθνική φουστανέλα, θ α  φορεθεί κατά την 
επανάσταση από όλες τις κοινωνικές τάξεις, στην προσπάθειά τους —αν το 
ερμηνεύσουμε έτσι— να προβάλλουν τον κοινό αγώνα.

Όσο για τη γυναικεία φορεσιά της ίδιας τάξης, αφού διατήρησε σταθερό
τητα στη μορφή των ιδιότυπων στοιχείων της για τουλάχιστον 150 χρόνια, 
δέχτηκε τα νέα ενδυματολογικά μεταπελευθερωτικά μηνύματα, όταν ακριβώς 
άρχισε και εδώ ο παραγωγικός πληθυσμός να έχει αγοραστικές δυνατότητες, 
ώστε αρχικά να μπορεί να πλουτίσει τη φορεσιά της γυναίκας του με δια-

κοκρατούμενες κοινότητες αφήνουν να  υποθέσουμε ο ι μαρτυρίες κα ι πά λ ι τω ν περιηγητώ ν, όπω ς 
π .χ . του  John Gam H obhouse το 1809. Κ ατ' αυτόν «(Η Ε λλη νίδες ν τύνο ντα ν  σχεδόν όπω ς Oi 
Τ ουρκάλες. Ζ ιπ ο ύ ν ι εφ α ρμοστό  σ το  σ τήθος φ άρδα ινε λ ίγο  κάτω  από τη μέση. Το φ ουστά νι μ ε 
ρ ικ ές  φ ο ρές α πό  κλαρω τό  μετα ξω τό , έπ εφ τε π ίσω  χαλαρό. Τα μ α νίκ ια  φ ά ρδα ινα ν και ά νο ιγα ν  
π ρ ο ς  τη μέση. Ή τα ν  π ιο  μα κρ ιά  α π ' τα  χέρ ια  κα ι ανασηκώ νονταν σ τις  άκρες. Κ ά τω  από το  
σ τή θο ς έδενα ν  κ ά π ο υ  κ ά π ο υ  μ ια  κορδέλα. Η  ζώ νη τους, ακριβό μ α ντή λι κεντημένο  μ ε  χρ υ σ ο 
κλω στή  κ α ι λο υλο ύδ ια , δ ενό τα ν  χα λα ρά . Ό τα ν οι Ε λλη ν ίδες β ρ ίσκ ο ντα ν  έξω  από  το  σ π ίτι, τυ
λ ίγο ν τα ν  σ ' ένα  ράσο  όπω ς οι Τ ουρκάλες, μόνο  π ο υ  α ντί για  φ ερετζέ έρ ιχνα ν  σ το  κεφ άλι ένα  
βέλο , π ο υ  ανασήκω ναν, ό τα ν  δ εν  β ρ ίσ κ ο ντα ν  μπ ρο στά  σε Τούρκο*. (Βλ. Σ ιμόπουλο, 0 λ ., Γ2, σ. 

101).
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κοσμητικά στοιχεία και στη συνέχεια να επιλέξει συγκεκριμένους τύπους εν
δυμάτων και να αλλάξει σταδιακά την παραδοσιακή μορφή και τα σχήματα.

Αλλά και στη νησιωτική τουρκοκρατούμενη χώρα επισημαίνουμε ανάλογη 
σημειοδοτική λειτουργία των ενδυμάτων*. Στη γειτονική Τζια, για παράδειγμα, 
το «αρχοντολόι»  ντύνεται κατά τα τούρκικα πρότυπα: αντερί, φαρδύ ζωνάρι 
στη μέση, κοντογούνι, τζουμπές, άσπρες κάλτσες είναι τα ενδύματα των 
αντρών, ενώ όσοι ανήκουν στα μεσαία στρώματα, οι «μαυροβρακάτοι», δια- 
κρίνονταν από την ασπροκόκκινη σκούφια τους, το γελέκι ή σωκάρδι με τα 
πολλά κουμπιά, τη τζάκα, επενδύτη που έφτανε ώς τη μέση μπροστά και έπε
φτε πιο χαμηλά πίσω, το σαλβάρι, μαύρο ή γαλάζιο, από τσόχα ή μπαμπακερό 
ύφασμα με πολλές δίπλες. Ο κατώτερος παραγωγικός πληθυσμός, οι ραγιάδες 
ή ξωτάρηδες, που λέγονταν και «τσονλαφοι»  (από την καλογερίστικη σκούφια 
τους) και ακόμη «ασπροβραχάτοι», φορούσαν «αμπά»  (κάπα, δηλαδή, χωρίς 
κουκούλα) ή «μπιρίχο»  (κάπα χωρίς μανίκια) και το χειμώνα κάπα αδιάβροχη 
χωρίς κουκούλα, άσπρα βρακιά, μάλλινες κάλτσες και τσαρούχια από δέρμα 
χοίρου1 2.

Έχουμε ανάλογα παραδείγματα και σε άλλες τουρκοκρατούμενες κοινό
τητες των αιγαιοπελαγίτικων νησιών.

Οι πληροφορίες του Τηνιακού γιατρού Marc Philippe Zallony για την προ
επαναστατική Τήνο μας δίνουν επίσης την εικόνα των προυχόντων του νη
σιού, και των γυναικών τους να μιμούνται τις αμφιέσεις των κατακτητών, 
ενώ των μεσαίων στρωμάτων (εμπόρων βασικά) ή να οικειοποιούνται ευρω
παϊκά πρότυπα που τα ταξίδια τους στην Ιταλία προσέφεραν ή και —αυ
τοσχεδιάζοντας, θα λέγαμε— να τα συνταιριάζουν ακόμα με τουρκικά στοι
χεία (καπέλο, πανταλόνι, γραβάτα με αντερί και τζουμπέ) και να παρουσιά
ζουν έτσι ένα σύνολο ενδυματολογικό «αλλόκοτο κα ι γελο ίο»  —κατά τον 
Zallony— που «δεν συνηθιζόταν σε κανένα λα ό  και σε κα μ ιά  χώ ρα»3.

1. Βλ. Ιω άννας Π απαντω νίου, «Οι τοπικές φορεσιές στο Α ιγαίο από  την Αλωση μέχρι την 
Απελευθέρωση», Εθνογραφικά, 4-5 (1983-85), σ. 29-44.

2. Βλ. Σ ιμόπουλο, ό.π., σ. 473, σημ. 2 (όπου κα ι αναφορά στο πρω τότυπο  Ιω. Ψ ύλλα, Ιστορία 
της νήσον Κέας, Εν Αθήναις 1921, σ. 205 κ.ε.).

3. Βλ. Σ ιμόπουλο, όΛ ., Γ |, σ. 509-510. Για τη μίμηση τω ν τουρκικώ ν ενδυματολογικώ ν π ρ ο 

τύπω ν από τους εύπορους νησιώτες του Α ιγαίου ο Pitton de Tournefort το  1699 παρατηρούσε 
τα  εξής αναφερόμενος στη Νάξο: «Μόλις παρουσιαστεί ο στόλος του Καπονδάν πασά, Έλληνες 
χαι Λατίνοι φορούν τον κόκκινο σκούφο τον ραγιά, σαν σκλάβοι της γαλέρας, και τρέμουν 
μπροστά στον έσχατο Τούρκο αξιωματικό. Μόλις όμως σαλπάρει ο στόλος, η ναξιώτικη αρι
στοκρατία αρματώνεται και πάλι με την υπεροψία της. Αμέσως φορούν όλοι τους βελούδινους 
σκούφους και ξαναρχίζουν τις έριδες για το γενεαλογικό τους δένδρο». (Βλ. Σ ιμόπουλο, ό .π., 
A ' ,  Αθήνα 1972, σ. 721-722).
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Τη γυναικεία ενδυμασία χαρακτήριζε κατεξοχήν ο κεφαλόδεσμος: «Οι 
αστές και αριστοκράτισσες τύλιγα ν το κεφάλι με κόκκινο ή ιώδες βελούδο  
τον λεγόμ ενο  μαχραμά. Ε ίχε σχήμα κυλινδρικό χω ρίς καμμιά ευστάθεια και 
στερεω νόταν στο μέτω πο μ' ένα πολύχρω μο μαντήλι. Π άνω από το μαχραμά 
άπλω ναν, ότα ν έβγα ιναν από το σπίτι μεταξωτή μπόλια». Αντίθετα «οι γυ 
ναίκες τω ν λα ϊκ ώ ν τάξεω ν φορούσαν κ ίτρινο βελούδο μπαμπακερό και τσε
μ πέρι από άσπρο μετάξι»1 2.

Ξεχωριστή —θα έλεγα— και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση 
της Κρήτης, και μάλιστα όσον αφορά τις ενδυματολογικές παλινδρομήσεις 
της πρώτης τάξης των κοινοτήτων της. Ταυτίζεται δηλαδή ο άρχοντας και 
ο εύπορος Κρητικός με τον Ενετό όμοιό του, προσαρμόζεται στις ενδυμα
τολογικές αντιλήψεις ακόμη και προσταγές του όσο η Ενετοκρατία διαρκεί1.

Όμως όταν το 1669 οι Ενετοί φεύγουν, η νέα ιστορική πραγματικότητα 
επιφυλάσσει μια εκ διαμέτρου αντίθετη ενδυματολογική συμπεριφορά: Τα βε- 
νετσιάνικα πρότυπα εγκαταλείπονται, ενώ τα καβάδια και οι τζσυμπέδες «α 
λα  τουρκέσκα» μαζί με τα σαρίκια ως κεφαλοκαλύμματα υιοθετούνται και 
μάλιστα δουλικά και εδώ. Είναι σχετική η παρατήρηση του περιηγητή Franz 
W. Sieber (το έτος 1817) για τους εμπόρους της Σφακιανής κοινότητας: Κατ' 
αυτόν οι Σφακιανοί έμποροι συνήθιζαν να φορούν μέσα στο σπίτι τους κα- 
σμηρένια σαρίκια κατά τα τούρκικα πρότυπα, επιμένοντας να ταυτίζονται 
με την εξουσία έστω στα στενά οικιακά όρια. Όταν έβγαιναν όμως έξω, ένα 
γαλάζιο πανί, κατά πως η τουρκική εξουσία επέβαλλε, πιστοποιούσε τη θέση 
τους ως ραγιάδων. Αν επέμεναν στην ενδυματολογική τους πρόκληση, πρό
στιμο από 500 ως 3000 γρόσια ήταν η ποινή για την περιφρόνηση προς τον 
κατακτητή3.

Από το έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη αντλούμε εξάλλου παραδείγματα 
που αφορούν την ενδυματολογική συμπεριφορά κατά κοινωνικά στρώματα 
στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνιαν του 19ου αιώνα και των αρχών του 
20ού.

Όσον αφορά την Κρήτη για παράδειγμα και ιδιαίτερα την ενδυμασία των 
γυναικών στα Σφακιά η Χατζημιχάλη τονίζει την κοινωνική διαστρωμάτωσή 
τους μέσα από τα κοσμήματα:

«Π έριξ του λα ιμού, α ι γυναίκες της Κρήτης, όλω ν των περιοχώ ν, φέρουν 
περ ιδέρα ιον από χρυσά διάτρητα σφαιρίδια, τους αμπρακάμους.

1. Πρβλ. Σ ιμόπουλο, ό .π .. Γ ,. 511-512.

2. Βλ. κ α ι σημ. 2. σ. 178.
3. Βλ. Σ ιμόπουλο, ό.π .. Γ2, ο. 436.
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Το στήθος ολόκληρον ε ις  την ενδυμα σία ν τω ν Σ φ α χίω ν κ ο σ μ ο ύν  δ ιά  τη ς  
χολα ΐνα ς, χρυσο ύ  περιδερα ίον, πλουσ ιω τά του, συγκειμ ένο υ  εκ  π ο λλώ ν  σ ει
ρώ ν χρυσώ ν αλύσεω ν, εκ τω ν οποίω ν εχρέμα ντο  εκα τό  κα ι εν  χρ υ σ ά  φλω ρία . 
Π ο λλά χις α ι ευπορούσαι έφ ερον δύο  το ια ύτα ς χο λα ΐνα ς, π ερ ιεχο ύσ α ς δ ια 
κόσια δύο φλω ρία, οπότε το επ ιστήθ ιον το ύτο  κόσμημα ω νομάζετο  δ ιπ λο -  
χολα ΐνα . Ε ις  το κέντρον εχάστης αλύσεω ς εχρέμα το  σ τα υρ ό ς χρ υ σ ο ύ ς  κα ι 
αδαμαντοχόλλητος, εκατέρω θεν δε το ύτο υ  τα  π λ έο ν  β α ρ ύτιμ α  νομ ίσμα τα  
αγιοχω νσταντινάτα , και μ ετά  άλλα  μ εγά λα  φλω ρία, μ α ντζά ρ ια  χ λ π .  Υ π ή ρ χο ν  
και έτερα είδη χολα ΐνα ς, ό που α ντί φλω ρίω ν προσηρμόζοντο  ε ις  α λύσ εις  
φ ύλλα  χρυσο ύ  πα ριστώ ντα  φ ύλλα  μ υρσ ίνης ή δάφνης, άνθη, ρόδα  κ λ .π . μ ε τ ' 
αδαμάντω ν, χορα λλίω ν και μαργαριτώ ν. Α νά  μ έσ ο ν τω ν φ ύλλω ν  εχρέμ α ντο  
φλω ρία αγιοχω νστα ντινά τα  και εις  το  κέντρο ν το υ  στήθους σ τα υρ ό ς εκ π ο 
λυτίμ ω ν λίθω ν. Ο κόσμος ο ύτο ς ήτο δ ια  την ενπορω τέρα ν τά ξιν»1.

Στην Ύδρα η κόμμωση των γυναικών σηματοδοτούσε κατεξοχην την κοι
νωνική τους θέση. Κατά την Χατζημιχάλη «επί της κόμης τίθ εντα ι, δ ιά  τη ν  
διευθέτησιν το υ  τσεμπερίου, δύο  μ ικρά  μπουμπά ρια , α>ς κουλούρες, α π ό  ξένα  
μαλλιά , τα  μπουλέτσ ια . Τ αύτα  εστερεώ νοντο άνω θεν τω ν ώ τω ν δ ιά  να π ρ ο 
ετο ιμά ζουν το  σχήμα του κεφαλοδέσμου «να σ τρ ο γγυλεύει σ τα  αυτιά » . Τα  
μ πο υλέτσ ια  εσυνηθίζοντο μό νο ν από τα ς α ρχό ντισ σα ς κα ι δ εν  εφ ο ρο ύντο  
π ο τέ από τα ς ά λλα ς γυναίκας»2 3.

Την ίδια σημειοδοτική λειτουργία είχε και ο κεφαλόδεσμος:
«Ά παντα  τα  τσεμπέρια  έχουν σχήμα ορθογω νίου ισο σ κελο ύς τρ ιγώ νου. 

Το μ εγα λύτερο ν  εξ όλω ν είνα ι το  νυφ ιάτικο , της π ρώ τη ς κο ινω νικής τάξεω ς, 
με μήκος υποτεινούσης μ εν  2,23 μ., εχάστης δε τω ν καθέτω ν π λευρώ ν  1,45 
μ. Ό λα τα  άλλα, αναλόγω ς της κοινω νικής τάξεω ς και τω ν περ ιστάσεω ν, 
εορτινά  και καθημερινά, έχουν μ ικροτέρας διαστάσεις»9.

Στις γειτονικές Σπέτσες την κοινωνική θέση των ανδρών μαρτυρούσαν οι 
κάλτσες τους:

«Ε ις τους πόόα ς εφορούντο  από την ανω τέραν κο ινω νικήν τά ξ ιν  λ επ τα ί 
βαμβακεροί, π λ εχ τα ί από  τα ς γυνα ίκας περικνημίδες, ενώ  ό λο ι ο ι ά λλο ι άν- 
δρες ήσαν γυμνόποδες κα ι έφ ερον μό νο ν υποδήματα  (χουντούρες)»4 5. Στο ίδιο 
νησί «απαραίτητος κόσμος ε ις  τους νησιώ τας ήτο κα ι το  εν  εκ χρ υ σ ο ύ  ή εξ  
ά λλου μετάλλου, ενώπιον, ως κρίκος, φερόμενον π ά ντο τε από  το ν  λ α ό ν  μ ό νο ν  
εις το  αρ ιστερόν ο υς» \

1. Αγγελική Χατζημιχάλη, Ε λλη νικο ί 
ΑΟήναι 195^. σ. 19-20.

2. Ό .π ., σ. 21.
3. Ό .π .Ρ σ. 21.
4. Ό .π ., σ. 22.

εθν ικ ο ί ενδνμασ ία ι. Τόμος Β ' , Μ ουσείον Μ πενάκη,

5. O j i ., σ. 22. Πρβλ. τη σχετική ζακυνΟινή συνήθεια (σ. 180).
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Για την ενδυμασία των γυναικών του Λεωνιδίου, την οποία θεωρεί εξέλιξη 
«της ά λ λ ο τε  φ ο ρονμένης α πό  τα ς  α ρχό ντισ σα ς το υ  Π ραστού, τη ς καταστρα- 
φ είσ η ς π λο υσ κα τά τη ς πρω τευούσης τη ς Τσακω νιάς», η Χατζημιχάλη παρα
τηρεί:

« Α π ο τελείτα ι εκ  βα ρυτίμ ω ν υφ ασμάτω ν χρυσοϋφάντω ν, μεταξω τώ ν, βε
λο ύδω ν κα ι εκλεκτώ ν ερ ιούχω ν ά τινα  εκόμ ιζον ο ι π λο ύσ ιο ι Τσάκω νες, ο ι με- 
τερχό μενο ι λ ία ν  ευδοκίμω ς το  εμ π ό ρ ω ν ε ις  τα ς π ό λεις  τη ς Α να το λή ς και 
Α ύσειος. Ε κα λο ύντο  δε α ι α ρχό ντισ σα ι το υ  Π ραστού, ω ς φ έρουσαι το  μα κρύν  
π λ ο ύ σ ιο ν  εξω τερ ικόν ένδυμα, το ν  τζουμπέ, τζουμπελούδες... Ο τζο υμπές είνα ι 
ο μ ετά  τα ύτα  φερόμενος, ά νευ  χειρ ιδώ ν, εξω τερικός ποδήρης επενδύτης. Γ ί
νετα ι εξ  ερυθρό ς τσόχα ς ή α τλα ζιο ύ  ε ις  α πα λός αποχρώ σεις, κα ι εσυνηθίζετο  
μ ό ν ο ν  α πό  τα ς  νύμφ α ς κα ι τα ς νέα ς υπά νδρους γυνα ίκα ς της πρώ της κο ι
νω νικής τά ξεω ς το υ  Λ εω νιδ ίο υ» 1.

Μας είναι ακόμη γνωστό ότι στο Συρράκο της Ηπείρου οι κάτοικοι —μέλη 
όλοι της ίδιας ορεινής κοινότητας— ήσαν χωρισμένοι σε δυο τάξεις: τους 
ρ α φ τά δες  (μεγαλεμπόρους και κατασκευαστές της κάπας, βιοτέχνες και εμπό
ρους γενικά, τσαρουχάδες, ακόμη και εύπορους αγωγιάτες και τυροκόμους) 
και τους κ τη νο τρ ό φ ο υς  (τσελιγκάδες και τσοπάνηδες στο σύνολό τους)1. Οι 
ραφτάδες, που υπερείχαν κοινωνικά με τη μεταποιητική εμπορική τους δρα
στηριότητα, το επιβεβαίωναν αυτό και ενδυματολογικά φορώντας ακριβά ευ
ρωπαϊκά ρούχα έναντι των κτηνοτρόφων περιορισμένων στην πατροπαρά
δοτη φουστανέλα — ή στη μπουραζάνα οι γεροντότεροι*.

Το 1887 ο Ιωάννης Λαμπρίόης σημειώνει τα εξής αναφερόμενος στη γυ
ναικεία φορεσιά του Μετσόβου:

«Κ αι τω ν μ εν  τη ς πρώ της τάξεω ς ο επενδύτης (φλοκάτο) φ έρει καθ' όλον  
το  μ ή κ ο ς τω ν προ σθ ίω ν άκρω ν α υ το ύ  κα ι τα ς μα σχά λα ς ερ ιο ύχο ν ερυθρόν, 
τω ν δε τη ς δ ευ τέρα ς φέρει το ύτο  μ έχρ ι το υ  μέσου, τω ν δε της τρ ίτη ς μόνον  
μ έχρ ι οσφ ύος. Π λη ν  το ύ το υ  κα ι η π ο ιό τη ς και το  χρώ μα της εξω μίδος (σια- 
γκ ο ύν ι) δ ια κρ ίνει τα ς δ ια φ ό ρο υς τάξεις, δ ιό τι τω ν της πρώ της είνα ι μεταξω τή  
ή εξ  ερ ιο ύχο υ  τη ς Ε υρώ πης, τω ν δε της δευτέρα ς εξ εγχω ρίου υφ άσματος 
κα ι χρ ώ μ α το ς μ έλανος, ω ς κα ι τω ν της τρ ίτη ς αλλά  χρώ μα τος λευκού. Κ α ι 
το  τω ν γυνα ικώ ν μ ά λ ισ τα  φ όρεμα  δ ια κρίνει τα ς δ ια φ όρους τά ξεις α λλά  π ερ ί 
το ύ τω ν  άλλοτε. Ο υχ ή ττο ν  σημειούμεν κα ι ενταύθα  ότι την γυνα ίκα ν τη ς τρί-

1. Ό λ „ σ. 8.
2. Βλ. Η λ ία  Δήμα, Ο  π α ρα δο σ ια κό ς χο ρ ό ς  σ το  Σ υρράχο . Λ α ο γρ α φ ιχή  κα ι ανθρω πολογιχή  

π ρ ο σ έγγισ η . Δ ιδακτορική  διατριβή, Ιω άννινα  1989, σ. 31-36 (Κοινωνική διαστρωμάτωση της κοι
νότητα ς Συρράκον).

3. Ό .π ., σ. 96-99 (Η φορεσιά).
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της τάξεω ς δ ια χρ ίνο νσ ιν  ιδίω ς τω ν δυο  ά λλω ν τα  τσαρούχια , ά περ  μόνη  
αυτή οφείλει mb φέρη»1 2 3.

Ένα ακόμη παράδειγμα μας προσφέρουν τα Μεσόγεια της Αττικής.
Εκεί μόνον οι νύφες της πρώτης κοινωνικής τάξης φορούσαν τη «χρυσή  

στολή»  με το υπερβολικά διακοσμημένο και χρυσό κεντημένο πουκάμισο1. Τα 
κεντήματα δεν τα συνήθιζαν οι νύφες της δεύτερης τάξης, δεν μπορούσαν 
άλλωστε να ανταπεξέλθουν στο κόστος τους. Φορούσαν ως νυφιάτικο το 
«δεύτερο φ ο ύνη »  —όπως έλεγαν το πουκάμισό τους— ή «το φ ο ύν τι μ ε  τη  
μ ια  μαστραπά», δηλαδή πουκάμισο κεντημένο με πολύχρωμα —σε 18 χρω
ματισμούς— μετάξια, αλλά με ένα μόνο διακοσμητικό μοτίβο\

Τα παραδείγματα που ανέφερα, στο σύνολό τους, αφορούν την αποτύπωση 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην ένδυση σε κοινότητες με αξιοσημείωτη 
ωστόσο κοινωνική κινητικότητα, οφειλόμενη κύρια στις επαγγελματικές δρα
στηριότητες των μελών τους και ακόμη στη σχέση τους με μεγάλα αστικά πο
λιτιστικά κέντρα του εξωτερικού.

Αντίθετα, θα έλεγα ότι στις ολιγομελείς κοινότητες, τις απομονωμένες γε
ωγραφικά και πολιτιστικά, με βραδύ ρυθμό μεταβολής των παραγωγικών 
τους δυνάμεων και αποφασισμένες συνειδητά να εκφράσουν τις αξίες και 
τους άγραφους θεσμούς του τόπου, βλέπουμε την ενδυμασία να μένει προ
σηλωμένη σε όμοια σχήματα και όμοια διακοσμητικά μοτίβα, κοινά για όλα 
τα μέλη. Ενδίδει επιφυλακτικά σε νεωτερισμούς ή έστω απλές παραλλαγές 
—ποτέ παραβάσεις— της συχνά από αιώνες δεδομένης, συγκεκριμένης και 
ριζωμένης στο σταθερό πλέγμα των επιμέρους κοινωνικών κανόνων αισθη
τικής έκφρασης του ντόπιου πολιτισμού.

Εκεί το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική κατάσταση, το επάγγελμα, η καθη
μερινότητα και οι γιορτές, οι επίσημες κοινωνικές ώρες —γέννηση, ενηλι- 
κίωση, γάμος, θάνατος—, οι θρησκευτικές δοξασίες λειτουργούσαν ως καθο
ριστικοί συντελεστές μιας ενιαίας ενδυματολογικής συμπεριφοράς των μελών 
της κοινότητας4.

Το θέμα παραμένει πάντα ανοιχτό για συζήτηση και περαιτέρω διερεύνηση.

1. Ιωάννου Λ αμπρίδου, Η πειρω τικά Μ ελετή μα τα  Μ έτσοβον  και Γμρράκον. Τεύχος Π έμπτον, 
Μέρος Β ',  Ε ν Α θήναις 1887, σ. 55* βλ. ακόμη στην πρόσφατη μονογραφία  της Βασιλικής Ρόκου, 
Η  υφαντική οικιακή β ιο τεχν ία  σ το  Μ έτσοβο. 18ος αι. - 20ός α ε  Π ανεπιστήμιο Ιω ανν ίνω ν 1989 
(πολυγραφημένη έκδοση), το κεφ. IV: Έ νδυμα (σ. 155-211) κα ι ιδια ίτερα  τ ις  σ. 177-181 (Π λούσιοι 
και φτωχοί).

2. Χατζημιχάλη, ό.π., σ. 4-5. Επίσης βλ. τη διεξοδική παρουσίαση του θέματος από  την 
Μ αρία Μ ιχαήλ - Δέδε, Η  φορεσιά  τη ς Μ εσογείτισας, 1800-1930. Αθήνα 1981.

3. Χατζημιχάλη, 0Λ ., σ. 5.
4. Επαναλαμβάνω εδώ παλαιότερη άποψή μου. Πρβλ. Βρέλλη-Ζάχου, 0Λ ., σ. 45.



A B S T R A C T

SOCIAL STRATIFICATION IN THE GREEK COMMUNITIES. REFLECTIONS ON THE 
MATERIAL CULTURE. THE EXAMPLE: COSTUME

by
M arina VreUi-Zachou

The purpose of this paper is to reveal the social stratification in the Greek 
communities on the costumes of their members.

The examples that are presented concern communities which were under 
the rule or the protection of foreign powers, (the Venetians, the English or the 
Turkish) during the past centuries.

Zante (in the Ionian Islands) and Athens (in mainland Greece) are the main 
points of reference.

Some examples are also presented from the islands (Tzia, Tenos, Crete, 
Hydra, Spetses), and from the mainland (Leonidio of Peloponnesos, Syrrako 
and Metsovo of Epirus, Messogia of Attica) to indicate a wide spread of the 
phenomenon.

These communities were beginning to  become urbanized at die end of the 
18th century; this fact intensified the conflict between the social roles of their 
members and this reflected clearly on their costumes.

We distinguish the existence of three types of male and female costumes:
1. Costumes of the upper class («Nobili» or «Kotzambassides»), who used 

their clothes as visual symbols of their social superiority. They imitated costumes 
which were worn by the upper classes in West European countries or in Con
stantinople.

2. Costumes of the middle class (merchants, handicraftsmen, intellectuals 
etc.). These people started to become wealthy and sometimes well educated. In 
order to  be up to  the social level of the upper class in the community, they 
used to  copy much of the social behaviour of this class, especially the visual 
symbols of its superiority, such as costumes (briefly mentioning housing and 
food).

3. Costumes of the lower class (stock-breeders, farmers, artisans, seamen, 
workers). All these had no involvement in the common, so they had no necessity 
to  show any noble origins or an economic independence. The materials they
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used for their clothes were domestically made. The shapes of their costumes 
were different to those of the nobles.

They often had distinct features of their modest origins and had to follow 
the strict legislation which prohibited the wearing of some kind of costumes. 
Since the late 19th century the economic conditions, which had improved, and 
the political conditions, which also had changed, permitted the lower classes to  
express themselves freely and to adopt civic elements in their costumes.

As mentioned, the examples, which are being referred to, concern the distinct 
expression of the social stratification on costumes in the communities with the 
professional efficiencies of their members, and more so to  their relationships 
with great urban and cultural centers abroad.

In contrast to  all of the above, in the communities: a) with a few members
b) geographically and culturally isolated c) with a slow pace in the change of 
productive ways d) consciously determined to express the values and the 
unwritten laws, we realize that costumes of all the members of the community 
used to remain the same in shape and to have similar decorative motifs, without 
innovations or plain variations and never breaking away from the traditional 
aesthetic expression of the local culture. There a) sex b) age c) social status d) 
profession e) everyday life and celebrations f) birth, coming of age, marriage 
and death and g) religious beliefs were factors which influenced and defined the 
costumes of the members of the community.
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