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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Φθάνοντας στο τέλος αυτής της προσπάθειας, είμαι στην ευχάριστη θέση να 

ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους που πίστεψαν σε εμένα, με υποστήριξαν όλο αυτό 

το διάστημα και με βοήθησαν με κάθε δυνατό τρόπο. 

Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια και εισηγήτρια 

μου Κα. Αθανασία Τσατσαρού για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για τις 

πολύτιμες συμβουλές που μου υπόδειξε έτσι ώστε να φέρω εις πέρας αυτή την 

διπλωματική εργασία. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πρινιωτάκη Γεώργιο για την 

βοήθεια, την στήριξη και την επίβλεψη της πορείας της εργασίας μου μέχρι το τελικό 

της στάδιο. 

Τους ντόπιους κάτοικους των χωριών του θεσσαλικού κάμπου που χάρη 

αυτών κατάφερα να συγκεντρώσω αρκετό υλικό πάνω στο θέμα που ασχολήθηκα . 

Την φίλη μου Καπόρη Γεωργία που με βοήθησε αρκετά στην μετάφραση της 

γλωσσικής διαλέκτου των κατοίκων της Θεσσαλίας. 

Επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές του τμήματος της 

Κλωστοϋφαντουργίας για τις γνώσεις που μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. 

Τέλος θα ήθελα να πω ένα ακόμα «ευχαριστώ» στα άτομα που με ενθάρρυναν 

στις δύσκολες στιγμές. Και φυσικά να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για όλα αυτά 

που μου προσέφεραν όλο αυτό το διάστημα. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πρώτο κεφάλα ιο γίνεται μία εισαγωγή στο θέμα της δ ιπλωματικής 

εργασίας. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση της υφαντικής τέχνης με τα 

παραδοσιακά επαγγέλματα που πολλά από αυτά έχουν «χαθεί» ή τείνουν να 

εξαφανιστούν, στις μέρες μας. Χάρη σε αυτών των παραδοσιακών 

επαγγελμάτων σε κάθε μέρος της Ελλάδας έχουμε την δημιουργία της 

ελλην ι κής παραδοσιακής τοπικής φορεσιάς . 

Στο τρίτο κεφάλαιο τοποθετούνται ή ιστορία της λαϊκής φορεσιάς, οι 

γυναικείες φορεσιές με την μορφική κατάταξή τους και στην συνέχειa 

αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά εξαρτήματα που συναντώνται σε κάθε 

ελλην ι κή τοπική φορεσιά . 
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία μελέτη πάνω στην Καραγκούνικη 

ενδυμασία κα ι αναλύονται τα εξαρτήματα της φορεσιάς όπως και αναφέρεται 

για τον τρόπο ζωής των Καραγκούνηδων. 
Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας παραθέτονται σχέδια των 

εξαρτημάτων της Καραγκούνικης φορεσιάς. 
Τέλος παραθέτονται οι σχετικές συνεντεύξεις των κατοίκων του 

θεσσαλικού κάμπου που βοήθησαν αρκετά για την μελέτη της ενδυμασίας και 

τον τρόπο ζωής των Καραγκούνιδων. 
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ΚΕΦΑΜΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Καραγκούνηδες είναι αυτόχθονες Έλληνες κάτοικοι της πεδινής 

Θεσσαλίας, με κέντρο την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα . Πρόκειται για ένα 

γεωργικό λαό με ιδια ίτερο τρόπο ζωής και με μόνιμο τόπο κατο ι κίας σε πόλεις 

και κεφαλοχώρια του θεσσαλικού κάμπου. 
Ο κάμπος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο των συλλογι κών 

ασχολιών, στην ανάπτυξη παραδοσιακών επαγγελμάτων που ήταν άρρηκτα 

συνδεδεμένα με την υφαντι κή τέχνη των Καραγκούνηδων . 

Όλοι σχεδόν οι κλάδοι της λαϊκής χειροτεχνίας, υφαντι κή, κεντητική, 

αργυροχοΤα κλπ. αντιπροσωπεύονται από μία φορεσιά. 
Η γιορτινή κα ι νυφική φορεσιά του κάμπου της Θεσσαλίας έχει το 

λινομάνικο πουκάμισο με πυκνά μαύρα κρόσσια στον ποδόγυρο κα ι στα 

μανίκια φούντες. Ο διπλός σαγιάς είναι δύο πολύπτυχα βαμβακερά 

φουστάνια. Ο επάνω σαγιάς έχει συνήθως χρώμα λουλακί και πρόσθετο 

κεντητό ποδόγυρο που ταιριάζει με το γιλέκι κεντημένο από ειδι κούς ραφτάδες 

(ράφτες) με πολύχρωμα γαϊτάνια . Το στήθος το καλύπτει βαμβακερή 

τραχηλιά . Τη φορεσιά συμπληρώνουν η τσόχινη ποδιά και τα καβαδομάνικα, 

κεντημένα κι αυτά από ειδικό ράφτη με πολύχρωμα ή χρυσά γαϊτάνια. Στο 

κεφάλι φορούν τον κόθρο (μπουμπάρι) και βαμβακερό ή μεταξωτό μαύρο 
κεντητό μαντήλι . Στο κεφάλι , στο στήθος, στην μέση και στην ποδιά , φορούν 

πολλά κοσμήματα , κυρίως αλυσίδες με νομίσματα/φλουριά . 
Όλες οι ελληνικές φορεσιές έχουν τολμηρούς χρωματι κούς 

συνδυασμούς και παρουσιάζουν την ιδιαίτερη φαντασία των ντόπιων στον 

τρόπο με τον οποίο φοριούνται τα διάφορα μέρη τους και στα πολλά στολίδια 

με τα οποία τις στολίζουν . 
Σήμερα οι ελληνικές φορεσιές απλοποιημένες πια φοριούνται μόνο σε 

ορισμένα μέρη , στις γιορτές και σε τουριστικές εκδηλώσεις . 
Η φορεσιά του κάθε τόπου αναδεικνύει τον πολιτισμό και την 

ξεχωριστή θέση που λαμβά~ει χώρα στο ~ύνολο των ~νδυμασιών. Λόγο της 
ιδιαιτερότητας που παρουσιαζει η λαογραφια και η πολυπλοκη ενδυμασία του 
θεσσαλικού κάμπου , μου κίνησε το ενδιαφέρον για περεταίρω μελέτη της. 
'Ενα ταξίδι με ένα δικό μου άνθρωπο που κατάγεται από αυτά τα μέρη ήταν η 
αφορμή . το μαγευτικό τοπίο , οι, καταπρ?σινοι κάμποι, η άγρια ομορφιά της 

0 
οσειράς της Πίνδου , οι φιλοξενοι κατοικοι του θεσσαλικού κάμπου, η 

,:~όμορφη γλωσσική του~ διάλεκτο και η <~βαριά» , επιβ~ητική ενδυμασία τους 
ήταν στοιχεία που με «κερδισαν» . Σ;οιχεια που μου κινησαν την περιέργεια 

λωστοϋφαντουργό να ασχοληθω με το στοιχείο που εκφράζει όλη αυτή 
ως κ , ζ , Όλ . 

μορφιά τα ήθη και τον τροπο ωης τους. α αυτα αντιπροσωπεύονται 
την ο • , . 

ξ · α'λλων και από την παραδοσιακη τους ενδυμασια . 
μετα υ 
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ΚΕΦΑΛΑIΟ 2 

ΣΧΕΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. 

Η υφαντι κή εκ των πραγμάτων είναι συνδεδεμένη με πολλά άλλα είδη 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Κατά αρχήν συνδέετα ι άρρηκτα με την κτηνοτροφία 
και γενικά με όλες τις καλλιέργει ες από όπου προέρχονται οι πρώτες ύλες 
(μεταξοκαλλιέργειες , βαμβακοκαλλ ιέργειες κ . ά) . 

Από την στιγμή που θα μετατραπεί σε νήμα η πρώτη ύλη κα ι υφανθε ί 

δημιουργείται το αντικείμενο . Αν πρόκειτα ι για ε ίδος οικιακής χρήσης μπορεί να 
συνδεθεί με τις λεγόμενες διακοσμητι κές τέχνες , κεντητική και χρυσοκεντητι κή . Αν το 
προϊόν προορίζεται για εμπορική συναλλαγή τότε είναι έργο επαγγελματιών . Στην 
περίπτωση της ενδυμασίας πρέπει να συνεργαστούν πολλοί τεχνίτες για την 
ολοκλήρωση της: ραφτάδες, καποτάδες, αμπατζήδες, τερζήδες (κεντητές) , 
συρμακέσηδες , τακεντζήδες (αυτοί που πουλούν τακίμια δηλαδή δ ιάφορα καπέλα , 
πιλήματα, αλλά και άλλα εξαρτήματα τεπελί κι α, καλτσοδέτες, ζώνες , 
χρυσοκεντημένα μαντήλια , άσπρα ή κόκκινα φέσια) , γουναράδες , τσαρουχάδες. 
Παρεμφερείς με τους τακενζήδες είναι ο ι τσαρτσήδες ή τζαρτζήδες που 
ονομάστηκαν έτσι από το τσαρσί ή τζαρσί που στα τούρκικα θα πει υφασματαγορά . 
Οι τζαρτζήδες και τακεντζήδες συναγωνιζόταν με τους ραφτάδες γιατί οι δεύτεροι 
πλούτισαν τόσο ώστε μπορούσαν και αυτοί να αγοράζουν υφάσματα . Οι κάτοικοι 
των Καλαρρυτών ήταν διάσημοι ασιμιτζήδες και χρυσοκεντητάδες . 

Συντεχνίες καζάζηδων, αμπατζήδων, καποτάδων , μπουτζάδων μονοτεχνικές 
κατηγορίες ( ασχολούνταν με την κατασκευή και συρραφή των κομματιών που 
αποτελούνται οι παραδοσιακές ενδυμασίες) . Λαογραφι κές μελέτες μας 
πληροφορούν ότι στο τέλος 19ου αιώνα υπήρχαν 300 εργαστήρια μάλλινων 
υφασμάτων, για τα οποία είναι βέβαιο ότι προμηθεύονταν το ύφασμα από τους 

αργαλειούς της υπαίθρου . 
οι ράφτες ήταν είτε πλανόδιοι είτε εγκατεστημένο ι στην πόλη. Η αυξημένη 

ζήτηση ενδυμάτων έφερε σε πολλούς από αυτούς πλούτο . Έραβαν αλλά κα ι 
κεντούσαν ενδύματα, γι αυτό μέσα από αυτούς διαμορφώθηκαν και άλλες 
κατηγορίες τεχνιτών όπ~ς τερζήδ~ς, συρμακέσηδες(?ργυροχόοι) _ο ι οποίοι 
ικανοποιούσαν την επιθυμια για διακοσμηση των ενδυματων. Τα ενδυματα που 
ετοίμαζαν οι ράφτες , τα δ!οχέτευαν στην. ~γορά οι έμποροι , στην συνέχε ια 
μετατράπηκαν οι ίδιοι σε εμπορους- μεταφορεις . 

2.1 . ΡΑΦΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΤΑΔΕΣ 
2.1 .1. Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ 

Η εξειδίκευση της ρ~πτικής δ~μιούργησε. το επ?γγελμα του καποτά . 

κ Τα. δες η' ταν αυτοί που εραβαν καπες . Οι καπες εξαγονταν στο εξωτερι κό 
απο . 'λ Μ · ζ · · ξεφεύγοντας από το πεδιο της αυτ~κατανα ω?ης. πουτ ος ειναι ο ραφτης που 

έ αβε μαύρες κάπες για τους φτα:χους, χωρικους . . . 
ρ Το επάγγελμα των ραφταδων και των καποταδ_ων (κοντοκαπαδων) ήταν 
πολύ διαδεδομένο. ο λόΧος που τ?υςδεξανάγκαζ0ε. να γινονταξι μπουλ~ούκια και . να 

. αι σε πόλεις ηταν το οτι εν μπορ υσαν να ε ασφα ισουν πληρη 
ξενιτευοντ 

. · τέχνης - Επαγγέλματα / υφαντική ,http:// cultureportalweb.uoi.gr 
ι Παραδοσιακες μορφες 
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, τα ττρος το 
απασχόληση στους ραφτάδες και να προσφέρουν στις φαμιλιες τους 
ζην. , , τον τόπο 

Οι πλανόδιοι ράφτες και καποτάδες πηγαινοερχον~αν απο σειράς της 
καταγωγής τους σε μέρη όπου έβρισκαν δουλειά, στα χωρια της ορο 
Πίνδου 1 ,στην Λειβαδιά, το Ξηρόμερο, τον Αλμυρό κι αλλού2 

· , , καραβάνια , 
Ταξιδεύοντας ράφτες και καποτάδες σχημάτιζαν ιδιαίτερες ομαδες, μικρα 
τα λεγόμενα επαγγελματικά τσούρμα ή μπουλούκια ή παρέες1 

· , για ταξίδι. 
Όταν έφτανε το φθινόπωρο κάθε μπουλούκι ε,τοιμαζον,ταν λόκληρες 

Παίρνανε, τα σύνεργά ~ους και ξεκ~νούσαν με τα , ποδια . Μεpες 0~ δουλειές περπατουσαν με κακουχιες και περιπετειες και γυρνουσαν ;ον Μαιοξ'δ κι άλλες 
στην "ξενιτιά" ήταν κανονισμένες άλλες από το προηγουμενο τα 1 1 

συμφωνημένες τον καιρό της απασχόλησης . 

2.1.2 Η Γ ΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΠΟΤΑΔΩΝ 
'Ο , λ , σσα γιατι 

Περιουσία τους είναι η τέχνη τους, διατηρούν θρησκεια και γ ω ' 
κατακτητής τους έχει ανάγκη , ανάγκη από την τέχνη τους1 . , , σε ξένους 

Η καθημερινή φροντίδα του μπουλουκιού στο πλ?νεμα του , ττους τrου 
τόπους , μακριά από τους δ ι κούς τους ζώντας ανάμεσα σε ξενους ανθρ~ ύκια την 
δεν προλάβαιναν καλά-καλά να γνωρίσουν, δημιούργησε στ~ μπου 0ή έτrρετrε 
ανάγκη επι κο ινωνίας μεταξύ τους με μία καινούρια γλώσσα . Η yλωσσα αυ~ σεις τους 
να τους επιτρέπει να συζητούν γ ια τις καθημερινές τους φροντιδες , τις ?'~χωρίς να 
με τους ξένους ανθρώπους, τις αμοιβές τους, ακόμα και στα κουτσομττο ια 
τους καταλαβαίνουν οι άλλο ι3 . , ολα ·ετσι 

Η γλώσσα αυτή έπρεπε επίσης να είναι απλή και να μαθαίνεται ε~καδίδΌνταν 
γεννήθηκε η γλώσσα των μπουλουκιών , μία συνθηματική γλώσσα που 1 στι κά και 
απ ' τον ένα κοντοκαπά στον άλλο προφορικά. Μερικά ονόματα, ο~σια λώσσας, 
ρήματα και λιγότερα επίθετα ή άλλες λέξεις της ιδιόρρυθ,μης αυτη~ ~ γλώσσα 
μπερδεμένες με ελληνικές, φτιάχνουν τις φράσεις και τις προτασεις τη~. η 
αυτή - ισχυρίζονται οι επιζώντες - ποτέ δεν μιλούσαν στον τόπο τους · 

2.1 .3. το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ 
, 1 , 0 έντονου 

Πρόσφεραν τα εμπορεύματα τους σε χαμηλότερες τιμες λΟ,γ οτε όμως 
ανταγωνισμού .Η αμοι βή τους γινόταν με χρήματα , μαλλιά ή σόδεμα, ττ~ντ ος2. 
ξίψωμα, δηλαδή στο λογαριασμό έμπαινε το φαγητό και οπωσδ~ποτε 0 uττνια μήνες 

Γνώριζαν τις ξένες αγορές, έμεναν μακριά από τον τοπο τοu,ς γ λναν όΤΙ 
αφήνοντας πίσω στα εργαστήρια τους πρωτοκαλφάδες . Αυτοί τους εστε έτrονται 
χρειάζονταν όταν βρίσκονταν μακριά. Ιδp ύουν εμπορικούς οίκους και μετατρ 
από πλανόδ ι οι σε μεγαλοεπιχειρηματίες . aφτάδων 

Κύρια ασχολία των καποτάδων (οι καλύτεροι επενδύτες) ,κα ι των ρ ντίδια με 
ήταν το κέντημα της νυφι κής κοντόκαπας - και έφτιαχναν πανεμορφα κε 

ίλ " Σχηματάρι 
2 Εφημερίδα «Ψηλά Βουνά» , έκδοση του συλλόγου των απανταχού Πετριλιωτών ''το Πετ~ 0 

. ' ανδρο 
Δεκέμβριος 2005, αριθμός φύλλου 1 Ο . Τέταρτο έτος. Σελ.4, Συνέντευξη από τον κοντοκαπα Αλεξ 
Σβεντζούρη 

3 Εφημερίδα «Ψηλά Βουνά» , έκδοση του συλλόγου των απανταχού Πετριλιωτών ''το Πετρίλο ' ' ' ~J~ατάρι 
Δεκέμβριος 2005, αριθμός φύλλου 1 Ο . Τέταρτο έτος. Σελ.4, Συνέντευξη από τον κοντοκαπά Λεωνι α 
Κάμπας. 
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μεταξωτές και χρυσές κλωστές , το κέντημα της γαμπριάτικης κοντοσέγκουνας και 
της φουστανέλας . Η δουλειά αυτή ήταν οπωσδήποτε πολύ λεπτή και ήθελα 
ραφτάδες επιδέξιους, μερακλήδες και με φαντασία . Άλλη τους ασχολία ήταν να 
ράβουν μάλλινες φορεσιές (δίμιτα , φνίσια, μπαχτά)2 , επενδύτες, κάπες από εγχώρια 
μάλλινα χοντρά ή μαλακά, άσπρα ή μαύρα υφάσματα με φλόκια ή 
χωρίς1 ,Κατσιλάρια (κοντοκάπια) , μαλλιώτα ανδρικά κα ι μάλλινες ζακέτες (πόλκες) 

, 2 
γυναικειες . 

' j 

Ε ικόνα 1: (Αρ ιστερά) Παραδοσιακός ράφτης 
καραγκούνικης ενδυμασίας κεντάε ι στο ραφειο του 
καραγκούνικο γυναικε ίο γιλέκι. Πίσω διακρίνεται 
κρεμασμένο ένα χρυσοκέντητο γιλέκι . Τέτοιο όμως γιλέκι 
κεντημένο ολόκληρο με χρυσοκλωστές . 

Έραβαν τις φλοκάτες, που φορούσαν σε 
πολλές περιοχές καθημερινά, με τα φλόκια 
εσωτερικά κα ι για τις γιορτές τα φλόκια 
εξωτερικά 1. 

Τα κοντοκάπια και τις μάλλινες γυναικείες 

ζακέτες ήταν ο ι τελευταίες τους σελίδες 

αλλά με το χρόνο έγιναν κύριες, αφού η φορεσιά της φουστανέλας εγκαταλείφθηκε 
και σήμερ το επάγγελμα έσβησε όπως και τόσα άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα2 . 

Στην δουλειά τους οι κοντοκαπάδες χρησιμοποιούσαν ψαλίδια , χοντρο -
ψάλιδο, σιδερένιες πήχες, πήχη που δίπλωνε στα δύο, δακτυλήθρες, σακοράφες , 
βελόνες, σιδερένιο κηπιάκο (γάντζος που κρατούσε τεντωμένο το σκουτί όταν 
έραβαν) 1 ·2 .Τα σκουτιά_ που δούλευαν ?'υνήθως ~α μπουλούκι? ήταν τσόχες , χάσκι? 
δίμιτα, φνίσια, μπαχτα και τραγομαλλισια πλυμενα στο μαντανι και την νεροτριβια . 
Χρησιμοποιούσαν κλωστές μάλλινες , γνεσμένες στην ρόκα κα ι του εμπορίου 

(χρυσές μεταξωτές)2 . 
Ποτέ κάποιος μάστορας δεν ξεκινά μόνος του αλλά με τον βοηθό του για να 

μην του τύχει στραβό. Συνήθ~ς ακολου~ούσαν _τακτικό σχέδι? περιοδεί?ς. Ο 
καθένας πήγαινε σε συγκεκριμενες περιοχες και ειχε συγκεκριμενη πελατεια την 
οποία κληρονομούσε από τον πατέρα του . Πολλοί ράφτες αποφάσισαν μόνιμη 
εγκατάσταση σε περιοχές που είχαν πολύ δουλειά, π.χ . στην Λειβαδιά οι ράφτες 
ήταν από το Συρράκο και τα Αγνάντα. Αλλά και οι πελάτες αποκτούσαν προσωπικές 
σχέσεις με τους ράφτες , και δεν άλλαζαν τον ράφτη που ραβόταν οι γονείς τους . 
Πάντα 01 χωρικοί ήξεραν την εποχή που θα έρθουν οι διάφοροι πλανόδιοι τεχνίτες. 
Αυτοί έμεναν στα σπίτια_ όπου έρ?βαν,, τους_ περιποιούνταν . , Ραφτάδες και 
καποτάδες δεν έλειπαν απο_ τα πανηγυ_ρια, ~που _εκλει~αν συμφωνιες για δουλειές, 
συνήθως πληρώνονταν σε ειδο5 (μαλλια , τυρ~, σιταρι , λα?ι, καλαμη:όκι κ.ά . ) 1 . 
Σε όλες τις πόλεις, λειτουργουσ?ν συντεχνιε~ , τα ισναφια . Ποτε δεν _έλειπαν τα 
ισνάφια των ραφταδι:>ν κα;τοτα~ων , που _ηταν και με τ? περι?σοτερα μέλη 
αστόρους. Είχαν πολυ στενες _σχεσεις με~αξυ τους . Τα ;ταιδια του μα?τορα γινόταν 

~ικαιωματικά μέλη της συντ_εχνιας . Στα :ιαννενα το ισν?φι των ραφ!αδων είχε 150 
έλη και ανάλογα εργαστηpια μαγαζια . _Τον 170 αιι:'να αποτελει ~να από πιο 

~ αντικά ισνάφια στο παζαρι_ των _Ιωαννι~ων . Το ισναφ~ τ~ν καποταδων είναι το 
π~~αιότερο στα Γιάννενα, πιανει _ενα ολοκλη~ο τσαρ~ι η μπεζεσ~ένι (στοά με 

δη, εργαστήρια) με 150 περιπου καποταδικα . Μεσα σε αυτα τα μαγαζιά 
ομοει , Η , , , , , ζ νται και 01 βοηθοι . ιεραρχια της συντεχνιας ειναι μαστορας στην κορυφή , 

ε~χα αο 
0 

βοηθός και τσιράκι _το _μαστορόπουλ~. Μετά από συγ~εκριμένα χρόνια 
καθφ ς_ ς μπορεί να εξελιχθει καποιος. Στα Γιαννενα την εποχη του Αλή Πασά 
μα ητεια , , θ' 1 
δούλευαν 1200 βελόνια . Αργοτερα η τεχνη φ ινει . 
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2.3. Η ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ οι ΤΕΡΖΗΔΕΣ 

, λ .. · ς τέχνης - η 
Τον 18° αιώνα - περίοδο της γεν ι κής ακμής της ελληνικης αικη , ώρο . Κι 

χρυσοκεντητική παρουσιάζει καινούρια άνθηση σ' ολόκληρο ;ον ελλη~ι κο χ οτεχνία, 
ενώ το κέντημα του μεταξιού περιορίζεται σε αυστηρά γυνα ι κε ια ο ικιακη ,χειρλμα του 
η χρυσοκεντητική εξελίσσεται σε ανδρική κυρίως τέχνη. ΈΤ<_JΙ το επαχγ~τες της 
τερζή και του συ ρμακέση, που αποτελούν τις δύο μεγαλ,ες ειδι κοτ νίας. Οι 
χρυσοκεντητικής , έρχεται στην πρώτη γραμμή της οργανωμενης βιοτ~χιθμες σε 
συντεχνίες των χρυσοραφτάδων είναι από τις πλουσιότερες και πιο πολυαρ, και του 
μέλη συντεχνίες την περίοδο της τουρκοκρατίας . Τα επαγγέλ~ατα του τερ~~ου. Στο 
συρμακέση θεωρούνται από τα πιο ευγενή και τίμ ια επαγγελματα του το οτελΟύσε 
Συρράκο τερζής λέγονταν κάθε πλούσιος ή μορφωμένος άνθρωπο? και απ, τες και 
τίτλο τιμής να προέρχεται κανείς από το σινάφι αυτό . Οι .τε~ζηδες (ρα~λλάδας 
χρυσοκεντητές) κατάγονταν κυρίως από περιοχές του ορεινου , κοσμο~ της της γης 
(Μακεδονία, 'Ηπειρο, Πίνδο, Ρούμελη , Πελοπόννησο) , όπου η ~νεπ,?ρκεια 
να πληθυσμούς , ανάγκαζε τους ανθρώπους να στραφούν στην τεχ~η · νδύματα 

Οι τερζήδες, οι οποίοι σχηματίζουν το διακοσμητικό του? θεμα στα εάνω στα 
με μεταξωτό γαϊτάνι ή κορδόνι, ή αργυρού σειριτίου . Αυτά ραπ;ονταν ε~ρτί στην 
ρούχα με λεπτή μεταξωτή κλωστή. Το σχέδιο το σχημάτιζαν παν~. ~ε Χ έραβαν 
συνέχεια το στερέωναν πρόχειρα στο ένδυμα . Το κορδόνι ή, το γαιτα~ι τον έλεγαν 
σύμφωνα με το σχέδιο. Στο τέλος έβγαζαν το χαρτί . Την τεχνη αυτη τη 

· 1 
χρυσοκεντητικη . ύουν και 

Ως τον 180 αιώνα οι χρυσοκεντητές ήταν αναγκασμένοι να μ;ταναστ~φορά . Η 
να περιοδεύουν καθώς η εγχώρια κατανάλωση δεν απαιτούσε μεγαλη ΠΡ? Από τον 
λαϊκή ελλην ι κή φορεσιά ήταν πολύ απλή και δεν έφερε μεγάλο ~τολισμο . ίζεται με 
180 και εξής δεν ήταν ανάγκη να φεύγουν . Η ελληνική φορεσια ~μπλου~ς ώστε 
πλούσια περίτεχνα κεντήματα οπότε βρίσκουν δουλειά στον τοπο το ' 
ακμάζει η τέχνη των χρuσοραφτάδων . , αλλά τα 

Παρόμοια εργασία με τους τερζήδες έκαναν οι συρμακεσηδε? άβσνταν 
γαϊτάνια ή σειρίτ ια ράβονταν με χρυσή κλωστή . Το σχέδιο μ~ το χαρ;ι ρηκε στην 
πάνω στο ένδυμα με βελονιές πολλών ε ιδών . Η τεχνι κή αυτη εφαρμο~~πειρο η 
δ ιακόσμηση εκκλησιαστικών υφασμάτων . Στην κοσμική τέχνη , στην δυμάτων 
τεχνι κή αυτή απαντάται στην δ ιακόσμηση μαξιλαριών , παπλωματων , εν 

·1 αι κ . α . , 01χεία κ 
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τεχνικές αυτές παρουσιάζουν τα, ιδια στ από τους 

στον αλβανικό χώρο κα ι αυτό γ ιατί έχουν κοινή καταγωγή και ασκηθηκα~ και των 
ίδ ιους τεχνίτες δεδομένης της γειτνίασης της Ηπείρου με την Αλβανια 
συνεχών μετακινήσεων των επαγγελματιών 1. 

4 http//atikka .umpi .gr/cιιltuΓe/ άρθ ρο . Η κεντητική οδηγός Αττικής. 
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2.4. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ5 

Στα χωριά, όταν τα παλ ιά χρόνια έσφαζαν τα γουρούνια , έκοβαν , με πολύ 

προσοχή το δέρμα τους κα ι στην συνέχεια το αλάτιζαν και το άπλωναν στον ήλιο , 

γ ι α να στεγνώσε ι . Αφού ξεραίνονταν τελε ίως και έφευγαν όλα τα υγρά , 

συγκέντρωναν όσα είχαν κα ι τα πουλούσαν σε ανθρώπους που εμπορεύονταν 

δέρματα . Αυτοί με την σειρά τους τα πουλούσαν στου ταμπάκηδες οι οποίοι τα 

κατεργάζονταν . Απ' αυτούς τ' αγόραζαν οι τσαρουχάδες, γ ια να φτιάξουν τσαρούχια , 

τα γνωστά γουρουνοτσάρουχα . 

Εικόνα 2 (δεξ ιά) : Το εργαστήρι του 

Τσαρουχά . 

Τα τσαρούχια ήταν ένα απλό 

σανδαλοειδές υπόδημα ελαφρύ και 
χαμηλό, που φοριόταν από άνδρες 
και γυναίκες καθημερινά σε όλη 

σχεδόν την Ελλάδα, κυρίως ως 

υπόδημα εργασίας . Για την 
κατασκευή του, εκτός από 
γουρουνίσιο δέρμα που ήταν πιο 
ανθεκτικό, χρησιμοποιούσαν και 
βοδινό ή βουβαλίσιο. 

Ο τσαρουχάς αγόραζε τα δέρματα 

κατεργασμένα. Τα άπλωνε σε μακρόστενα κομμάτια, τις λεγόμενες φασκιές . Στην 
συνέχεια σημάδευε πάνω σε στάμπες κι έκοβε με το κοπίδι τα διάφορα νούμερα . 
Πρώτα έκοβε απ ' το χοντρό μέρος του δέρματος φαρδιές λουρίδες και μ' αυτές 
έφτιαχνε την βά?η , και τα πλαϊν~ του τσαρ~υχιο~ . Κι ύστερα α~· το αδύνατο μέρος 
έκοβε τα λουρια . Επαιρνε μετα το σουβλι κι ανοιγε στην βαση και στα πλαϊνά 
τρύπες απ' τις οποίες περνούσε τα λουριά και τα 'πλεκε. Με το δέρμα που 
περίσσ~υε έκοβε τις σ!ενές λουρίδες, με, τις ο~οίες δ~νόταν το τσα,ρούχι στο πόδι . 

Στην Ήπειρο, οπου κατασκευαζοταν αλλου ειδους τσαρουχια (με μύτη ή με 
ούντα) κεντούσαν την επιφάνειά τους με χρωματιστές κλωστές ή έκαναν με 

φ ύλιες 1διάφορα κεντήματα, ιδίως στα παιδικά και στα νυφιάτικα . 
πο Το τσαρούχι, που έχει ταυτιστεί με τους αγώνες των Ελλήνων , έπαψε πλέον 

οριέται . Μόνο οι χορευτές κάποιων πολιτιστικών συλλόγων και οι εύζωνοι της 
να φ · · δ λ ' ' λ ' Προεδρικής φρουρας τα φορανε σε εκ η ωσεις και επισημες τε ετες. 

ά επαγγέλματα ταξίδι στο χθες, Βασίλης Σαρησάββας, εκδόσεις Μαλλιάρης 
5 Παραδοσιακ 

Παιδεία 2000. 
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ΚΕΦΑΜ\03 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ 

, ου σιάζει 
Από τις ποι κίλες μορφές της ελληνικής λαϊκής τέχνης, εκε1νη που -Π:0Ρaποτελεί 

έντονο τοπικό χαρακτήρα είναι η ενότητα των ενδυμασιών. Η ενδυ~aσι~ ιτουργίες 
αυτοδύναμο κο 1νων1 κό σύνολο με πολλαπλές κο1νων1ολογ~κες ~ ι κή Θέση 
(πρακτική, α1σθητική, σημασιολογ1κή, συμβολ1κή) και εκφράζε1 την κο ινω, πος που 
και κατάσταση του ατόμου, την ηλ1κία, τη γαμήλια κατάσταση κ.λπ. Ο !Ρ0γεγονότα 
φορ1έται ένα εξάρτημα, το χρώμα, ο δ1άκοσμός του μπορεί ν~ ερμ_ηνευε~ , διο ζωής 
της ομαδ1κής ή της προσωπ1κής ζωής, όπως το πέρασμα απο το ενα στασίες στον 
στο άλλο. Η μεγάλη μορφολογική πο1κ1λία που παρουσ1άζου~ 01 εν~~μα η κα~ ης 
ευρύτερο ελληνικό χώρο, συνδέεται άμεσα με την τοπ1κη παρα οσ λογίας οι 
κοινωνικές συνθήκες που τις δ ιαμόρφωσαν . Από την άποψη της τυ-ι:rο κα ι της 
ενδυμασίες μπορούν να χωρισθούν σε ενδυμασίες της νη~~ωτικης πιμέρους 
ηπει ρωτικής Ελλάδας . Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να προχωρ_ησει σε ε ανδρικές , 
δ ι ακρίσεις όπως ενδυμασίες χωρικές κα1 αστικές, γυναικειες και 
καθημερινές, γιορτινές και νυφι κές6 ·7 κ.ά. , όλες στα 

Χρονολογικά, οι ενδυμασίες που έχουν διασωθεί ανήκουν σχε~ον ες έχουν 
τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου α ιώνα. Από αυτές οι 1!ερισσοτερ Ελλάδας 
σχεδόν στο σύνολο τους σταματήσει να φοριούνται. Η απελε~θερωση τ~ς τος , είΧΕ 
από τον τουρκ1κό ζυγό κα1 η καθ1έρωση του ευρωπαϊκού τροπ,ου ντυσψα εθνικών 
ως φυσική συνέπεια τον μαρασμό και την σταδιακή εξαφα~ιση των είσ των 
ενδυμασιών. Η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας, Αμαλία, υιοθ~τ~ντας στ~ι~α τύΠΟ 
παραδοσιακών ενδυμασιών καθιέρωσε ως επίσημο αυλικο, ενδυμα_ ~uμα των 
ενδυμασίας που έγ ινε γνωστή ως 'Αμαλία', και το οποίο επηρεασε ; 0 εν , ς το ως 
αστι κών κέντρων (Νάουσα, 'Ηπειρος, Πελοπόννησος κ.ά.) καθ1ερ~νοντσστuλ της 
ένδυμα της ανερχόμενης αστικής τάξης6. 'Ενα φόρεμα στο Β ιενεζ~κο ησιώΤΙΚΟ 
εποχής «Biedermeier», με μπούστο «καβαδ1ού» κα1 πάνω του το νένης στο 
«ζιπούν ι », βασιλ ικά κεντημένο. Το πατροπαράδοτο «φέσι» της παντρεμ_ μαύρου 
κεφάλι ή το «καλπάκι » της ανύπαντρης, με την προσθήκη του καθ?λικοuν όλες 01 
«βέλου» για την επίσκεψη στην εκκλησία. Την φορεσιά αυτή τη,ν φορε?α 

1 
κα ι το 

αστές στα ελεύθερα κ1 ακόμα στα τουρκοκρατούμενα Βαλκανια , μεχρστώV του 
Βελιγράδι7 . Ο βασιλ1άς Οθων επίσης καθιέρωσε τη φουστανέλα _των σγ~νΙγ ινότσν η 
1821, ως το ανδρ1κό εθνικό ένδυμα της Αυλής6. Φορεσ1ά που συντ~μα 0 Ελλάδας7 . 
επίσημη αντρική ενδυμασία των αγροτικών πληθυσμών όλης σχεδ~ν της ενδύματα 
Με τη φουστανέλα φορέθηκαν βελούδ1να χρυσοκέντητα ή μεταξο~εντητσ μετέπειτα 
όπως φέρμελες, γιλέκα, ντουλαμάδες, τουζλούκια, σελάχια κ.α. Στσλλσνές κα ι 
χρόνια 01 εθνικές ενδυμασίες υπάρχουν σε απλουστευμένες παρ? Μέτσοβο , 
αρχίζουν σιγά-σιγά να εξαφανίζονται . Σήμερα, ελάχιστες είναι οι η:εριοχες ~σια ή με 
Κάρπαθος, Σκύρος, Καστελόριζο) που εξακολουθούν να φορουν -αυτο 

6 ''Ελληνικές Φορεσιές'·, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα Ι 992 

7 ' 'Παραδοσιακές στολές'', Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς / 
www. ion io . g,Γ 
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κάποια παραλλαγή- σε καθημερινή ή ευκαιριακή βάση όπως ο γάμος, την 
παραδοσιακή τους ενδυμασία . Ο ι περισσότερες ελληνι κές παραδοσιακές 
ενδυμασίες χρησιμοποιούνται κυ ρίως από τα χορευτικά συγκροτήματα τοπικών 
Συλλόγων στα πλαίσια κάποιας πολιτιστικής αναβίωσης ή στις διάφορες εθνι κές 

' 6 
επετειους. 

3.1 . ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 

Οι ελληνικές παραδοσιακές γυναικείες φορεσιές μοιάζει να έχουν φτιαχτε ί για 
να εντυπωσιάζουν παρά για να αναδείξουν το κορμί . Τα στοιχεία που δέχτηκαν 
πολλές και ποικίλες επιδράσεις , εκτός από την αρχαιοελληνική και την βυζαντινή 
παράδοση , δημιούργησαν μια αφάνταστη ποικιλία: σε κάθε επαρχία , κάθε πόλη , 
κάθε χωριό, συναντάμε δύο και τρείς παραλλαγές της ίδιας τοπικής φορεσιάς. Στην 
μορφή που σώζονται ως σ~μερα, σε _ελάχιστες ~~ριοχ_ές αλλά κ~ρίως στα μουσεία 
μπορούν να χρονολογ~θουν στ~ τελη το~ 19 αιωνα . , Ωστοσο, _ η κοψιά των 
τμημάτων που τις συνθετουν μοιαζει να ανηκει στο παλαιοτερο εκεινο σχήμα που 
φαίνεται ν? δια~ορφώθηκε σιγ? σιγά σε, όλη τψ βαλ~ανική από _τους πρώτους ήδη 
βυζαντινους χ~ονους. Σε πολλες π~ρ~οχες α~το το σχημα συν~παρχει με εκείνα που 
τις ρίζες τους εχ?υν στη~ Ευρωπαικη ~ναγεννηση και, φυσι~α , ~ε την ;rάροδο των 
χρόνων και κυριως μετα την Απελευθερωση, αποφασιστικο ρολο παιζει η δυτική 
μόδα που συνεχώς βομβαρδίζει τον ελληνικό χώρο8 . 

Κοινό βασικό ένδυμα όλων των τύπων της γυναικείας φορεσιάς είναι το 
πουκάμισο, το οποίο θεωρείται ως εξέλιξη του αρχαίου χιτώνα . Φορέθηκε σε όλες 
τις περιοχές του Ελληνισμού, άλλοτε ως εξωτερικό ένδυμα στην θέση του 
φουστανιού και άλλοτε ως εσωτερικό, με ακάλυπτα διάφορα διακοσμημένα τμήματά 
του6. το πουκάμισο είναι ένα ρούχο κλειστό , με ένα κατακόρυφο άνοιγμα για τον 
λαιμό , σε ποικίλα μήκη και χρώματα , με κυρίαρχο το λευκό. Αποτελείται από ένα 
κεντρικό, μονοκόμματο μπ~ος- πί?ω τμήμα ~αι απ~ πλαϊνά λο~ά ή ίσι~ φύλλα , που 
του προσδίνουν το απαιτουμενο φαρδος για ανετη κινηση, και ειναι κατα το πλείστον 
μανικωτό8.Το υλικό κατασκευής του , το σχήμα και η διακόσμησή του διαφέρουν από 
περιοχή σε περιοχή , ανάλ~γα με το κλίμα , τη~ εγχώρια οικ_ονομία , την παραγωγή και 
το εμπόριο, καθώς και αναλοyα με την_ επιβιωση πρ~γενεστερων ενδυμ_ατολογικών 
καταβολών ή νεότερ~ν δυτικων επι?ρασεu;ν. Η διακοσμησ_η του ~φαντη ή κεντητή , 
πολύχρωμη ή μονοχρωμη δεν εχει μονο καλοπιστικο αλλα και συμβολικό 

' 6 
χαρακτηρα . , , , , , , 

Οι γυναικείες φ~ρεο:ιες φαιν~ται οτι πα~αιοτερ? δεν ειχαν εσωρουχα. Στα 
, τερα χρόνια σχεδον ολες απεκτησαν μια φανελα, που στα μανίκια της 

νεο , ξ, β , , 
π οστέθηκαν τα ως το;ε ανε αρτητα ~ερι ~αχιονια, γνω_στα σε μερικέ~ περιοχές σα 
Ρ ο'τια» η' <ψπρουμανικα» . Πιο σπανιο ειναι το «βρακι», που έχει μηκος συνήθως 

«χειρ ' Τ δ ' β ' 'λ γο με το μήκος του πουκαμισου . α «πο αναρια» του ρακιου στολίζονται 
ανα ο . . . a 
μόνο όταν φαίνονται κατω απο το πουκαμισο . 

· " κείμενα Ιωάννα Παπαντωνίου, εκδοτική Αθηνών 199 1 . 
8 "Ελληνικές Φορεσιες ' 
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3.2. ΜΟΡΦΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ 
' 6 

, την φοραει . 
Η μορφή της φορεσιάς είναι ο καθρέφτης του ανθρωπου που 

Έτσι οι γυναικείες φορεσιές μπορούν να καταταχθούν μορφικά: 

3.2.1. Φορεσιές με το σιγκούνι ή σιγκούνα ή φλοκάτα. 
, , οί επενδύτες 

Τα ενδύματα αυτά είναι χειμωνιάτικοι εξωτερικοί μακριοι η κο~τ, (σαγιάκι) , 
από άσπρο ή μαύρο ολόμαλλο υφαντό ύφασμα της , νερο}Ρι1515 διάκοσμός 
αχειρίδωτοι και είναι κατακόρυφα ανοιχτοί μπροστά και χωρις μανικια, λλ α νήματα , 
τους δημ ιουργείται από πολύχρωμα ή μονόχρωμα κεντήματα με ,μα ιν Με λιτή ή 
χοντρά μετάξια, μπρισίμια, γαϊτάνια, χρυσοκλωστές , πούλιες και χα~τρες.χνίτες και 
πλούσια διακόσμηση είναι πάντα κατασκευασμένες από ειδικου5 τε ριπτώσεις 
φοριούνται συνήθως πάνω από χοντρό βαμβακερό και σε λιγοστες πε λιά και τα 
πάνω από μεταξωτό πουκάμισο διακοσμημένο στον ποδόγυρο, :ην τρα~ηι φοριέται 
μανίκια με πλούσια γραπτά και ξομπλιαστά κεντήματα. Το κοντο σιγ~ουν ούστο με 
είτε πάνω από το αχειρίδωτο πουκάμισο κα ι ζιπούνι ή τζάκο (μικροΚ μπ νθία, είτε 
ραμμένα πρόθετα μανίκια), όπως στα Μεσόγεια Αττικής και στ~ν ορι όμως και 
πάνω από χειριδωτό, όπως στην Αράχοβα και στην Φλώριν?. ~παρχουν στανέλας, 
παραδείγματα που το σιγκούνι φοριέται πάνω από πτυχωτη, τυπου φουύ σιγκούνι 
φούστα, όπως στην Δρόπολη και το Τεπελένι Βόρειου Ηπείρου. Τ? μακρ 'πως στο 
- σιγκούνα ή φλοκάτα, φοριέται είτε πάνω από χειριδωτό πουκαμ~σο, ~η Δάρδα 
Βάλτο, τη Ζίτσα, το Σούλι, είτε πάνω από φουστάνι, όπως στο Ζαγορι, ~ σιγκούνι 
Κορυτσάς και στην Ορεινή Σερρών. Υπάρχουν φορεσιές πο~ τ~ μακρυ από άλλα 
φοριέται όχι μόνο πάνω από το πουκάμισο και το φόρεμα αλλα παν~ και ν επίσης 
ενδύματα, όπως στην Σκοπιά Φλώρινας και στο Πωγώνι . Υπ~ρχου 
φορεσιές με χειριδωτές σιγκούνες μέχρι τον καρπό, όπως στην Κεσσανη. 

3.2.2 Φορεσιές με το καβάδι. 
λ' και το 

Το καβάδι ή καπλαμάς, που η χρήση του συνηθίζεται στην Ανα:ο ~ροστά 
Βυζάντιο, είναι μακρύ βαμβακερό ή μεταξωτό , κατακόρυφα ανοιχτο ~ώνα και 
ένδυμα. 'Εχει όμως μανίκια στενά ή πλατιά, άλλοτε μακριά ως τον ?V κο λετττό 
άλλοτε ως τον καρπό του χεριού . Φοριέται πάνω από το μακρuμα~ι ατα κα ι 
βαμβακερό ή μεταξωτό πουκάμισο με τον πλούσιο σε χρωμ 
σχηματοποιημένα θέματα κεντητό διάκοσμο9 . , , κα και τ~ 
Στην Κάρπαθο και στην Κάλυμνο φοριέται συνήθως πάνω απο, τη βρ,α ετaξωτο 
πουκάμισο και είναι κατασκευασμένο από βαμβακερό υφαντό , ειτε α~ο, ~ο στην 
ριγωτό και χρυσοποίκιλτο ύφασμα, όπως στο Καστελόριζο, στο κο ;έ στην 
Κερασούντα, στα Γιάννενα. Συνοδεύεται από εξωτερικό ένδυμ,α τον τζο~~κο στην 
Αθήνα , το πιρπίρ ι στα Γιάννενα , τη σάλτα στη Σίλλη Ικονιου , το γι 
Κερασούντα, την τσόχα στην Λιούντζα, το κοντόχι στο καστελόριζο5 . 

3.2.3 Φορεσιές με αντέρι. 

9 ''Ελληνική λαϊκή Φορεσιά'' , Αγγελική Χατζημιχάλη, εκδόσεις Μέλισσα τόμος l. 
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Το αντέρι είναι κατασκευασμένο από μεταξωτό ή βαμβακερό ύφασμα , 
χειριδωτό ή αχειρίδωτο με κατακόρυφο άνοιγμα εμπρός και μήκος που φτάνει κάτω 
από τα γόνατα. Φοριέται είτε ως εσωτερικό ένδυμα , όπως στο Ρουμλούκι και στην 
Ανατολική Θεσσαλία, είτε ως εξωτερικό, όπως στον Αλμυρό. Συνήθως είναι 
δουλεμένο με μαχλίτσι δηλ. φορδραρισμένο εσωτερικά και ανάμεσα έχει λεπτό 
στρώμα από βαμβάκι που στερεώνεται με πολλές βελονιές6. 

3.2.4 Φορεσιές με σαγιά. 

Το ένδυμα αυτό είναι κατασκευασμένο από βαμβακερό ή βαμβακομέταξο 
ύφασμα με κατακόρυφο μπροστινό άνοιγμα κα ι μήκος που φθάνει κάτω από τα 
γόνατα . Όταν φοριέται πάνω από βράκα και πουκάμισο έχει μακριά μανίκια με 
άνοιγμα στο κάτω μέρος και σχισίματα στο πλάι, όπως στην Καρπάσια Κύπρου . 
Όταν φοριέται πάνω από καβάδι είναι αχειρίδωτο και έχει πολλές πτυχές από την 
μέση και κάτω, όπως στην Καραγκούνα και τέλος όταν φοριέται πάνω από καμουχά 
ή αντέρι έχει μανίκια ως τον αγκώνα και ποδιές που γυρίζουν προς τα έξω, 
αφήνοντας να φαίνεται ο πλούσιος συμβολικός διάκοσμός τους , όπως στην 
Μπάλτσα και στο Ρουμλούκι6 . 

3.2.5 Φορεσιές με φουστάνι ή φούστα. 

Ως ενδιάμεσο ένδυμα οι γυναικείες φορεσιές έχουν ένα φόρεμα κομμένο ή 
άκοπο στην μέση, μανικωτό ή αμάνικο, σε μήκος που ποικίλλει κατά περίπτωση . 
Παίρνει συνήθως το όνομα του υφάσματος από το οποίο είναι κατασκευασμένο ή 
λέγεται «φουστάνι». Η λέξη φουστάνι κυριάρχησε σαν συνώνυμη με την λέξη 
φόρεμα, αλλά προήλθε ΚΙ αυτή αrό ειδικό μπαμπακερό ύφασμα που 
κατασκευαζόταν στο Fustat της Αιγύπτου . 

Τα ενδύματα αυτά είναι κατασκευασμένα από εγχώρια ή πολύτιμα μεταξωτά 
υφάσματα μονόχρωμα, κλαδωτά και ριγωτά προερχόμενα από την δύση και την 
Ανατολή. Το φουστάνι σε διάφορες παραλλαγές, μεσάτο ή ριχτό, φοριέται πάντα 
πάνω από το βαμβακερό, λινό ή μεταξωτό πουκάμισο. Υπάρχουν διάφορες μορφές 
φουστανιών, που έχουν στοιχεία από την Βυζαντινή ή την δυτική ενδυματολογία , 
φορέθηκαν το δεύτερο μισό του 18°υ και κατά το 19°υ αιώνα, τόσο στην ηπειρωτική 
όσο και την νησιωτική Ελλάδα, και διακρίνονται στους ακολούθους τύπους: 
α) ~ουστάνια με αχειρίδωτο πανωκόρμι με βαθύ άνοιγμα στο στήθος και πολύπτυχη 
φούστα που στολίζονται με χρυσά σειρήτια, χρυσοκεντήματα και πρόσθετο πολλές 
φορές ποδόγυρο από, πολυτελή υ,φάσματα._ 'Αλλοτε είναι ~ακριά όπως σ!ην Ύδρα 
και στην Λήμνο και αλλοτε κοντυτερα αφηνοντας να φαινονται τα μανικια και ο 

οδόγυρος του μεταξωτού βαμβακερού ή λινού, πλούσια διακοσμημένου 
~ουκάμισου, όπως στην, Σκύρο~ στην ~στυπάλ?ια και στα Ψαρά. Το, σ~νηθέστερο 
, δ μα που φοριέται πανω απο αυτους τους τυπους του φουστανιου, ειναι κοντός 
εν υ , δ , · δ , , 
ξ ρικός επενδύτης με ιαφορετικα σχηματα και ιαφορετικες τοπικες ονομασίες , 

ε ωτε Α , 'λ ψ , · , τζάκα στην Ύδρα και στην μοργο, γουνε α στα αρα, σαρκα στην Κύπρο. 
οβπ) ω~υστάνια μακριά και πτυχωτά μ~ εφαρμοστό κ?ρμί και ~ακριά στενά μανίκια σ' 
• 51?. η' κος η' φαρδύτερα και σχιστα απο τον αγκωνα κα~ κατω, που φοριούντα ι με 
ολο το μ · δ · Λ , δ · δ . ή αχειρίδωτο εν υμα, τσιουμπε στην ευκα α, πιρπιρι στα Γιάννενα , 
χειρ~ ωτο ν Ήπειρο, τσιπούνι στην Δάρδα, μακρολέμπαντο στην Βέροια . 
κοζοκα στη 'ζ , . . Η ούστα, ένδυμα π~υ, σχετι εται ~μεσα ~ε το φουστανι, ειναι πτυχωτή , 

, φ, ω από μεταξωτα η βαμβακερα πουκαμισα στολισμένα με δαντέλες ή 
φοριεται παν , · , · z · , ατα και συνοδευεται απο εφαρμοστο μπουστο στην ακυνθο, πεσλί 
ασπρο~εντημα μπινίσι στην Ίο, σιγκούνι στην Δρόπολη, κοζόκι και σιγκούνα στην 
στην Κερκυρ . 

' 6 
Σαρακατσανα . 
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3.3 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

, , ενδυμασίες 
Τα κύρ1α ενδύματα που συνθέτουν τις παραδοσιακες γυναικ~ιες τοξωτά ή 

συμπληρώνονται από ποικίλα εξαρτήματα όπως πουκάμισα, ποδιες, ~~ δεσμους , 
σταμπωτά βαμβακερά μαντήλια για το κεφάλι ή μέση , περίτεχνους κεφα 0 πνισμένα 
πολύχρωμες πλεχτές κάλτσες, χρυσοκέντητα υποδήματα και ~αλαμοκα ροορισμό 
ασημένια ή επίχρυσα κοσμήματα που πέρα από τον πρα_κτικο τους π πτικά του 
προβάλλουν την τάση για επίδειξη και προβολή ή λειτουργουν ως αποτpε 
κακού6·7 ·8 . 

3.3.1 ΠΟΔΙΑ 

· μα του 
χ - . , · , η ποδιά Το τμη · 
αρακτηριστικη στις γυναικειες χωρικες φορεσιες ειναι . : ία ενιαια 

σώματος που καλύπτει προσφέρεται για διακόσμηση, γιατι τταρεχει μ 
δ

, . 108 , 
σχε ον επιφανεια · . . . ωμετρικα 

Η διακόσμηση της ποδιάς είναι πολυποίκιλη . Συνδυαζει ~πλα. γεοτε όμως 
σχήματα ή φυτικά θέματα και πιο σπάνια ζωικές φιγούρες (ττουλ~α), π?ντ τόσο με 
με τέτοια δ ιάταξη, ώστε ολόκληρος ο διάκοσμος να είναι οργανικα δεμενο~λληνικής 
το σχήμα, όσο και με τις διαστάσε ις της. Στις παραλλαγέ? της νεο ιδιαίτερο 
φορεσιάς που προέρχονται από κοινωνικές ομάδες απομονωμε~ες και μ~ίνδου και 
τρόπο ζωής, όπως συμβαίνει με τους Σαρακατσάνους, τους νομαδες της ς ποδιές 
τους Καραγκούνηδες του θεσσαλικού κάμπου, η διακόσ~ηση στι ήλιου και 
παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία όπως το κυκλικό μοτίβο του ροδακα, του 
του φεγγαριού καθώς και ο σταυρός10 . 

Υ ΛιΚΟ ΠΟΔιΑ.Σ ΕιΔΟΣ ΔιΑΚΟΣΙνlΗΣΕΩΣ 

~ Κεγτητή ~με κλωστές (γυναικεία ερ '{ασία: 

ΧΕιΡΟΠΟιΗτο-<-_ 
ΥΦΑ.1-JΤΟ Ε'Ιυοασμέ,;η . . 

ΥΦΑΣΜΑ 

τΗΣ 
ΜΗΧΑΗΗΣ 

με γαιταγι α (α'Ιδp ική εργα σία 

1ερζήδες) 

Κεγτη~ή με κλωστές (γυναικεία ερ-ια σία ) 

~ --
με '(αιτανια (ανδρική ψ;ασία 

1ερζήδ ες) 

Α.κέ1,Ίη~η-~- στολ ίζεοαι μόνο μ ε. πρόσθεοα 
αγοραστά στοιχεία ( δαντέλα 
σειρήηα κ α) 

Η δ , . . ξ. , . Μ , , λα να φορεθεί, ό1!~~ 
πο ια ειναι ενα ε αρτημα σχετικα μικρο . πορει ευκο , ση 0ττο . 

και να αφαιρεθεί με απλό λύσιμο του ζωναριού της και έχει άμεση εξα~τη Η ττοδιΟ 
ζωνάρι , του οποίου αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προέκταση προς τα κ_ατως. καλύτττει 
έχει συγκεκριμένη δ ιακόσμηση, που της δίνει ξεχωριστή οντότητα . Επιση 

10 "Η δ ά Κ · " Ελ' Ρ · κ λ ο' λαογραφικό ίδρυμα, πο ι της αραγκουνας , ενη ωμαιου - αρασταμάτη, πε οποννησιακ 

Αθήνα 1980. 
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και προστατεύει την κοιλιά της γυναίκας , την περιοχή δηλαδή του γυναικείου 
σώματος που έχει άμεσ1 σχέση με την αναπαραγωγή. Συνδέεται λοιπόν έμμεσα με 
την γέννηση του παιδιού 0

. 

Πολλά είναι τα έθιμα που δείχνουν τον προστατευτικό χαρακτήρα της ποδιάς. 
Στην Κέρκυρα π.χ., όταν τα μικρά παιδιά έβγαζαν άφτρα στο στόμα, την θεραπεία 
αναλάμβανε η πρωτοθειά, που ως κύριο όργανο χρησιμοποιούσε την ποδιά. Η 
ποδιά χρησίμευε επίσης ως πρόχειρο αμυντικό , μαγ ι κό, αντικείμενο και για την 
περίπτωση που η γυναίκα θα συναντούσε φίδι στο δρόμο της . Σύμφωνα με θρακικό 
έθιμο , η γυναίκα έριχνε κατά γής την μπροστέλα της και συγχρόνως έλεγε τρείς 
φορές: «κακό δε σ' έκανα, κακό να μη με κάν'ς, σίδερο να γέν'ς» . Ο μαγικός ρόλος 

της ποδιάς διαφαίνετα ι περισσότερο στα έθιμα που αναφέρονται στην γέννα, και 
μάλιστα κατά την ώρα του επικείμενου τοκετού, όπου πολλές φορές χρησίμευε ως 

' 10 
ωκυτοκιο . 

3.3.2 ΚΕΦΜΟΔΕΣΜΟΣ 

Η ποδιά καθώς και ο κεφαλοδεσμός, αποτελούν αρκετές φορές δύο στοιχεία 
που καθοδηγούν και βοηθούν για μ ια ασφαλή κοινωνική «αναγνώριση» της 
γυναίκας . Ο τρόπος που αυτή θα στολίσει το κεφάλι της και η ποδιά που θα φορέσει 
(αρχές 20°u αιώνα ως την εποχή του μεσοπολέμου, 1930 - 1940) αποτελούν 
διακριτικά στοιχεία για την ηλικία , την οικογενειακή κατάσταση και την κοινωνική της 

θέση · Το «κεφαλομάντηλο» ή «τσίπα»,(για τις Καραγκούνες), είναι από μαύρο 
βαμβακερό ή μεταξωτό αγοραστό ύφασμα, με κέντημα στην μια κυρίως γωνiα . 
Τυλίγεται στο κεφάλι με χαρακτηριστικό τρόπο 10

. 

Τα κεφαλοδέματα είναι περίπλοκα, κυρίως τα νυφικά, που διευθετούνται με 
ξεχωριστή πάντα φροντίδα από γυναίκες που η κοινότητα θεωρεί ως ειδικές8. 

3.3.3 ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΛΙΚΙΑ 

Στα πόδια φοριούνται πλεχτές, βαμβακερές , μάλλινες ή μεταξωτές κάλτσες , 
σε μήκος ανάλογα με το μήκος του πουκάμισου . Σε πολλά χωριά, το καλοκαίρι οι 
γυναίκες δεν φορούσα~ κάλτσες και παπούτσι~8 . , , 

Στους αγροτικους και τους ποιμενικους πληθυσμους αντρες και γυναίκες 
φορούν όμοια υποδήματα , που φτιάχνονταν πρόχειρα από τους ίδιους. Στα αστικά 
κέντρα και τα νησιά πιο συ~ηθισμένες_ είναι οι κεντ~τές παντο~φλες . Πιο σπάνιες 
είναι 01 μπότες, που τις συνηθιζαν κυριως στα νησια ως υποδηματα της δουλειάς . 
Χ ρακτηριστικά γυναικεία υποδήματα είναι και τα «τερλίκια» , υποδήματα κυρίως του 
α τιού που αγκαλιάζουν το πόδι και κατασκευάζονται από τσόχα ή «σαγιάκι» ή 

~~~ι πλεχτά . Στο δρόμο, πάνω από τα τερλίκια φοριούνται δερμάτινες παντόφλες ή 
ξύλινα τσόκαρα . 

3.3.4 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

Τα κοσμήματα ήταν ~υτά που έκαναν _ την παραδο~ιακή ενδυμασία 
, Περισσότερα κοσμηματα χρησιμοποιουνται στις νυφικες ενδυμασίες . Η 

επιβλλητικ_ηπ.ιrσα είναι το κόσμημα που βάζουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού όλες οι 
κεωα οκο λ · δ · Δ · · -γuvαικές όταν δέσουν το κεγα ο ε~α για ναΗτο ?τ~ρεωσου_νθ. υο κ?πιτσες ενωμένες 

με δύο αλυσίδες σχηματίζουν το ~οσμ~μα . μι? εχει συνη ωές σχη0μα πουλιού , ενώ 
. , ι μία ροζέτα με μια κοκκινη πετρα στην μ ση . ι δυο ακριανές 

η αλλη εινα 
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'σω από 
καρφώνουν. Συχνά οι νίοπαντρες βάζουν δύο κεφαλοκόπιτσες, την μια πι 
την άλλη μπροστά πάνω από την αράδα με τα φλουριά7 . , φλουριά 

Η αράδα με τα φλουριά (Καρδίτσα - Τρίκαλα) ή ~ αλυσιδ? με τα ασμένη 
(Σοφάδες - Παλαμάς) στολίζει το μέτωπο, είναι μια αλυσιδα λεπτα επεξεργ 
με φλουριά στο κάτω μέρος και γάτζους στις άκρες7 . , πολλές 

Η αρμάθα είναι σειρές αλυσίδες που στολίζουν το στήθος, ,φταν?νταςα δώρα 
φορές ως κάτω από την ζώνη, με κρεμασμένα ασημένια ή χρυσα νομ,ισματ ε;ιά της 
κυρίως των συγγενών της νύφης. Η αρμάθα συναντάται στην νυφικη φορ 
Αιδηψού (Αγίας Άννας). , , είνα ι τα 
Άλλα κοσμήματα που χρησιμοποιούνται σε όλες τις παραδοσιακ~ς φορεσιε~ετζίκια ( 
σκουλαρίκια, βραχιόλια , πόρπες , γιορντάνια με φλουριά , καδενες, μ,πε ώνη και 
συρμάτινα στολίδια στο κούμπωμα), θηλυκωτάρι (στερεώνεται σε μι~ ζ τα είναι 
σφίγγει την μέση πάνω από το πουκάμισο και την φούστα) . Τα κοσμημ?σε ήταν 
κατασκευασμένα από ειδικό χρυσοχόο που τα υλ1κά που χρησιμοποιου 
σύρμα, ασήμι και χρυσό10 . 



ΚΕΦΑΜ104 

ΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ 

Οι καραγκούνηδες το κυρίαρχο πληθυσμιακό στοιχε ίο του θεσσαλι κού 

κάμπου θα μπορούσαν να θεωρηθούν άμεσοι απόγονοι των πρώτων κατο ίκων της 

περιοχής . Η ετοιμολογία της λέξης καραγκούνης αποτελεί πεδίο μελέτης κα ι 

σύγκρισης καθώς αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση για τους ανθρωπολόγους . 

Άλλοι ανατρέχουν στο φυλετικό επίπεδο και άλλοι στα πολιτισμι κά 

καθημερινής φύσεως στοιχεία (από το χρώμα της επιδερμίδας κα ι την ιστορι κή 

καταβολή έως τα ενδύματα τη μαύρη φορεσιά και το γλωσσικό ιδίωμα . Το όνομα 

εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την τουρκοκρατία και πιθανότατα το πρώτο 

συνθετικό (καρα-) τουρκικής προέλευσης παραπέμπει στο μαύρο χρώμα, ενώ όσον 

αφορά το δεύτερο (-γκουν) ίσως στο γκούνα (κατεργασμένο δέρμα ζώου) ή στο 

τουρκικό γιουνάν (Έλληνες) . Δεν απουσιάζουν βέβαια και άλλες ερμηνευτικές 

προσπάθειες, λιγότερο ή περισσότερο βάσιμες που σχετίζονται με το Ελληνικό κάρα 
(κεφαλή) + το ρήμα κουνώ και ούτε λείπουν παραδόσεις και θρύλοι που φτάνουν 

μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Αναμφίβολα, ο ευρύς κάμπος θα 
παίξει καθοριστικό ρόλο στο 
επίπεδο των συλλογικών ασχολιών 
στις οποίες οι Καραγκούνηδες 

δ'δ 11 επι ι ονταν . 

Εικόνα 3 (δεξιά): Καραγκούνες δουλεύουν στα 

χωράφια 

11 www.psathoxora.gr/karσgouna .htm l . 

Εικόνα 4 (αριστερά) : Ξυπόλητες Καραγκούνες 

ζυμώνουν κοπριά και άχυρο για να φτιάξουν 

σβουνιές, που τις καίνε το χειμώνα στο τζάκι αντ ί 

γ ι α ξύλα . Στο βάθος της εικόνας φαίνονται τα 

«τσαρδάκια» (κλαδόπλεχτες καλύβες) . 

στην 
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, α 1911 όταν 
γίνουν ιδιοκτήτες της γης που καλλιεργούσαν, πράγμα που πετυχαν ?τ Μέσα 
τους μοιράστηκε η γη και οι τσιφλικούχοι χάσανε τις μεγάλες περιουσιες τους . λ' ς 

, , , της Θεσσα ια , 
στα διάφορα τσιφλίκια , και τα σπαρμένα στον πολυ εφορο καμπ~ λ, βια , 
είχαν σιγά σιγά χτίσει οι Καραγκούνηδες χωριουδάκια με βεργοπλεχτα ~α υ κα ι 
όπου ζούσαν την δική τους ζωή . Με τα χρόνια πολλά χωριά γίν~νε κωμο~ολε~ς συν 
τα σπίτια τους πλινθόκτιστα , λιθόκτιστα κλπ . Στις κωμοπολεις αυτες εχ ναι 

θ · · · · · · ν Καρδίτσα που ει εγκαταστα ει και μερικοι απο τις γυρω περιοχες, οπως στη ' , κα ι 
γνωστό ότι είναι αμιγές καραγκουνοχώρι και όπου εγκαταστάθηκαν Αγραφιωτες κά 

η, Θηκαν μερι 
Κουτσόβλαχοι. Το 1922 με τις αλλαγές των πληθυσμών δημιουργ , ης 
προσφυγικά χωριά κοντά στα Καραγκούνικα (Σοφάδες - Παλαμάς) . Στα ,δυτικα ~ 01 

Καρδίτσας, στα ριζά του βουνού κατεβαίνουν τον χειμώνα στα βοσκο~οπια κ~ους 
Σαρακατσάνοι, γ ι ' αυτό πολλοί συγγραφείς λανθασμένα ταυτιζουν 
Καραγκούνιδες με τους Κουτσόβλαχους και τους Σαρακατσάνους. , και 

Οι καραγκούνηδες προσάρμοσαν την καθημερινή τους ζωή , την εργασια 
την διασκέδαση στις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάμπου 12 

· , , ταν 
Ασχολήθηκαν με την ιππασία και τη γεωργία ενώ τα κλασικά αθληματα η 

' λ λθ' ' ' ·1 3 11 η πα η το ι αρι , η κοκορομαχια, το καλεσμα του περιστεριου · 
Πλούσιος ο πολιτισμός των καραγκούνηδων του κάμπου . , έθψά 

Σπουδαία και η λαϊκή παράδοσή τους . Εξίσου χαρακτηριστικα και τ~ζ να 
, , συνεχι ε ι 

τους. Σημερα τούτη η πληθώρα των παραδοσιακών στοιχειων , της 
εμφανίζεται μέσα από τις ποικίλες και πολλές εορταστικές εκδηλω,σεις της 

, ζ , , , . τα σημαδια 
καραγκουνι κης ωης οι οποιες μεταφερουν μεσα τους τικό 
συντελεσμένης συνάντησης κα ι της επίδρασης των αντιθέσεων . Χαρα~τηρισ του 
παράδειγμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα Ρουγκάτσια, παμπάλαιο εθΨ? των 
Δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων με το οποίο επιδιώκετα ι η αποπομπη 
κακών πνευμάτων. 15 

Τα Ρουγκάτσια (Ρουγκατσάρια) αποτελούνταν από ομάδες, <
10 

- την 
· · ) · · · · π'ιτι παιρνοντας μεταμφιεσμενων ατομων οι οποιες περιφερονταν απο σπιτι σε σ , πρός , 

ανάλογη αμοιβή . Μερικά από τα απαραίτητα μέλη του κάθε ομίλου ηταν 0, γαμ 
1 01 

η νύφη (νέος μεταμφιεσμένος), ο παπάς , ο παππούς , ο γιατρος κα.0 01 
11 δ . δ 11 Ε δ . με τα οποι αρκου ιαρη ες . ντυπωσιακός είναι ο αριθμός των τραγου ιων 

Ρουγκατσάρηδες συνόδευαν το πέρασμά τους . ό το 

Εξίσου ενδιαφέρουσα Καραγκούνικη ιδιαιτερότητα ήταν το σεργιάνι (αΤΤ την 
τουρκικό Sergan - seryan = περίπατος , εκδρομή). Πρόκειται. γ ια έρες 
παρακολούθηση , χάζεμα των χωρών που οι Καραγκούνες χόρευαν κατα τις ημ 
ξεχωριστών εορτών (Φώτα , Πάσχα , κ.α.). 10ν 1ού 

Πρέπει βέβαια να επισημανθεί 'οτι κατά τη διάρκεια του Σεργ. δεν 
πραγματοποιούνταν κι άλλες παράλληλες εκδηλώσεις (πάλη , αγώνες).:_ ενω 10τή 

· ζ · · · ξ · ν νέων - εχωΡ απουσια αν και οι συμφωνιες . γαμων και τα προξενια μετα υ τω · - ούνα 

μορφή στο χώρο της καραγκούνικης κοινωνίας αποτελούσε η γυναίκα ~αρα~Κε ττιο 
γ ια την οποία άλλωστε έχουν γραφεί και τραγουδηθεί πάμπολλα τραγουδια μ 

κρυοπηγi\ , 
12 Συνέντευξη από ντόπιους κάτοικους των χωριών: Καρδιτσομαγούλα, Κανάλια, Αγ . Ακάκισς, 
Μορφοβούν ι, στην Καρδίτσα. 

13 Η Ελληνική λαϊκή φορεσιά, Αγγελική Χατζημιχάλη, Εκδόσεις Μέλισσα τόμος 2. 
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γνωστό το "Καραγκούνα"), τα οποία υμνούσαν την ομορφ ιά, τη φρεσκάδα και τη 

χάρη της. 

4.1. Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΣ 

Η φορεσιά της Καραγκούνας αποτελείται από δύο ομάδες ενδυματολογι κών 

στοιχείων : τα εξαρτήματα και τα κοσμήματα. 
Τα εξαρτήματα που την απαρτίζουν και που από την άποψη διακόσμου 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στα βαρύτερα δείγματα των ποικιλιών της ελληνικής 

φορεσιάς είναι τα εξής : 

1. Η φανέλα 
2. Το πουκάμισο 

3. Η τραχηλιά 

4. Το καβάδι 
5. Τα καβαδομάνικα ή μανικούλια ή χούφτες (ανάλογα με την τοπική ορολογία, 

που παραλλάσει από περιοχή σε περιοχή) 

6. Ο σαγιάς 

7. Το γιλέκο 

8. Η ποδιά 
9. Ο κεφαλοδεσμός14 . 

4.1.1. Η ΦΑΝΕΜ 
Εικόνα 5: Η άσπρη Μάλλινη φανέλα με τα πλεχτά 

χειρότια . 

Η φανέλα με τα χε(ι)ρότια, η 

υφαντική λεπτή μάλλινη φανέλα που j 
άλλοτε φορούσαν κατάσαρκα σε όλα τα 
Καραγκουνοχώρια, ήταν ραμμένη από τις 
ίδιες . Όμοια στο σχήμα με το πουκάμισο, & 
είχε ένα μονοκόμματο ίσιο φύλλο που ~ 
σχημάτιζε την πλάτη και το μπροστινό, 
χωρίς ραφή στους ώμους. Σε κάθε, πλάι, 
από τη μασχάλη ως τον ποδογυρο, 
ράβανε ένα λοξό κομμάτι ύφασμα που της έδινε το απαραίτητο φάρδος στο κάτω 

' 15 
μερος . 

4_ 1.1 .1 τα φανελομάνικα. 
Η φανέλα έχει τα δικά της μανίκια, τα φανελομάνικα, όμως είναι ξεχωριστό 

ξ , τημα της ενδυμασίας και χρησιμεύουν ως προεκτάσεις των μανικιών της 
ε αρ , . . 
φανέλας, 

01 
οποίες πιάνονταν σε αυτα κοπιτσες και εφταναν προς τα κάτω λίγο πιο 

k aki gΓ/costιιιnes/kaΓagoιιna . l1tιηl . 
14 Yfl"W· on ._ 

κ αγκούνας Ελένη Ρωμαίου-Καρασταμάτη, Αθήνα 1980, Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
15 Η ποδιά της αρ ' 

Ίδρυμα. 

25 



· α σε πρόσθετα μανικι 
πάνω από τον καρπό του χεριού . Ο ι γυναίκες πλέκανε 

διάφορα σχέδια, τα μανικούλια ή τα χερότια . 

τα φανελομάνικα διακρίνονται σε 

χειμερινά , τα οποία ήταν υφαντά στον 

αργαλειό, και είχαν στην ύφανσή τους 

διάφορα χρωματιστά κεντήματα (κόκκινα, 

πράσινα και κυρίως μπλε και κόκκινα, που 

ήταν ανεξίτηλα) και σε ανοιξιάτικα ή 

καλοκαιρινά από ύφασμα του εμπορίου 

(μαλλινάκι, μεταξωτό, μπουμπλίνα) σε 

διάφορα χρώματα (άσπρο, ροζ, γαλάζιο , 

πράσινο, κόκκινο) . 

Εικόνα 7: (κάτω) Τα πλεχτά χειρότια της υφαντής 
φανέλας. 

Ι 

.· 

. Φ λομάνικα . 
Εικόνα 6: (κάτω) Βελουδινα ανε 

. , ανελομάνικων 
Υπήρχαν δυο τυποι φ . α του 

. νελομανικ 
ως προς την μορφη. Τα φα . ττρος τα 
πρώτου τύπου στένευαν διαδοχικα_ δος του 
κάτω ώσπου να καταλήξουν στο φα~ φαρδα , 

, , . η' ταν ισο , 
χεριού , ενω του δευτερου , ενω 

. ε σουρες, 
στένευαν κάτω αποτομα μ , τω με 

. εκεί και κα 
προεκτείνονταν απο 

δ ' ' 16 
ιαφορετικο υφασμα 

4.1 .2. το ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 

. , ει το ίδιο 
Το πουκάμισο παντού όπου φοριέται η καραγκούνικη φορεσια_ εχ Διαφορές 

σχήμα και ράψιμο, δεν παρουσιάζει καμιά απολύτως παραλλαγη. ύφασμα 
βρίσκουμε μόνο στα νυφικά ή γιορτινά από τα καθημερινά πουκάμισα, στο uφιάτικα 
και στο κέντημα. Διαφορετικό είναι επίσης το κέντημα που κάνουν στα ντα καλά 
πουκάμισα της περιοχής Σοφάδων - Παλαμά. Τα λινά υφάσματα για_ αζαV, τcι 

. . . . θ μερινό τα ετοιμ 
νυφιατικα πουκαμισα , οπως και τα μπαμπακερα για τα κα η 
ύφαιναν και τα ράβανε οι Καραγκούνες13 . 

Εικόνα 8 : (Αριστερά) 
Πουκάμισο με κέντημα στα 

μανίκια (καλή όψη) . 

1 Εικόνα 9 : (Δεξιά) 
Πουκάμισο από τον 

Παλαμά (πίσω όψη). 

16 Η γυναικεία καραγκούνικη ενδυμασία, Κ .Δ. Τσαγγαλάς, Εκδόσεις ΕΟΜΕΧ. 
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Το πουκάμ ισο φοριέται πάντοτε πάνω από τη φανέλα και πρέπει να φτάνει 

ως τους αστραγάλους . Για να ραφτεί , κόβετα ι σε όλο το φάρδος του υφάσματος, ένα 

κομμάτι ύφασμα με μήκος ανάλογα με το ύψος που έχει η κάθε κοπέλα. Το κομμάτι 

αυτό το δ ιπλώνουν στα δύο στο μήκος κα ι σχηματίζετα ι η πλάτη και το μπροστινό , 

χωρίς ραφή στους ώμους . Κάθετα , στη μια όψη, ανοίγουν την τραχηλ ιά και 

στρογγυλεύουν την λαιμόκοψη . Στα πλάγια ράβουν τα λαγκιόλια . 

Τα μανίκ ια οι Καραγκούνες τα αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις , γι ' α υτό 

τα ράβουν, τα κεντούν και τα κρατούν πάντοτε ξέχωρα από το κυρίως πουκάμ ισο . 

Όταν χρειάζετα ι , τα ράβουν πρόχειρα κάθετα στον κορμό από το ρέλιασμα που τους 
, , ξ . 12,1 3,1 5,16 

κάνουν στο πανω μερος γ ια να μην εφτανε . 
Το πουκάμισο το κεντούν οι γυναίκες στο γύρο του λαιμού , στην τραχηλιά, 

στον ποδόγυρο κα ι στα μανίκια . Τα νήματα για το κέντημα τα 

- - ---

ό 10. (πάνω Αριστερά) Λ ινομάνι κο Πουκάμισο από την κοινότητα Σερβώτα Τρικάλων . 
Εικ να · · · Λ ό Μ · Κ δl Εικόνα 11 : (πάνω Δεξ ιά) Πουκάμισο Ολολινο απο το αογραφικ ουσειο αρ τσα, προέρχετα ι από το 

Αγναντερό. 

. 
12

. Λινομάνικα του Λαογραφικού Μουσείου Καρδίτσας. Το λινομάνικο πάνω Δεξιά έχει φούντα 
Εικονα · . 
(πορτοκαλί) στα πλαγια . 
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. τ καθημερινό 
ετοίμαζαν οι γυναίκες και τα στρίβανε σε πολύ λεπτές κλωστες. 0 

. και η 
· · · · · · λ · λλ α· ο' πως και ο λαψος πουκαμισο εχει παντοτε μαυρα κεντηματα απο κα α μα ι . . άμισου 

τραχηλιά του νυφικού. Για τον ποδόγυρο και τα μανίκια του νυφικου ;rουκ και τα 
βάφουν μαλλιά με διάφορες φυτι κές ουσίες κόκκ ινα, γαλάζια και πρασινα 
<<ρίχνουν» ανάμεσα στο μαύρο. . ται με 

. . . · πάτου γινε 
Στα καθημερινα πουκαμισα το κεντημα του ποδογυρο.υ, του 'κλίση της 

μονή βελονιά , μετρώντας τις κλωστές του υφάσματος. Αναλογα με την . σια τα 
βελονιάς σχηματίζονται τα σχέδια και παίρνουν τις ονομασίες : τα, κυπαρισποδ\σιο 
κουκούλια, το τσακιστό , το ασπροντυμένο , ο αλτσάκος, το λαγαδερο, το ανα ύν για 
ή ο ντεκλιμές (Σοφάδες). Στα κάπως πιο επίσημα πουκάμισα που ~~ρο το ένα 
γιορτινά οι μεσήλικες γυναίκες, τα <ψεσόκαιρω>, κεντούν και τα δυο σχε ια ό με τα 

· · · λλ δ' ο το τσακιστ πανω απο το α ο και σχηματίζουν το σύρτη με το αναπο ισι · . με τα 

κουκούλια, τις βούλες με τα κουκούλια και τις καμαρίτσες, το δεμ~ ύστερο 
μισοκομμένα κουκούλια, το μαύρο με τα κουκούλια και τις μύτες . Τ~ απ ~τα δικά 
σχέδιο , τις κούπες με τα κουκούλια , το κεντούσαν συνήθως τα κοριτσια 
τους πουκάμισα . . αύρο με 

Ο πάτος στα νυφικά πουκάμισα έχει πλατύτερο κέντημα , ~υριως μ περιοχές 
κόκκινα γαλάζια και πράσινα σχήματα ανάμεσα , τα λογάρια. Σε ολες τις . λων το 
κεντούν το ίδιο σχέδιο και το ονομάζουν στην περιοχή Καρδίτσας και. Τ ρικαάδων -
γουργουλομάτικο με τα κουκούλια και τα λογάδια, ενώ στην ;rεριοχη Σο~ωτή και 
Παλαμά το ονομάζουν σερπαλωτή με τα ντουμάρια ή σταυρο με ~ερπα προς τα 
ντουμάρια. Πάνω στις ραφές των λαγκιολιών κεντούν από τον ποδογυρο κά τον 

· · λ' · · · · α και στα νυψι ' πανω ενα πο υ στενο κεντημα στα καθημερινα πουκαμισ . _ Παλαμάς). 
ανήφορο (Καρδίτσα - Τρίκαλα) ή τα γονατάρια (Σοφάδες - Ματαραγγα. δηλαδή 
Στα νυφικά πουκάμισα ο ανήφορος έχει πάντα το ίδιο όνομα , τα λογαρια, 
πολύχρωμο κέντημα, όπου κυριαρχεί το κόκκινο12 · 13 · 15 ' 1 6 . • 

1 
τις ίδιες 

Στα καθημερινά μανίκια το κέντημα γίνεται με τον ίδιο. τρόπ~ κι ε~οφάδες -
ονομασίες. Ο στύλος ή ο ανήφορος (Καρδίτσα - Τρίκαλα) η η κλαρα ( . ως τον 
Παλαμάς) είναι η κατακόρυφη κεντημένη στενή λουρίδα, από τον καρπο κέντημα 
ώμο, που έχει σε όλα τα μανίκια Ο,04μ φάρδος και την ονομασία , για το ·τερο το 
λογάδια. Στα νυφικά λινομάνικα σε όλες τις περιοχές συνηθίζουν περισσ~ογάδια. 
σχέδιο που ονομάζουν περιστέρα με τα σταυρούδια , ή με την κύ.κλα και τ~ίτσας για 
Ονομαστά είναι τα πουκάμισα που κεντούν στο χωριό Αρτεσιανο της κα~ α σχέδια 
τα πολύπλοκα σχέδια με την τέλεια τεχνική εκτέλεση . Γι ' αυτό πολύ συχνα τ 
των κεντημάτων παίρνουν τη γενική ονομασία αρτεσιανό. . aτrό τον 

Το στολισμό των πουκάμισων συμπληρώνουν με φούντες γυρω ε μαύρα 
ποδόγυρο και στα μανίκια . Στα καθημερινά πουκάμισα οι φούντες γίνον:αι ~υκάμισα 
μαλλιά λεπτά στριμμένα και είναι τέσσερις σε κάθε μανίκι. Στα νυφι~α :

1 
μαύρες . 

είναι μεταξωτές πολύχρωμες, γαλάζιες, κόκκινες, πράσινες, πορτοκαλιες κ συκάμισα 
Μόνο στην περιοχή Σοφάδων - Παλαμά οι φούντες είναι σε όλ~ τα π ανίκια και 
μαύρες μάλλινες και οι πάνω φούντες πυκνά ραμμένες γύρω απο τα μ 
κοντές. ό λινό και 

Για την προίκα τους κεντάνε συνήθως τρία πουκάμισα , ένα νυψι~ ζευγάρια 
δύο καθημερινά. Μανίκια καθημερινά και γιορτινά παίρνουν έξι ως οχτω ίκa φσρεί 
που τ' αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις. Συχνά μια νιόπαντρη γυνα 
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καλά νυφικά λινομάνικα με το καθημερινό της πουκάμ ισο στο παζάρι ή στις μικρές 

γιορτές, όπως μια μεσόκοπη φορεί γ ι ορτινό πουκάμ ισο με καθημερινά μανίκια σκέτα 

μαύρα χωρίς χρώματα μια Κυρ ιακή ή σε γάμο συγγένισσάς της . 

Στο πένθος οι γυνα ίκες κόβουν τις φούντες από τα πουκάμισά τους και 

βάφουν τα κεντήματά τους μαύρα, μαραγκά όπως τα λένε ή κεντούν με μαραγκά 

μαλλιά και πολύ απλά σχέδια τα μανίκια και τον ποδόγυρο 1 2 · 13 · 15 · 1 6. 

4.1.3. Η ΤΡΑΧΗΛΙΑ 

Η τραχηλιά μπήκε στη φορεσιά τους πριν 50-60 
περίπου χρόνια για περισσότερο στολισμό , παλαιότερα ήταν 

κεντημένο στη θέση της τραχηλιάς το ίδιο το πουκάμισο . Την 

ξεχωριστή τραχηλιά τη φορούν πάνω από το πουκάμισο και 

καλύπτουν όλο το στήθος ως τη μέση . Την κεντούν 

κατακόρυφα στο κέντρο μπροστά με τις κλωστές που 

κεντούν τα ποκάμισα και γεωμετρικά πολύχρωμα σχέδια , 

συνήθως 
Εικόνα 13: (Αριστερά) η τραχηλιά. 

«σταυρούδια» . Μόνο οι ηλικιωμένες και όσες έχουν πένθος 

φορούν τραχηλιές βαμμένες μαραγκές. 

Η τραχηλιά γινόταν βασικά στο στενόμακρο παραλληλόγραμμο ύφασμα , που 

έφτανε από το λαιμό ως την μέση. Στην μία στενή πλευρά του υφάσματος έκοβαν 

κυκλικά την λαιμόκοψη , στην οποία περνούσαν γιακά, για να μην ξεφτίζει . Οι γωνίες 
της λαιμόκοψης κούμπωναν με σούστες ή κόπιτσες πίσω στον αυχένα ή δένονταν 

στο σημείο αυτό με την βοήθεια μικρής λωρίδας, προέκτασης του γιακά, η οποία 

προεξείχε και από τις δυο γωνίες της λαιμόκοψης . Στις γωνίες της άλλης στενής 
πλευράς, βάσης της τραχηλιάς , στο ύψος της ζώνης, έραβαν δύο στενές λωρίδες 

' ' λ ' ' . 12 13 15 16 
πανιού, για να δένεται μ αυτες η τραχη ια πισω στην μεση · · · . 

4.1.4. το ΚΑΒΑΔI 

τ 
0 

καβάδι που φορούν στην περιοχή Σοφάδων - Παλαμά στη θέση του 
κοντοσαγιά είναι ραμμένο με κόκκινο μπουχασί και εσωτερικά φοδραρισμένο με 
. ρο ύφασμα του αργαλειού. Ανάμεσα στα δύο αυτά υφάσματα έχει ένα λεπτό 
ασπ , ά 

στρωμα μπαμπ κι που ράβεται με κάθετα 

γαζιά, για να είναι ζεστό . 

Εικόνα 14: (Από αριστερά προς τα δεξιά) το καβάδι (μπροστινή 
όψη) και δίπλα το ίδιο καβάδι από την πίσω όψη . 

Ένα μονοκόμματο ίσιο φύλλο σχηματίζει 

την πλάτη και άλλο ένα κατακόρυφα κομμένο 

στο κέντρο σχηματίζει τα δύο μπροστινά . Στα 

πλάγια κάτω από τη μασχάλη ράβουν ως τη 

μέση δυο μικρά λαγκιόλια που συγκρατούν 

~==-- 'λα τα λαγιόλια αυτά φτάνουν ως τον ποδόγυρο και όπως φαρδαίνουν 
τέσσερα μεγα · 

29 



. . . . . . β δομάνικα, τα 
στο κατω μερος κανουν το καβαδι ανετο στο περπατημα . Τα κα α . να 
μανί κια του καβαδιού είναι ραμμένα κάθετα στον κορμό και φτάνουν ως τον αγκω · 

Εικόνες 15, 16: 
(από αριστερά προς 
τα δεξι ά) καβάδι με τα 

καβαδομάνικά του 
(μπροστινή όψη) και 
δεξιά το ίδ10 καβάδΙ 
από την πίσω όψη. 

Το καβάδι έχει για τέλειωμα γύρω από το λαιμό και στην τραχηλιά ρέλιασμ~:::. 
πράσινο ρούχο και είναι κεντημένο από τους ραφτάδες - τερζήδες ~την τ~α. φοpα 
στα μανίκια γύρω απ' τους ώμους και στον ποδόγυρο με χρυσό σειρητι σ~ ιακοντά 
σχέδια. Πίσω στον αυχένα, όπου το κέντημα δεν φαινόταν καθώς και κ~των ττολύ 
στην μέση , όπου σκεπάζονταν από το ζωνάρι, το ασημοζώναρο κλπ . γι~οτα αλάζιο 
πιο στενό και απλό. Το κέντημα της τραχηλιάς γίνεται πάνω σε μια λουρι~α γΜε τον 
ρούχο και ράβεται στο καβάδι, αφού κεντηθεί με κίτρινες χρυ~ές κλωστεςδόγυρου 
ίδιο τρόπο γίνεται και το κέντημα του ποδόγυρου . Η λωριδα του πο ·τ τα 
κατασκευαζόταν με μαύρο ρούχο , ενισχυμένο με άσπρο πανί του καμ.ττο · ττου 
επίρραπτα χρυσοκεντήματα της λωρίδας, σύμφωνα με τις ο~ομασιε~άκια». 
χρησιμοποιούσαν στον Παλαμά ήταν : ο «κυνηγός», τα «κουκούλια» η «~ουκ ττάνω 

λ. . . . · ημα γιvεται 
το «Κ ιμα» , οι «κυκλουλες», τα «σειριτιω> κτλ. Στα μανικια το κεντ 

5 
στο ύφασμα , γύρω απ' τον ώμο , με πολύ λεπτές χρυσές κλωστές12 ' 13 ' 14 '

1 

4.1.5. ΤΑ ΚΑΒΑΔΟΜΑΝΙΚΑ 

. ατά τους με 
Οι κοπέλες σκεπάζουν τα κόκκινα καβαδομάνικα και τα κεντημ . ζουν το 

άσπρο ύφασμα, να μη φαίνονται. Οι νύφες τη μέρα του γάμου τους βγ~ συν με 
· · Σ · · · · ·κι να το ντυν ασπρο υφασμα. υχνα , για να ειναι ωραιοτερο, πρεπει το μανι . λ σμένο 

κόκκινο βελούδο, κεντημένο στο πάνω μέρος με χρυσές κλωστές. Έτσι. στο ~α στα 
φορούν το καβάδι εφτά περίπου χρόνια , μετά ξαναβάζουν το άσπρο υφασ ττό το 
μανίκια . Δώδεκα χρόνια μετά το γάμο βγάζουν όλα τα χρυσά κεντή~ατα αάσΤΤΡο 
καβάδι και το βάφουν μαύρο, σκουντρανί, όπως λένε, ενώ κρατουν. τον να το 
ύφασμα στα μανίκια . Στα δώδεκα όμως χρόνια μετά τον γάμο συνηθι_ζου 
φορούν μόνο το καλοκαίρι, και το χειμώνα βάζουν στη θέση του το σιγκουνι . 
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Στην περιοχή Καρδίτσας - Τρικάλων δε φορούν καβάδι , έχουν όμως 

καβαδομάνικα, πρόσθετα μανίκια που φτάνουν ως τον αγκώνα κα ι φορ ιούντα ι πάνω 

από τα μανίκια του πουκαμ ίσου. Τα καβαδομάνικα αυτά ε ίνα ι άλλοτε πρόχειρα 

στερεωμένα στον κοντοσαγιά και 
άλλοτε σ' ένα μικρό μπούστο ειδικά 

ραμμένο γι' αυτά. 

Εικόνα 17: (Από πάνω προς τα κάτω) 
Καβαδομάνικα από το χωριό 
Σερβώτα Τρικάλων (μπροστινή όψη) 
Από κάτω τα ίδια καβαδομάνι κα από την πίσω 

όψη. 

Είναι ραμμένα και κεντημένα 

γύρω απ' τον ώμο με λεπτή χρυσή 
κλωστή από τους ειδικούς 
ραφτάδες - τερζήδες , συχνά όμως 
και από τις κεντήστρες που 
υπάρχουν στα χωριά. Οι νύφες και ο ι νιόπαντρες φορούν κόκκινα βελούδινα 

καβαδομάνικα , ενώ οι κοπέλες και οι χρόνια παντρεμένες σκέτα άσπρα πάνινα . Στο 

β δ . . 12 13 15 16 
πένθος βάφουν τα κα α ομανικα μαυρα · · · . 

4.1.6. Ο ΣΑΓIΑΣ 

Πάνω από το καβάδι η νύφη φορούσε τον «καλό» σαγιά . Ο «καλός» σαγιάς 

της νύφης ήταν εργόχειρο τ~ν κοριτ?ιών, _και ως ~ρος το χώρισμα (κόψι~ο) και ως 
προς τα κεντήματα. Ο νυφικος σαγιας γινοταν αμανικος, για να μην σκεπαζονται τα 

βυσσινιά καβαδομάνικα, χαρακτηριστικό γνώρισμα της νιόπαντρης , ενώ ο σαγιάς 
της ανύπαντρης ήταν χειριδωτός για τον αντίθετο σκοπό, για να σκεπάζει δηλαδή τα 

κόκκινα μανίκια. Ο ποδόγυρος του νυφικού σαγιά είχε ιδιαίτερη διπλή λωρίδα (όπως 
του καβαδιού) η οποία αποτελούνταν από δύο στενότερες λωρίδες, ραμμένες μαζί 
την μία πίσω από την ?λλη . Ήταν επίσης ενισχυμένη από την ανάποδη με 

καναβάτσο και φοδραρισμενη. 
Τα κεντήματα των ραφών ήταν ελάχιστα . 
Οι σαγιάδες στην καραγ~ούνικ~ φορεσιά_ είναι δύ?, ο εσωτερι~ός και ? εξωτερικός, 
, 

0101 
μεταξύ τους . Διαφερουν ομως απο περιοχη σε περιοχη στο ραψιμο και στο 

ομ · · · δ' ' θ , α όπως διαφορετικη ειναι και η ονομασια που ινουν σε κα ε περιοχή στον 
χρωμ ' . . Σ Κ δ' · 

j 
, εσωτερικο σαγια . την αρ ιτσα τον ονομαζουν κοντοσαγιά 

j και στα Τρί~αλα χ~μπλουσαγι~, ενώ ο εξ~τερικός έχει και στις 
f δύο περιοχες την ιδια ονομασια, χαρτζωτος, από τα χαρτιά ή 

ζέχια που τον στολίζουν. Στην περιοχή Σοφάδων - Παλαμά τη 

θέση του εσωτερικού σαγιά κρατά το καβάδι . Ο εξωτερικός 

σαγιάς είναι όμοια ραμμένος με το σαγιά της περιοχής 

Καρδίτσας , έχει όμως διαφορετικό στολισμό. 

Εικόνα 18: (Αριστερά) Καλός επίσημος Σαγιάς. 
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· το 
Ο κοντοσαγιάς, το χωρίς μανίκια φόρεμα που μπαίνει πάνω απ~ 

πουκάμισο και κάτω από τον καλό σαγιά, στην περιοχή Καρδίτσας είναι ρ_αμμ~νο~ 
με άσπρο μπαμπακερό ύφασμα , βουρνωτό. Κατακόρυφα ανοιχτός μπροστα παιρ~ 
στο άνοιγμα αυτό δυο λοξά φύλλα τα μπροστινάρια, μ ια μάννα, ένα ίσιο ~ομμ·~: 
ύφασμα σχηματίζει την πλάτη . Στα πλάγια κάτω από τη μασχάλη και ως τη μεση ε . 
μικρό ορθογώνιο κομμάτι ύφασμα ενώνει την πλάτη με το μπροστινό και συγκρατε~ 
τα λαγκιόλια , που ανάλογα με την περίσταση είναι τρία ή πέντε . Τα λαγκιόλ~α αυτα 
ράβονται έτσι που να σχηματίζουν πιέτες κοντά κοντά ραμμένες η μία με την αλλ~· 

Τον κοντοσαγιά το στολίζουν στα μπροστινάρια από το λαιμό ως τ~ με~~; 
στην πλάτη , τον κορμό, και στον ποδόγυρο . Τα μπροστινάρια και ο κορμος ~ινσε 
στολισμένα με μαύρα κορδονάκια, τα καρέλια, ραμμένα με χρωματιστά ~αζια 

01 
διάφορα σχέδια , που παλιότερα ράβανε στο χέρι. Για να στολίσουν τον πο?ογυρο τα 
ραφτάδες - τερζήδες ράβουν πάνω σε μια στενή λουρίδα μερινό τα καρελια με ·v 
πολύχρωμα γαζιά σε διάφορα σχέδια . Όταν τελειώσει η λουρίδα την τοπο~ε;ο~ά 
ολόγυρα στον ποδόγυρο μέσα από το στρίφωμα . Για περισσότερο στολισμο ε 0 . . θ , . . , θ . α γαζιά άλλοτε τ 
και αριστερα σε κα ε ραφη του κοντοσαγια κανουν κα ετα μαυρ ' 
έκαναν στο χέρι οι ράφτες - τερζήδες. , ένος 

Ο χαμπλουσαγιάς της περιοχής Τρικάλων είναι όμοια ραμμενος , ~αμμ όν 
και κεντημένος με τον εξωτερικό χαρτζωτό σαγιά, αλλά είναι κοντύτερος απο ~υτα ·ή 

ο . . . , , ριοχη' καρδιτσ ς 
σαγιας , που φορουν πανω απο τον κοντοσαγια στην πε ρό 

το καβάδι στην περιοχή Σοφάδων - Παλαμά , είναι ραμμένος με άσπρο μπαμπακε 
βουρνωτό ύφασμα και κεντημένος από τους ειδικούς ραφτάδες - τερζήδε~. 'λλΟ 

Ό · δ · · · · · μματο ισιο φυ μοια ραμμενος στις υο αυτες περιοχες εχει ενα μονοκο ·τια 

που σχηματίζει την πλάτη . Τα δύο μπροστινά σχηματίζουν τέσσερα ~ομμα το 
ύφασμα, λοξά κομμένα, που μπαίνουν δύο από κάθε πλευρά και είναι κοντυτερατην 
ένα από το άλλο. Το μακρύτερο φύλλο μπαίνει προς το κέντρο και ράβεται με άνει 
λ . , , λ , για και φτ 

π στη στο υψος των ωμων , το κοντύτερο είναι ραμμένο προς τα π α ' . 11φό 
ως τη_ μασχάλη . ~άτω ακριβώ,ς από τη μασχάλη, προς τα πίσω, μπαίνει _εν~. μaυτό 
λαγκιολι που φτανει ως τη μεση και ενώνει την πλάτη με τα μπροστινα. , τα 

'ζ · λ · λ · 'ζουν κσeως στηρι ονται πεντε αγκιο ια σε καθε πλάι . Τα λαγκιόλια αυτά σχηματι ' 
ράβουν , πέντε πιέτες σε κάθε πλάι . , τrοτ , 

Τ . , . , , , συν με καμ 
ο κορμι του σαγια, το επανω μερος ως τη μεση , το ντυν μαύρα 

αμερικάνικο πανί, και στολίζουν τις ραφές δεξιά και αριστερά με 
γαζιά12 , 1 3, 1s . 16. 

Εικόνα 19: Ο χαρτζωτός σαγιάς βαμμένος 

λουλάκι όπως τον φορούν στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων. , β α και 

ο ' ' ' Μ 'λα Κσλυ 1 σαγιας που φορουν στα χωρια εγσ . τους 

Αγία Κυριακή Τρικάλων διαφέρει στο σχήμα α~οτα ως 
παραπάνω σαγιάδες . 'Εχει μικρό κορμί και σaραν_ και 

. λ . λ 'ζ σ' συτο πενηντα αγκιο ια που στηρι ονται , λΟVες 
σχηματίζουν , καθώς τα ράβουν οι ραφτάδες , σνα 
πιέτες . ' σaνιάς 

Στις περιοχές Καρδίτσας και Τρικαλων 0 
, Στην 

στολίζεται με χάρτζια που ράβονται σε κάθε περιοχη. 



περιοχή Καρδίτσας είναι μεταξωτά κορδονάκια στριμμένα με νήματα πορτοκαλιά και 

κόκκινα με λιγότερο γαλάζιο, πράσινο και μαύρο, ενώ στην περιοχή Τρικάλων 

υπερισχύει ο πράσινος και γαλάζιος χρωματισμός με λίγο κόκκινο ανάμεσα . Τα 

χάρτζια ράβονται πάνω σε μια λουρ ίδα μερινό (λεπτό μάλλινο ύφασμα), σε διάφορα 

σχέδια και τελειωμένα τοποθετούνται πάνω στο σαγιά, γι' αυτό και ολόκληρος αυτός 

0 στολισμός έχει την ονομασία λουρίδα. Οι καλοί χαρτζωτοί σαγ ιάδες έχουν πάντα 

το ίδιο σχέδιο στη λουρίδα: ένα στρόβιλο δεξιόστροφο και αριστερόστροφο που όταν 

τελειώνει ο ένας αρχίζει ο άλλος με εναλλασσόμενα χρώματα, γι' αυτό και η λαϊκή 

φαντασία του έδωσε την ονομασία το κλειδωτό ή ο κυνηγός. Συχνά τον κυνηγό 

συμπληρώνουν μύτες που μπαίνουν ξεχωριστά πάνω ψηλά στο κέντημα, ο κυνηγός 

με τις μύτες . Μέσα από τη λουρίδα και πάνω από τον ποδόγυρο ράβουν μια στενή 

μαύρη νταντέλα την πανωλόρδα που άλλοτε την πλέκανε με το βελονάκι οι γυναίκες . 

Στις περιοχές αυτές ο σαγιάς δεν έχει άλλο στολισμό, γιατί το κορμί του στολίζεται 

από το γιλέκι που φορούν πάνω απ' αυτόν. 
Εκείνο που χαρακτηρίζει το σαγιά της περιοχής Σοφάδων - Παλαμά είναι το 

κόκκινο μπουχασί που έντυνε εσωτερικά τα δυο μπροστινά και ήταν πάντα 
κεντημένο γεωμετρικά με τις ίδιες παραπάνω μαύρες κλωστές. Είναι φανερό πως 
ανασήκωναν προς τα έξω τα μπροστινά . Οι νεώτεροι σαγιάδες δεν έχουν το 

' ' 12,13,15,16 
στολισμο αυτο · 

το σαγιά της περιοχής αυτής όπως και των Τρικάλων τον βάφουν γαλάζιο με 

λουλάκι. Βάζουν σ' ένα κομμάτι ύφασμα λουλάκι και αφού το δέσουν, το βουτούν σε 
ζεστή κόλλα και το τρίβουν με δύναμη πάνω στο τεντωμένο ύφασμα του σαγιά . 
Μόλις τελειώσουν το βάψιμο τον «σιδερώνουν» μ' ένα βαρύ κύλινδρο, γυάλινο 
συνήθως, για να γυαλίσει και να σταθούν τα λαγκιόλια , οι μπλέτες12 • 1 3 · 15 • 16 . 

4.1 .7. το ΓΙΛΕΚΟ 
Το γιλέκι το φορούν οι γυναίκες πάνω από το σαγιά στις περιοχές Καρδίτσας κα ι 
Τρικάλων, για να σφίγγουν και να συγκρατούν το στήθος . Κοντό , πάνω από τη 

Εικόνα 21: (Δεξιά) η πίσω όψη του ίδιου 
γιλέκου της εικόνας 20. 

μέση , με μεγάλο άνοιγμα στην τραχηλιά και τις 

μασχάλες είναι ολόκληρο ρελιασμένο στα 

στριφώματα με ρούχο. Μέσα από το ρούχο 

ράβουν σειρές ζέχια και πιο μέσα κεντούν οι 

τερζήδες διάφορα σχέδια όπως: τα φεγγάρια, 

τα κλειδωτά, την κλάρα κλπ . 

Εικόνα 20: (Αριστερά) Γιλέκι από τα Μεγάλα Καλύβια 

Τρικάλων με επιπρόσθετα λευκά μεταξωτά μανίκια . 

Σ ν πλάτη μόνο αφήνουν στο κέντρο 
τη . 

. ορθογώνιο ακέντητο . κομματι για . να 
εν~ μυ'τες που πλεκουν οι γυναικες 
φαινονται οι ' · Ε' . λωστή και με το βελονακι . ιναι 
με μα~αγκη ~ ες μια λεπτή μαύρη νταντέλα 
δηλαδη οι μυτ 
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'β ' ' ' ' Τ λ ' ' θ περιοχη'ς όμοιο με της που ρα ουν γυρω απο το ακεντητο υφασμα . ο γι εκο κα ε , 
άλλης , έχε ι πάντα τα χρώματα της λουρίδας του σαγιά που το συνοδευει . 

Εικόνα 22: Γιλέκο του Λαογραφικού Μουσείου Καρδίτσας, με φούντες στην πίσω όψη (δεξιά) . 

4.1 .8. Η ΠΟΔΙΑ 

, , στην άλΜ· 
Οι Καραγκούνες συνήθιζαν να φορούν δυο ποδιές , τη μια παν~ άγωνη 

και σε μερικά χωριά της περιοχής Σοφάδων - Παλαμά μια Τρίτη, μικρη τετρ 'τερα 
σαν μαξιλαράκι , εσωτερικά. Πάνω απ' αυτήν φορούσαν μια μεταξ~τή , πο,υ αρV~αι οι 
γινόταν από βελούδο. Τις επίσημες μέρες σε όλες τις περιοχες οι νυφ:ς οι νέες 
νιόπαντρες είχαν για τρίτη εξωτερική ποδιά τη ρούχινη χρυσοκέντητη,, ενω Σ, μερα 
και οι χρόνια παντρεμένες φορούσαν ρούχινες ποδιές κεντημένες με ζεχια . , ~ρους 

· , λ , , , ξ , , ρωμη σε διαφ 
φορουν σε ο ες τις περιοχες μοναχα μια ποδια μετα ωτη μονοχ · 

χρωματισμούς. , αλείσιο 
Η μικρή τετράγωνη ποδιά , ήταν ραμμένη με χοντρό μπαμπακερο αρ~ ι σαν 

ύφασμα, υφασμένο από τις γυναίκες και δουλεμένο εσωτερικά με μπαμπα~ 'άλλα 
ένα πολύ λεπτό μαξιλαράκι . Τη φορούσαν στο χωριό Αστρίτσι και σε μερικα ύχινη 
χωριά της περιφέρειας Σοφάδων - Παλαμά, κάτω από τη βελούδινη και τη ~:εται η 
ποδιά για να στέκουν καλύτερα , να τεντώνουν 01 άλλες δυο κα~ να μη φα 
κο1λ1ά τους12 · 15 . 

Εικόνα 23: (Αρ ιστερά) Ουτραδένια ρουχίσια/ρούχινη ποδιά . 

Εικόνα 24: (Κέντρο) Μεταξωτή νυφική ποδιά από τα Μ . Καλύβια Τρικάλων . 
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Ει κόνα 25: (Δεξιά) Χρυσή ποδ ιά (νεότερης εποχής 1940 περίπου). 

Η χρυσοκέντητη ρούχινη ποδιά είναι ένα από τα διαλεκτότερα δε ίγματα της 

ελληνι κής χρυσοκεντητικής και από τα ωραιότερα κομμάτια της καραγκούνικης 

φορεσιάς . Τη φορούσαν πάνω από τη μεταξωτή ή τη βελούδινη ποδιά στις επίσημες 

μέρες, οι νύφες και οι νιόπαντρες . Ε ίναι όμοια ραμμένη, από τους ραφτάδες, γ ια 

όλες τις περιοχές , διαφέρει μόνο στα θέματα και στα χρώματα που άλλοτε 

κεντούσαν στα χωριά, ειδικευμένες στο κέντημα αυτό, γυναίκες . 

4.1.8.1. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΠΟΔΙΑ 

Κάθε καραγκούνι κη ποδιά έχει τα ίδ ια πάντοτε βασικά 

στοιχεία, από τα οποία απαρτίζεται. 

Το σχήμα της ποδιάς είναι τραπεζοειδές και αποτελείται από τρία 

κομμάτια : δυο οριζόντια, το αμπόλι και η πόστα, και ένα 

κατακόρυφο , η κυρίως ποδ ιά .(σχέδιο1) 

+-Σχέδιο 1 

..,_ Το Αμπόλι η Φέλπα 

Το κομμάτι αυτό αποτελεί ένα είδος ζώνης για την ποδιά κα ι έχε ι σχήμα 

πεπλατυσμένου τραπεζίου που φαίνεται σαν να ε ίναι τοποθετημένο ανάποδα, 

έχοντας δηλαδή τη μεγαλύτερη βάση του επάνω . 
Στις νεότερες τσόχινες ποδιές το αμπόλι είναι φτιαγμένο κατά κανόνα από 

ύφασμα της κύριας ποδιάς . Συνήθως χρησιμοποιείται βελούδο ή άλλο ύφασμα της 
μηχανής (μεταξωτό ή βαμβακερό) , απλό ή με διάφορα σχέδια. Στην ανάποδη το 
ύφασμα αυτό ενισχύεται με χαρτόνι . Το διαφορετικό ύφασμα έμπαινε στις ποδ ιές 
σκόπιμα, ίσως για να γίνει οικονομία στο βασικό υλικό . Χρησιμοποιούσαν δηλαδή 
· να κομμάτι ύφασμα που περίσσευε από αλλού . Στις πολύ παλιές όμως τσόχινες 
ε . . Τ 
ποδιές, 

01 
οποίες ήταν ολόκληρες κεντημενες στο χερι . ο αμπόλι είναι από την ίδ ια 

. χα με της κυρίως ποδιάς . Συχνά μάλιστα στο κέντρο του κεντιόνταν μικρό μοτίβο 
τσο . . λ. λ 
πό τα ίδια γαϊτάνια με αυτά που ηταν κεντημενη ο οκ ηρη η ποδιά . 

α Στις σκουτίσιες ποδιές το αμπόλι γίνετα άλλοτε από ένα κομμάτι σκουτί 
δ ιαφορετικού χρώματος από το ~κου.τί που χρησιμοποιήθηκε για την κύρια 
επιφάνεια της ποδιάς, και άλλοτε απο το ιδι? . . . 

Στο αμπόλι γαντζώνουν οι Καραγκουνες τα κοσμηματα της μεσης που είνα ι η 

ρη. ζώνη και το διπλό ή μονό κιουστέκι της μέσης , ή μπαλτζούδα . Είναι 
συρματε . . . . 

. ς το αμπόλι ένα κομματι της ποδιας που ευκολα φθειρεται . Γι ' αυτό 01 
επομενω . , . . . 
ραφτάδες προτιμούσαν να χρησιμοποιουν σθ ~υτ_ο τλο τμημα υφ?σμα διαφορετι κής 

. που μπορούσε να αντικαταστα ει ευκο α και χωρις να αλλοιωθε ί η 
ποιοτητας, .12,1 5,16 

μορφή της ποδια · 
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, 0 τερζήδ ι κο 
Η διακόσμηση στο αμπόλι παρουσιάζει τελείως ασχετη , με τ , ε την 

κέντημα της κυρίως ποδιάς . Τα μόνα στοιχεία που συνδέουν αυτο το τμημα μ 
υπόλοιπη ποδιά είναι: , , λλοτε 

1) τα γαϊτάνια, που πολλές φορές το διακοσμούν σχηματιζοντας , α με 
παράλληλες ευθείες γραμμές και άλλοτε καμπύλες απλές ή συνδυασμ~νες αι 
ζιγκζακ. Οι γραμμές αυτές ποικίλλονται με μ ικρές σπείρες , θηλίτσες , όπως λεγοντ ' 

ή με τρίγωνα αντικριστά , τα ντουγαδάκια . , ε το 

2) 'Ενα αειρfιτι φτιαγμένο από χρωματιστά ή χρυσά γαϊτάνια (αναλονα μ 'ζε ι 
, Α ό τριγυρι , 

κέντημα της ποδιάς) που πλέκοντα ι κοτσίδα, την κοσανιτσα . υτ 
ολόκληρη την ποδιά , δηλαδή και τα τρία βασι κά της κομμάτια . 

δ , 15 
3) το ρέλι, από λουρίδα τσόχας , που φυτιλιάζει ολόκληρη την πο ια 

d.- Η κυρίως ποδιά. 

, , ς σχήμα 
Η κυρίως ποδιά είναι και το σπουδαιότερο κομμάτι, εχει επιση, υν το 

τραπεζίου . Απαραίτητο στοιχείο εδώ είναι οι κατακόρυφες ραφές π~υ χωΡ~~γώνιο 
τραπέζιο σε τρία μέρη : ένα κεντρικό που λέγεται μάνα και έχει σχημα ορ όλια 
παραλληλόγραμμο , και δυο όμοια , πλαϊνά , λοξά φύλλα, τις λ~ξες1 zΊ 5 τα λαγκι ' 
που έχουν κι αυτά σχήμα τραπεζίου με δύο γωνίες ορθές το καθενα · 
Σχέδιο 2 i , υ του 

Στα λαγκιόλια, και ιδίως στα 2/3 περιπο , να 
συνολικού ύψους της ποδιάς , μπορεί να υπάρχουν, η , 

u ... 
, μηση, δυΟ 

υποδηλώνονται απλώς με την ανάλογη διακοσ ή την 
μικρές οριζόντιες ραφές (α και β στο σχ. 2) . Σε αυ~eένα 
περίπτωση τα λαγκίολια διαιρούνται σε δύο μέρη το κ ' 

που κι αυτά είναι τραπέζια. , είνα ι η 
Το σπουδαιότερο στοιχείο της κυρίως ποδιας ρεί να 

κεντητι κή διακόσμησή της. Από αυτή μάλιστα μπο ύνικης 
αναγνωρι στεί και η προέλευση της κάθε καραγι<?κει. 

δ , , , , πο που ανη 
πο ιας και να καταταχθει αναλογα , στον τυ 

i. Η Πόστα ή Προσκεφαλιά. 

, , , , 0 κούνικης 
Η ποστα η προσκεφαλια αποτελεί το κατώτατο μερος της καp γ 'ζει και 

δ , 'δ ' , ζ' που συνεχι 
πο ιας , το κρηπι ωμα της . Εχε ι κι αυτή σχήμα τραπε ιου , 

επεκτείνει προς τα κάτω το τραπεζιοε ιδές σχήμα της κυρίως ποδιάς . , ε χρώμα 
Για το κομμάτι αυτό ο ράφτης χρησιμοποιεί ύφασμα διαφορετι ~ο σ α , αττό 

κα ι μερι κές φορές και σε ποιότητα. Βάζει δηλαδή ένα οπο ιοδήποτε, υφασ~οδ ιά η 
περίσσευμα απλώς για να της δώσει μεγαλύτερο μάκρος . Σε μία κοκκινη τίσια , η 

, , , , δ , είναι σκου , 
ποστα ειναι μαυρη , ενω σε μ ια μαύρη είναι κόκκ ινη. Όταν η πο ια , 

0 
ή aττο 

πόστα είνα ι επίσης από σκουτί, ενώ στις τσόχινες ποδιές είναι από τσοχ 
χονδρό βαμβακερό ύφασμα 12.13,15,1 6. 



4.1.8.2. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

i Ύφασμα και Γαϊτάνια 

Όλες οι καλές καραγκούνικες ποδιές είνα ι κατασκευασμένες από σκουτ ί ή 

από τσόχα. Από σκουτί γινόταν οι παλαιότερες, οι σκουτίσιες ποδιές . Αργότερα όταν 

η χρήση της τσόχας εξαπλώθηκε, οι νυφικές στην αρχή και αργότερα όλες οι 

νεώτερες ποδιές φτιάχνονταν από τσόχα , ενώ από σκουτί συνεχίζονταν να γίνοντα ι 

οι απλούστερες. 
Η τσόχα, το ρούχο όπως ονομάζεται αλλιώς σε αρκετές περιοχές. Είναι λεπτό 

μάλλινο ύφασμα της μηχανής και είχε ξένη προέλευση. Ερχόταν από την Αγγλία ή 

τη Γαλλία . Τις τσόχινες ποδιές τις ονόμαζαν ρουχίσιες ή ρουχένιες . 

Για την κατασκευή μιας ποδιάς ο τερζής χρειαζόταν και διάφορα 

συμπληρωματικά υφάσματα. Βελούδο για το αμπόλι, λεπτό βαμβακερό ύφασμα της 
μηχανής (τσίτι), για να σταρώσει την ποδιά, και κομμάτια από χοντρό βαμβακερό 

κάμποτο ή λινάτσα και χαρτόνι, για να ενισχύσει από την ανάποδη τα κεντημένα 

τμήματά της . 
Το χρώμα της ποδιάς, αν αυτή είναι από σκουτί, είναι μαύρο ή βυσσινί ή 

πολύ σκούρο γκρενά που πλησιάζει το μαύρο. Σπανιότερα οι σκουτίσιες ποδιές 

έχουν χρώμα έντονο κόκκινο. Αν η ποδιά είναι από τσόχα, τα'οτε το χρώμα της είνα ι 

επίσης μαύρο ή βυσσινί. 
Γενικά η ποδιά που θα φορέσει ή νέα γυναίκα και μάλιστα για να πάρει μέρος 

σε κάποιο ευχάριστο γεγονός (γάμο ή γιορτή), πρέπει να είναι κόκκινη . Αντίθετα η 
ποδιά που θα φορέσει η ηλικιωμένη γυναίκα ή και η νέα αλλά σε λιγότερο 
σημαντικές ή σε θλι βερές στιγμές της ζωής της, είναι μαύρη 12

·
13

·
15

·
16

. 

Για την κεντητική διακόσμηση της καρακούνικης ποδιάς ο τερζής 

χρησιμοποιούσε γαϊτάνια, που ήταν άλλοτε μεταξωτά ή βαμβακερά και άλλοτε 
μεταλλικά (χρυσά ή ασημένια) . Σε ελάχιστες ποδιές τα γαϊτάνια είναι φτιαγμένα από 

μαλλί προβάτου. 
Τα μεταξωτά γαϊτάνια, τα μεταξογάιτανα ή τα σειρογάϊτανα, ονομάζονται 

ούτρες, ουτράδες ή ουτράδια και σπανιότερα χάρτζια . Αντίστοιχα και η ποδιά 
νομάζεται ουτραδένια ή ουτραδίσια . Αυτά τα γαϊτάνια έχουν μεγάλη ποικιλία 

ο λ' ' ωμάτων, με κυριότερο το πορτοκα ι, το κιτρινο, το πράσινο και το γαλάζιο . 
χρ , , , , . . . 

Τα μεταλλικά γαϊτανια ηταν χρυσα η ασημενια, ασπρα οπως τα ονομάζουν . 

Αντίστοιχα και η ποδιά που είναι κεντημένη με μεταλλικά γαϊτάνια ονομάζεται χρυσή 

ή κεντημένη με άσπρα. 
Έτσι ανάλογα με το είδος του κεντήματος , οι ποδιές των 

Καραγκούνηδων έπαιρναν και την ονομασία τους. Μπορεί 

δηλαδή να ήταν σκουτίσιες κεντημένες με ουτράδες 

χρωματιστές ή μαύρες, και ρουχίσιες ή ρουχένιες κεντημένες με 

χρυσά ή με άσπρα ή με ουτράδες, οπότε τις ονόμαζαν 

ουτραδένιες ή ουτραδίσιες. 

Εικόνα 26: Σκουτίσια ποδιά χωρίς φόδρα. Ποδιά του Λαογραφικού Μουσείου 

Καρδίτσας. 
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'Εφτιαχναν ένα είδος ψαροκόκαλου από κλωστές χρυσές ή μεταξωτές, τριώνο~ 
τεσσάρων χρωμάτων (πορτοκαλί , κίτρινο, άσπρο , πράσινο) πλεγμένες κοτσιδα, π , 
την πίεζαν ώστε να γίνει επίπεδη , την κοσανίτσα όπως την ονόμαζαν , την μικρη 
κοσάνα ή κοτσίδα. . ς 

Η χρυσή κοσανίτσα έχει ως βάση της, γ ια σκελετό, βαμβακερές χοντ?ε 
κλωστές, οι οποίες σχηματίζουν όλο το πάχος της κοτσίδας και μόνο στην επανω 
πλευρά τυλίγεται η χρυσοκλωστή 12

·
13

·
15

·
16

. 

Εικόνα 27: 
(Αριστερά) 
Κοσανίτσες 

από ουτράδες 

πάνω και 

κάτω από 
χρυσογάϊτανα . 

, ξ , τους ΠΧ 
Με την κοσανίτσα έκρυβαν τις ενώσεις των κομματιών της ποδιας μετα ~ 

0 
το 

κόκκινο και μπλε, κόκκινο και κίτρινο, κόκκινο και άσπρο ή κίτρινο και ασπρ ~νός 
δίχρωμο αυτό γαϊτάνι στριφτό ή μάρτης. Το τελευταίο όνομα οφείλεται στο γεν ές 
' θ 'ζ ' , · · ζ' · αι κο' κκινη κλωστ ' οτι υμι ει το <ψαρτη», που γινεται απο στριμμενες μα ι ασπρη κ τές 

στο γνωστό και πανελλήνιο έθιμο σύμφωνα με το οποίο στρίβουν τέτοιες _κλωστου 
και τις βάζουν γύρω στο χέρι μικρών παιδιών , «για να μην τους κάψει 0 ηλιος 
Μάρτη» 15

. 

i. Πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία 

Ε , , , , , οδιά υπάρχουν 
κτος απο το κεντημα που ειναι υποχρεωτικό στην καραγκουνικη π , ' , λα, ή 

και μερικά πρόσθετα , συμπληρωματικά διακοσμητικά στοιχεία, που ομως, 0 ς το 
, , , , , , Καραγκσυνα 

μερικα απο αυτα ειναι απαραιτητα και δίνουν στην ποδια της 

ιδιαίτερο τοπικό της χρώμα . Τα στοιχεία αυτά είνα ι : , ν κα ι 

1) Ταινίες υφασμάτινες με ειδική τεχνική που οι Καραγκούνιδες σ~ομ~ζ~υ σερα 
γαϊτάνια. Οι ταινίες αυτές έχουν γεωμετρική διακόσμηση από _τρια η τ~~Μλες 
χρώματα. Σ' αυτές με μαύρο περίγραμμα σχηματίζονται δυο _πα~α σειρά 
σειρές από ρόμβους, οπότε δημιουργείται ανάμεσά τους και μια νεα 
ρόμβων. ·eως 

2) Σ · ζ ζ , , , είναι συνη 
ειρητια ικ ακωτα αγοραστα, βαμβακερά. Το χρωμα τους , ντα . 

, , , , ασημοuφα 
ασπρο η κιτρινο . Σπανιότερα τα σειρήτια είναι χρυσούφαντα η , ς το 

, , , , λ ueωντα 
3) Πουλιες. Στολιζουν τα κυρια κεντητά ελεύθερα θεματα ακο 0 , τrσυ 

περίγραμμά τους , ή ράβονται σε ίσες αποστάσεις επάνω στην τσσχα 
ρελιάζει την ποδιά. 

4) Γ ζ , Α , · , , , 12 15,1 6 
α ια. υτα εχουν εντονα χρωματα και τονίζουν τις ραφες · · 



.J.,. Το Ζωναράκι ή η Καλτσοδέτα 

Η ποδιά δένεται στην μέση της γυνα ίκας με το ζωνάρι . Αυτό στις παλιές 
ποδιές , είναι ένα υφαντό βαμβακερό σειρήτι και έχει πλάτος 1,5 ως 2,5 εκατοστά . Το 
ζωνάρι ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και τα ιεροσόλυμα . 

Τα ζωνάρια αυτού του είδους οι Καραγκούνες τα ονομάζουν καλτσοδέτες ή 
καλτσοβέτες (κόκκινες) επειδή τα ίδια ακριβώς λουρίδια, αλλά κοντύτερα χρησίμευαν 
και ως καλτσοδέτες για τις ανδρικές μακριές κάλτσες. Τα ίδια ονομάζουν επίσης και 
ζουναράκια . 

Ε ι κόνα 27: Ζωναράκ ι α. 

Τα ζωνάρια κατασκευάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι υφαντές 
ταινίες. Έχουν ενυφασμένη γεωμετρική διακόσμηση , όμοια συνήθως και στις δυο 
όψεις, αλλά με διαφορετικά χρώματα . Σε ίσες αποστάσεις σχηματίζουν μικρά 
τετράγωνα ή ορθογώνια πλαίσια , και στο καθένα παριστάνονται σχηματοποιημένα 
ζώδια . Συνηθέστερα εικονίζοντ?ι ένα ή δύο ψάρια και πιο σπάνια τόξο . Συχνότερα 
τα ζωνάρια στολίζονται με σειρες ζιγκ-ζαγκ. 

Για να δεθεί μία ποδιά στην μέση της γυναίκας, χρειάζονται δύο κομμάτια από 

το ζωνάρι αυτό (50-70 ~όντους _το καθέ~α) , που έχουν_ στην ~ία άκρη. θηλιά και στην 
άλλη φούντα . Τα κομματια αυτα στερεωνονται στις δυο επανω γωνιες της ποδιάς . 

Θ λυκώνεται δηλαδή η θηλιά του ζωναριού με την θηλιά που σχηματίζεται στην 
γ;νία της ποδιάς , από τ~ν εξωτερι~ή κοσανίτ?α και χρυσογάϊτανο , ή θηλιά και 
πρόσθετη , ραμμένη στη~ πισω πλευρα της π~διας .. . 

Οι ρούχ ινες ποδιες των αρραβωνιασμενων εχουν διαφορετικο στολισμό από 
των γυναικών . Γίνονται η:άντ~τε ~ε πολύχρωμα ζέχια, σε διάφορα σχήματα , που 
συνήθως τα ονομάζουν Κ:ημα η κλαρα.. . . . . 

Η γυναικεία ποδια στην περιοχη Σοφαδων - Παλαμα ειναι συνηθως μαύρη 
κεντημένη με λεπτές χρυσές κλωστές . Πάνω στις ραφές της ποδιάς ράβουν 

χρυσ~. σειρά χρυσές κλωστές και μέσα απ' αυτές κεντούν σχεδόν όλη την επιφάνεια 
εξ απ η . · · ζ λ · 

. ματος με διάφορα σχηματα που παντοτε ονομα ουν κ ημα . Γ ια τελείωμα του υφασ , , , , 
, ολόγυρα σειρες χρυσες κλωστες, με την τελευταια , την εξωτερική , 

ραβουν , 'λ Σ λ · · 
'ζ ν κομπάκια για περισσοτερο στο ισμα. τα π αγια επανω, στις άκρες σχηματι ου , . θ , Σ 

'ζιου βελούδου σχηματιζουν δυο ηλες. την αριστερή θηλιά στερεώνουν 
του τραπε , · 'δ λ ' 

'λλ κορδέλα υφασμενη απο τις ι ιες, που κατα ηγει σε φούντα . Την 
μια μα ινη , δ' δ ξ · θ λ ' ' · , , ω από το κορμι και τη ενουν στη ε ια η ια, ενω η φουντα κρέμεται περνουν πισ 

στο πλάι . 
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Στις περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων η χρυσοκέντητη ποδιά είναι συνήθ~ς 
κόκκινη σκούρα ή πράσινη . Οι ραφές είναι σκεπασμένες και εδώ με χρυσες 
κλωστές1 2 , 1 s. 16 . 

4.1.9. Ο ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ 

Πριν ογδόντα περίπου χρόνια στην περιοχή Σοφάδων - Παλαμά φορ~ύσαν 
τη σκούφια που την στερέωναν στο κεφάλι με το μανάκι . Πάνω στη σκούφια τυλιγαν 
τον άσπρο τσαλμά 12·13·15·16. 

Η νύφη έβαζε στο πρόσωπο το καμάρι, ένα λεπτό μαντήλι κόκκινο, σαν 
τουλπάνινο, με μικρά φλουράκια , που της δώριζε ο γαμπρός όταν πήγαινε με τ?υς 
συγγενείς στο σπίτι της να την πάρει να πάνε στην εκκλησία για τη στέψη. Στο πισ~ 
μέρος του κεφαλιού η νύφη είχε ένα όμοιο με το καμάρι μαντήλι αγορασμένο απο 
την ίδια. 

Η σκούφια είχε σχήμα γλάστρας ανάποδα τοποθετημένης στο κεφάλι. ·~τ~ν 
φτιαγμένη με προζύμι που το καλούπωναν πάνω στο κεφάλι. Στο επάνω μερ ς 
στρώνανε ένα κόκκινο ύφασμα και ολόγυρα τύλιγαν τον τσαλμά. , ές 

Το μανάκι ήταν μια λουρίδα ύφασμα που πάνω της ράβανε τρεις σειρ 
παράδες, τα μπαρατσέλια. Το μανάκι γάντζωνε δεξιά και αριστερά με κόπιτσες στη 
σκούφια περνώντας σφιχτά κάτω από το σαγόνι. υ 

Ο τσαλμάς ήταν μια μακριά λουρίδα άσπρο, ύφασ.μα ~~ις 
αργαλειού που ραμμένη λοξά σχηματίζε ι μία στερεη ταινια., ς 
δ , · · · · , σχεδόν μαυρε ' 
υο ακρες ειναι κεντημενη με σκουρες καφε, , και 

μεταξωτές κλωστές με μικρά χρωματιστά σχέδια αναμεσα λμά 
μακριές φούντες από τις ίδιες κλωστές. Τύλιγαν. τον τ~~ιγαν 
ολόγυρα στη σκούφια και τη σκέπαζαν ολόκληρη κι επειτα τυ , λΜ 
τις φούντες πάνω στο άσπρο ύφασμα, να μη φαίνεται . 1,η\ α ρά 
άκρη την έφερναν, καθώς τύλιγαν τον τσαλμά, στη δεξια π ευ 
και άφηναν τις φούντες να πέσουν στο στήθος. 

ό Μουσείο 
Εικόνα 28: (Αριστερά) Τα Τσαλμάς από Παλαμιώτικη σκούφια στο Λαογραφικ 
Καρδίτσας . 

'λα τα 
Αργότερα στη θέση της σκούφιας και του τσαλμά βάλανε, σ~ 0 τον 

κ , , θ λ , δ Αλλα και 
αραγκουνοχωρια, τον κο ρο και το μαντήλι με τα παρδα ου ια . , τον 

κόθρο τον κατάργησαν σε όλα τα χωριά - μόνο στα Μεγάλα Καλύβια Τρικαλων 
φορούν ακόμη σήμερα - και φορούν μονάχα το μαντήλι με τα παρδαλούδια . στο 

Μ λ , , , λ , υς έτσι που 
ε τον τε ευταιο αυτο κεφαλοδεσμο χτενίζουν τα μαλ ια το , ος τα 

μέτωπο , στην αριστερή πλευρά, να σχηματίζουν μια γλώσσα . Στο πίσω. μερ αττ' τ' 
χωρίζουν στα δύο και πλέκουν πρώτα στην αριστερή πλευρά , χαμηλά ττισω ε τα 

, . . . ενώνουν μ 
αυτι, μια κοσανα, οσο να φτανει στη δεξιά πλευρά . Έπειτα την , ττάζει 

υπόλοιπα μαλλιά και συνεχίζουν να πλέκουν μια κοσάνα . Η κοσάνα αυτη σκεως το 
δ ξ, · · β'λ , μέτωπο, το ε ι αυτι και κανει ο τα το κεφάλι, μπροστά λίγο πάνω απο το , ε μια 

· · Α λλ · α δενουν μ αριστερο αυτι . ν τα μα ια τους δεν φτάνουν προσθέτουν ξένα και τ , , ει μία 

δ 'λ ' δ' · ορδελα εχ κορ ε α που κανει υο φορες βόλτα το κεφάλι. Στην άκρη της η κ 
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κόπιτσα που την καρφώνουν δεξιά πάνω από την κοσάνα, λίγο πάνω από τ' 
·1213,15,16 

αυτι · 

ο κόθρος είνα ι ένα μάλλινο μπουμπάρι. Πλεγμένος κοτσίδα με τραγίσια 

μαλλιά ήταν παλιότερα πολύ παχύς, γι' αυτό και το κεφαλόδεμα γ ινόταν πολύ 
μεγάλο . Σήμερα είναι πολύ λεπτότερος από 

τον παλιό, κάνει όμως να διαφέρει το 

κεφαλόδεμα στα Μεγάλα Καλύβια όπου τον 

φορούν, αν και το μαντήλι δένεται με τον ίδιο 

τρόπο. Με τον κόθρο δένανε το κεφαλόδεμα 

μα φορά πάνω στο κεφάλι και ύστερα το 

βγάζανε, το κρεμούσαν και το ξαναβάζανε, 

χωρίς να χαλάε ι το δέσ ι μο13 . 

Ε ικόνα 29: (Πάνω) ο κόθρος, το μπου μπάρ ι που βάζουν μέσα 

. 'λ ι και κάτω δεξιά η φορεσ ιά της Καραγκούνας . 
απο το μαντη · 

41 



Το μαντήλι με τα παρδαλούδια, είναι ένα τετράγωνο μαύρο μαντήλι ~ε 
μπιμπίλα ολόγυρα και λίγο κέντημα στη μ ια γωνια, 
τα παρδαλούδια. 

Η γωνία αυτή πρέπει στο δέσιμο να έρθει 
πίσω στην πλάτη, για να τη στολίζει. Τα τελευταία 
χρόν ια , στην περιοχή Τρικάλων βάζουν στη Θέση της 
μπιμπίλας μια λουρίδα καλό μεταξωτό ύφασμα σε 
διάφορα ανοιχτά χρώματα. Το κεφαλόδεμα το 
στολίζουν με κοσμήματα, ανάλογα με τις ηλικίες και 
τις περιστάσεις12• 13 • 16 . 

Εικόνα 30: (πάνω αριστερά) 

Κεφαλομάντηλο με κέντημα. 

Εικόνα 31: Κεφαλομάντηλο διπλωμένο. 

Εικόνα 32: 
(δεξιά) 

Νυφικό 

κεφαλομάντηλο . 

Εικόνα 33: (αριστερά) 

Νυφικό κεφαλομάντηλο 

Κεντημένο με χρυσοκλωστές 

από την κοινότητα Σεpβώτα 

του νομού Τρικάλων . 

4.1.10. ΑΛΜ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 

Τ ζ , , , . . , ο υφαντικό και 
οωναρι που φορουν οι ανυπαντρες ειναι μαλλ1νο πρασιν 

, , λ , , , Τ , λων ράβουν το 
γ1νετα1 στον κανον1κο αργα ειο. Στην περιοχη Καρδιτσας και ρικα . 

ζ ' λ' · · · · · από το σανια . ουναρι στο γι εκι, στο πισω μερος, για να το σφιγγει στο κορμι πανω 

- r~ -:.z--~~...:...:r-...::o-:-.;.r.--7·~-Z""..Z-~.rc-::r_r_c-:./"".:r.,.-.. ·- _ - -.. 

- -- _ .... _-:~.-~-~...:.ι"--'V-~-· -- -= - ~--=-- _ ....--__ -- -- ··. 

Εικόνα 34: (Πάνω αριστερά) 
Ζωνάρι φτιαγμένο 

από τον ράφτη . 

Εικόνα 35: 
Απλό μαύρο ζωνάρι . 

·vη 
Τ · · · · ζ · την κεvτημε η μερα του γαμου τους πρωτοβαζουν τη χρυσοκεντητη ωνη , , ε μια 

από ραφτάδες - κεντητές σε διάφορα σχέδια. Η ζώνη αυτή έκλεινε μπροστα μ μετά 
μεγάλη πόρπη, διάτρητη συνήθως . Τη φορούσαν δέκα περίπου χρόνια , κα;έτοιες 
ξαναβάζανε το πράσινο υφαντικό ζωνάρι. Σήμερα σπάνια βρίσκει κανε~ς ζιi>Vη 
ζώνες. Τη θέση τους πήρε μια ασημοκαπνισμένη ή μαλαμοκαπνισμεvηικρσύς 
κατασκευασμένη με μικρά ορθογώνια ελάσματα ενωμένα μεταξύ τους ~ε μ αυτές 
κρίκους που κλείνει μπροστά με μια συρμάτινη συνήθως πόρπη . Τις ζωνες ή τα 
κατασκευάζουν Γιαννιώτες χρυσικοί εγκατεστημένο~ στην Καρδίτσα 
Τρίκαλα 12,1s,16. 



Το χειμώνα στις περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων τη θέση του σαγιά παίρνει 

το vκιουρντί. Πάνω απ' αυτό, στο πολύ κρύο, φορούν τη φλοκάτα . Στην περ ιοχή 
Σοφάδων - Παλαμά οι νέες και οι νιόπαντρες φορούν το χειμώνα πάνω από το 

καβάδι , στη θέση του σαγιά, το φλοκάτο . Μετά δώδεκα δεκαπέντε χρόνια γάμου 
βάζουν στη θέση του καβαδιού το σιγκούνι και πάνω απ' αυτό το φλοκάτο . 

Εικόνα 36: Γκ ιουρντί από τον Πρόδρομο 

(Κορτέσ ι ) Καρδίτσας το μπροστινό κα ι το 

πίσω μέ ρος του(δεξιά) 

Το yκιουρντί είναι ραμμένο με μαύρο χοντρό μάλλινο σκουτί της νεροτριβής 

από τους ειδικούς ραφτάδες και μπαίνει το χειμώνα στις περιοχές Καρδίτσας κα ι 
Τρικάλων πάνω από τον κ?ντοσαγιά, ?τη θέση του ?αγιά. Έν~ μονοκόμματο ίσιο 
ύλλο κατακόρυφα κομμενο στο κεντρο σχηματιζει τα δυο μπροστινά , τα 

:προστάρια. Την τ;λάτη τη. σχημ~τίζει έ~α ίσι~ φύλλο σε _όλο το φάρδος του 
υφάσματος που ~τανει ως ~ιγο τ;ανω απ~ τη με?η. Την πλατη _και τα μπροστινά 
νώνει κάτω απο τις μασχαλες ενα μικρο λαγκιολι το γκιουρντι σχηματίζει στην 
ελάτη κορμί όπως και ο σαγιάς. Από τα μπροστάρια και ολόγυρα στο κορμί το 
π ' δ'δ γκιουρντί παίρνει ανάλογα με την πε_ρισταση, ~ εκα ως δεκαο~τώ λοξά φύλλα. 
Επάνω στον ποδόγυρο - τα λαγκιολα, που ραβονται σαν πιετες σχηματίζουν 

δώδεκα ως δεκαοχτώ μπλέτες . 
Στην τραχηλιά το γκιουρντί έχει ημικυκλικό άνοιγμα ως λίγο πάνω από τη 

. και κλείνει κάτω από το στήθος στο κέντρο μπροστά με τέσσερα μικρά 
μεση · · ζ · Σ δ ξ' λ · · · 

πιά φτιαγμένα απο σειρητι, εχι . το ε ι π αι και κατω απο τη μασχάλη έχε ι 
κουμ . . 12 1315 
, τακόρυφο άνοιγμα που σχηματιζει μια τσεπη · · . 
ενα κα . . λ , , . 

Το γκιουρντί έχει πυκνο κεντημα με πο υχρωμα μεταξωτα ζεχια γύρω απ' το 
, α της τραχηλιάς, στο κορμί και στον ποδόγυρο. Τα κεντήματα αυτά γίνονται 
ανοιγμ . δ 'δ . , υς ραφτάδες - κεντητα ες, στα ι ια χρωματα με του σαγιά, παίρνουν τις 
απο το . . . . . ς τους από τα σχηματα που εχουν: κυνηγος, φεγγαρια κουσενίτσα 
ονομασιε . . . , . ' · 

ζ'λ ζέχια με τις μυτες . Στο κορμι αφηνουν παντα το κεντρο ελεύθερο , 
γριντ ι α , . ζ' . , , και το στολίζουν με μονο εχι, για να φαινεται πανω στο μαύρο σκουτί . 
ακεντητο , , ζ' , , , . μα κι αν δίνουν, οσο κεντουν το εχι αυτο, το ονομαζουν πάντοτε σταυρό . 
οποιο σχη δ' 'β 'λ ' ' τάρια και στον πο ογυρο ρα ουν για τε ειωμα ενα κρεμεζι πάντα σειρήτι, 
Στα μπροσ 'λ β 'ζ λ' . , στο άνοιγμα της μασχα ης α συν ο ογυρα πρασινο σκούρο ρούχο σαν 
ενω 12,13,16 
ρέλιασμα · 
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Εικόνα 37: Η σιγκούνα μπροστινή όψη . 

Το σιγκούνι το φορούν το χειμώνα, αντί καβάδι 

και σαγιά, στην περιοχή Σοφάδων - Παλαμά, για 

πρώτη φορά οι γυναίκες δώδεκα δεκαπέντε χρόνια 

μετά το γάμο τους. Ραμμένο από τους ραφτάδες -
κεντητάδες με το ίδιο ύφασμα που ράβουν το 

γκιουρντί. Έμοιαζε κάπως το κόψιμο με τον σαγιά, 
αλλά ήταν σκούτινο και μόνο μπροστά στο στήθος 

. , .. (ως την μέση) ανοιχτό . 

Εικόνα 38: (Αριστερά) η πίσω όψη της Σιγκούνας. 

Αποτελείται από το κορμί με μανίκια, που φτάνουν ως τον 
, 'Ε ει γύρω στο 

αγκώνα, και το κάτω μέρος, τη φουστα. Χ , 
0 λαιμό και στην τραχηλιά ρέλιασμα με πράσινο σκο~ρ 

ρούχο. Μέσα από το ρέλιασμα είναι κεντημένο μ~ ζεχ~α 
κυρίως πορτοκαλιά . Η φούστα έχει μια ίσια μονοκομμα η 

, άρδος του 
μάννα μπροστά και μια ίδια πίσω, σε ολο το φ 

, λ , λια που 
υφάσματος. Σε κάθε πλάι παίρνει τεσσερα αγιο, ' τι 
καθώς ράβονται στο κορμί σχηματίζοντας πιετες, ς 

, δ όσο και το 
πιέτες. Τα μανίκια του σιγκουνιού έχουν φαρ ος 

ύφασμα κα ι φτάνουν ως τον αγκώνα12 • 13 · 16 . 

Εικόνα 39: (κάτω) Μανικούλι σ ιγκούνας . 

•:• Τα μανικούλια της σιγκούνα_ς,_ , 0 . παραιτητ 
Η σιγκούνα συνοδευοταν α 

'λ που τα 
και από ιδιαίτερα μανικου ια, ς 
φορούσαν πάνω από τα μανίκια. της :εν 
περιβραχιόνια . 'Ετσι η σιγκ~υνα ε 0 

ζ , , , , τα εφτιαχν 
χ~εια οταν .κεντ,ημα στα ~~νι κια της. Τα μανικούλια τ~ς σιγκο~νας όδ α), τα 
ραφτης απο το ιδιο σκουτι/υφασμα της σιγκούνας (χωρις καναβατσο και φ ρ την 
ρέλιαζε στην επάνω πλευρά τους με πράσινο ή γαλάζιο ρούχο, τα «πίστρωνε» σούς 
βάση με μαλλινάκι πράσινο ή γαλάζιο ή μαύρο και τα κεντούσε με μαραγ~ ταν 
ουτράδες (σκούρους κόκκινους, πράσινους και μπλε ή μωβ). Τα κεντήματα η 
επίρραπτα και αποτελούνταν από γνωστά παραδοσιακά μοτίβα . 

, , , , Τρικάλων 
Η φλοκατα που φορουν οι γυναικες στις περιοχές Καρδιτσας και αύΡη 

το χειμώνα , σε όλες τις ηλικίες πάνω από το γκιουρντί , είναι χοντρή μάλλιν.6 μ του 
σκουτίσια, χωρίς μανί κια. Ραμμένη και αυτή από τους ραφτάδες - τερζη ε;οχής 

· δ · · . της πεΡ τοπου, ιαφερει στο σχημα και στο διάκοσμο από το φλοκατο 

Σοφάδων - Παλαμά12 · 13 · 16 . 
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Εικόνα 40: (Α ριστερά) 

φλοκάτα . 

Εικόνα 41 :(Δεξιά) φλοκάτα 

(Η πίσω όψη) 

Δύο μονοκόμματα ίσια φύλλα σχηματίζουν τα μπροστάρια . Χαμηλά στο πλάι 
κάθε μπροστάρι συμπληρώνεται από ένα μικρό λαγκιόλι ενώ στο πάνω μέρος 
καταλήγει σε μύτη. Από τη μασχάλη και κάτω η φλοκάτα παίρνει σε κάθε πλευρά 
ένα μεγάλο ίσιο φύλλο. Στη δεξιά πλευρά το φύλλο αυτό έχει λίγο χαμηλότερα από 
τη μέση ένα άνοιγμα για την τσέπη . Την πλάτη της σχηματίζει ένα ίσο φύλλο στους 
ώμους και στον ποδόγυρο . Στο πάνω μέρος, στο κορμί, δεξιά και αριστερά κόβουν 
ημικυκλικά το ίσιο αυτό φύλλο, και προ~θέτουν έ~α ~οειδές κομμάτι ύφασμα, το 
βαθράκι, που φτ~νε~ ως τη με,ση. Απο ,το σημειο, οπου κ~ταλήγει το βαθράκι , 
ξεκινούν δύο λοξα φυλλα, λαγκιο,λια, σε καθε πλ:υρα. Μυτερα στο πάνω μέρος, το 
ένα είναι στενό και το άλλο πλατυτερο στον ποδογυρο . Το πλατύ αυτό λαγκιόλι έχε ι 
από τον ποδόγυρο προς τα πάνω ένα κατακόρυφο άνοιγμα 12 · 13 · 16 

Στο μπροστινό κάθετο άνοιγμα η φλοκάτα είναι φοδραρισμένη με κόκκινο 
ούχο . Έχει για στολισμό ζέχια, όμοια με του σαγιά, στην τραχηλιά , στο κορμί , γύρω 

~την τσέπη και στον ποδ?γυρο. Στη~ τρα~ηλιά τ? ζέχια ?Χηματίζουν ένα ορθογώνιο 
η'μα από κάθε πλευρα, που αφηνει λιγο ακεντητο υφασμα στο κέντρο, για να αχ , λ' 

ραφτούν μικρές φουντίτσ~ς γινομενες μ_ε πο υχ~ωμες μετ,αξωτές κλωστές . Στον 

μό στην πλάτη, τα ζεχια ακολουθουν το σχημα που εχουν τα βαθράκια και 
κορ , λ. β. 

αλη' γσυν σε δύο φούντες πο υχρωμες ακρι ως στη θέση που ξεκινάνε τα 
κατ ζ' 'ζ λ · λαγκιόλια. Στον ποδόγυρο ~α εχια σχη~ατι συν μια ουριδα σε διάφορα σχέδια, 
, με του σαγιά κα με τις ιδιες ονομασιες. 
σμοια , , , 

Τα δύο μπροσταρια της φλοκατας τα ανασηκωνουν οι γυναίκες όταν 
τάνε για να φαίνεται το κόκκινο ρούχο. Τα συγκρατούν με δύο γάντζους που 

περπα . β θ . 
0 

. 
. ν στη μέση πίσω, αναμεσα στα α ρακια. ταν πηγαινουν στην εκκλησία ή πιανου . . 

, . συν πένθος αφήνουν τα μπροσταρια κατω. 
σταν εχ . · Σ · δ 

Το φλοκάτο ή η φλοκατα της περιοχης οφα ων - Παλαμά είναι ραμμένο 
. ς ραφτάδες - τερζήδες του τόπου με μαύρο χοντρό ύφασμα της νεροτριβής 

απο του , . . . · 
ούν το χειμώνα οι ανυπαντρες πανω απο τα καρελισια φουστάνια τους , 01 Το φορ , β 'δ . . , . 

, ρες πάνω απο το κα α ι και οι χρονια παντρεμενες πανω απο το σιγκούνι. 
νισπαντ , . , , 

Το φλοκάτο μοιαζει πολυ στο σχημα με το γκιουρντι της περιφέρειας 

δ, ας_ Τρικάλων. Ανοιχτό μπροστά και χωρίς μανίκια, φτάνει ως τα γόνατα 
Καρ ιτσ · 'λλ 'ζ , Δύο μονοκόμματα ισια φυ α σχηματι ουν τα μπροστινά και 
περιπου. . . , , , 

. νονται από δύο λοξα που μπαινουν ενα απο καθε πλευρά , μέσα από τα 
συμπληρω · · · · λ · 

δ, τας φάρδος στο κατω μερος, ετσι που το φ οκατο να σταυρώνει και να 
ίσια, ινον 
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κλείνε ι μπροστά. Το κορμί σχηματίζει ένα ίσιο φύλλο που φτάνει ως τη μέση και 
παίρνει στα πλάγια, κάτω από τις μασχάλες, δύο μικρά κομμάτια ύφασμα για να 
γίνει εφαρμοστό ως τη μέση . Από τα μπροστινά και πίσω γύρω απ' το φλοκάτο έχει 
είκοσι τριάντα λαγκιόλια ραμμένα πάνω στο κορμί σαν πιέτες. 

Το φλοκάτο έχει για τελείωμα στο γύρο του λαιμού, στο κατακόρυφο 
μπροστινό άνοιγμα, στο άνοιγμα της μασχάλης και στον ποδόγυρο, πράσιν~ 
σκούρα τσόχα σαν ρέλιασμα . Μέσα από το ρέλιασμα είναι κεντημένο στην τραχη~ια , 
στο κορμί και στον ποδόγυρο με πολύχρωμα μεταξωτά ζέχια, όπου κυριαρχει τ~ 
πορτοκαλί χρώμα με λίγο πράσινο, γαλάζιο και κόκκινο. Στην τραχηλιά και στο κορμι 
το πιο συνηθισμένο σχέδιο είναι ο κυνηγός12 • 13 • 16 . 

Οι πατσ(ι)αούρες ήταν μεταξωτά χρωματιστά μαντίλια που κρεμούσ~ν σι 
νέες αυτής της ηλικίας, αλλά και σι αρραβωνιασμένες και οι νιόπαντρες, απο, την 
μέση δεξιά και αριστερά πάνω από το πεστιμάλι (ή από τη χρυσή ποδια σ ι 
νιόπαντρες). Τις περνούσαν από το ζωνάρι και τις καρφίτσωναν (συμπλήρωνε τ~ν 
νυφική φορεσιά) . Ο ι πατσιαούρες είχαν καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα Χ~ρις 
πρακτική σημασία. Οι αρραβωνιασμένες τοποθετούσαν δύο πατσαούρες δεξια κα.ι 
αριστερά από την ποδιά . Παλιότερα εξαρτιόταν και το μάκρος της πατσαούρας _απο 
την φυσική και κοινωνι κή ηλι κία της γυναίκας που την φορούσε. Οι νύφες φορουσαν 
μακριές πατσιαούρες (ως το τακούνι), οι αρραβωνιασμένες λίγο πιο κοντές και c 
ελεύθερες σε ηλικία γάμου νέες ακόμα πιο κοντές12 • 13 • 16 . 

Τ , · 'λ , 'λ με μάλλινη α τσερεπια, ηταν κα τσες ψηλες ως το γόνατο που έπλεκαν οι κοπε ες . 
κλωστή, την οποία έφτιαχναν από μαλλιά προβάτων και τα έβαφαν μπλε ή καφ~ με 
απλές πλέξεις (καθημερ ινά χειμωνιάτικα). Τα επίσημα χειμωνιάτικα τσερέπια ηταν 

, . , , ατάλεuκα 
ασπρα . Τα επλεκαν με νημα απο κ . α 
μαλλιά και με διάφορες πλέξεις. Τα επισημ 

. · λεκαν σ ι 
ανοιξιάτικα ή καλοκαιρινά τσερεπια επ . 

. , ενω το 
νέες με άσπρο βαμβακερο νημα, ό 
καθημερινά ανοιξιάτικα έπλεκαν με βαμβακερ 

, 12,13,16 
γαλάζιο ή καφέ νήμα του εμποριου 

\', \t ' 
~---.\L...:_ __ . 

'-----~-· 

. ·---- . . Λαοvραφιι<ό 
Ε ι κόνα 42: (Αριστερά) Προικ ιάρ ι κα τσερεπια απο το 
Μουσε ίο Καρδίτσας. 

Τ δ 'λ , , , . ες σε όλες 
α κορ ε ια ε ιναι ενα ειδος παντόφλας που φορούσαν οι γυναικ . ω 

, Μ , β . , το πισ 
τις περιοχες. αυρα ιδελισια με χαμηλό χοντρό τακούνι και πατημενο , ς 

, , . . κορδελε ' 
μερος, ειχαν μπροστα δεσιμο , σαν ανδρικό παπούτσι , με πολύχρωμες ές 

, , , ζ , · ρω σεΙΡ 
γι αυτο τα ονομα αν κορδελια. Για περισσότερο στολισμό είχαν γύρω γu 
κόκκινες κάψουλες1 2 • 13 · 16 . 
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4.2. ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

Η πολυσύνθετη φορεσιά της Καραγκούνας στολίζεται με κοσμήματα, που 

γίνονται περισσότερα όταν πρόκειται για νύφη, και που διακρίνονται σε δύο ομάδες: 
στα κοσμήματα του κορμού και στα κοσμήματα του κεφαλοδεσμού. 

Τα κοσμήματα του κορμού είναι: 
1. Το κιουστέκι, διπλό ή μονό , ή μπαλτ(ούδα όπως ονομάζεται . Είναι βαρύ κόσμημα 
με πολλές αλυσίδες κα ι επίχρυσες συρματερές πλάκες. 

2
. Η ζs.iJVD., που αποτελείται από πολλούς συρματερούς σπονδύλους. 

3. Τα p_λουριά, που φοριούνται σε δύο ή τρείς σειρές στο στήθος. 
Τα κοσμήματα του κεφαλοδεσμού είναι : 

1
. Η κόπιτσα, είδος αλυσιδωτού κοσμήματος με δύο ή τρείς ρόδακες στις άκρες . 

2. Τα _seλουριά , που φοριούνται στο μέτωπο. 
3. Τα σκουλαρίκια . 
Η νύφη συμπλήρωνε το στολισμό της με βραχιόλια και δαχτυλίδια . 

Όλα τα κοσμήματα της καραγκούνικης φορεσιάς έχουν το κοινό 

χαρακτηριστικό ότι είναι ασημένια συρματερά και στη μεγαλύτερη επιφάνειά τους 
είναι επιχρυσωμένα . Στολίζονται επίσης με κοινές χρωματιστές πέτρες και με πολλά 

' 12,13,16 
επίχρυσα φλουρια · 

4
.2.1 ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ . 

.t! Μπαλτζούδα . 

Πρόκειται για παλιό παραδοσιακό ασημικό που άρχισε να εγκαταλείπεται 
, ω στο 1938-1940 και έπαψε οριστικά να χρησιμοποιείται γύρω στο 1950. Την 

γυρ . , , , . αλτζούδα αγόραζαν ετοιμη απο τους χρυσικους η την «παραγγελναν» ανάλογα 
μπ ' λλ' ' τις προτιμησεις τους, α α και τα οικονομικά τους , γιατι οι δυο τύποι 
με , , λτζούδας ως προς την τεχνικη της κατασκευαστικης τους, χυτή και συρματερή , 
μπα , δ , . 'λ ·νονταν σε ποιοτητες με ιαφορετικες τιμες ανα ογα με τα υλικά το βάρος 
διακρι , 12 1315 ' 

Την τέχνη που απαιτουσαν κλπ · · . 
τους, 

Εικόνα 44: 
(Αριστερά) Μπαλτσούδα 

από τον Παλαμά . 

Εικόνα 45: (Δεξιά) 
Μπαλτσούδα λεπτομέρεια. 
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Η μπαλτζούδα αποτελούνταν από δυο κόπιτσες χυτές συρματερές , δυο ή 
τρεις πλάκες της ίδιας τεχνικής, αλυσίδες και, συχνά , από τούρκικα νομίσματα. Η μί~ 
κόπιτσα στην κορυφή της μπαλτζούδας ήταν μια πλάκα που είχε σχήμα φύλλου ~ 
καρδιάς με δύο μικρά γαντζάκια (για το στερέωμα) από την ανάποδη . Αυ~η 
συνδεόταν με κρίκο με μια τριγωνική πλάκα (πάλι της ίδιας τεχνικής), στην οποι~ 
ήταν προσαρμοσμένες με βέργα (πείρο) στη σειρά συνήθως 12-15 αλυσίδες παλιου 
τύπου, μακριές περίπου 80-100 εκατοστά και άνισες μεταξύ τους (η καθεμιά λίγο 
μικρότερη από την προηγούμενη από δεξιά προς τα αριστερά), οι οποίες κατέληγαν 
σε τριγωνική συνήθως πλάκα. Η τελευταία συνδεόταν (με κρίκο) με μια κόπιτσα με 
μορφή πουλιού, κάποτε δικέφαλου αετού 12 · 1 3 · 1 6 . 

Υπήρχαν και πιο ακριβές μπαλτζούδες, που είχαν ακόμα μια πλάκα, 
συνήθως παραλληλόγραμμη (σε απόσταση 15-20 εκατοστών από την πρώτη), η 
οποία διέκοπτε την συνέχεια των αλυσίδων. Στις συρματερές μπαλτζούδες ?' 
πλάκες είχαν σε διάφορα σημεία τους χάντρες διαφόρων χρωμάτων, ενώ στις χυτες 
είχαν εγχάρακτες ανθρωπόμορφες ή άλλες παραστάσεις. , 

Ορισμένες πιο ακριβές μπαλτζούδες είχαν κρεμασμένα από την μεγαλυτερ~ 
αλυσίδα τους, τούρκικα νομίσματα που απείχαν τρία δάχτυλα περίπου το ένα απο 
το άλλο. Την μπαλτζούδα στερέωναν με τους γάντζους της συρματερής πόρπης στο 
ζωνάρι οι ανύπαντρες ή στις δυο τραχηλιές του ανοίγματος του σαγιά, λίγο πιο 
πάνω από την πόρπη του ασημοζώναρου, οι αραβωνιασμένες και οι νιόπαντρες, και 
με την κόπιτσα της άλλης άκρης της στον σαγιά. 

Ε1κόνα 46: (Αρ 1στερά) μπαλτσούδα. 

Εικόνα 47: (Δεξιά) μπαλτσούδα λεπτομέρεια 
πίσω όψης. 

' Μ 
Οι αλυσίδες της μπαλτζούδας κρέμονταν έτσι σχηματίζοντας καμπ~ η 

μπροστά στο δεξιό μηρό πάνω στη ποδιά και γι αυτό έπρεπε να είναι διαδοχι κ τα 
μια πιο κοντή από την άλλη. Για να μην φθείρουν τα ρούχα στα σημεία πο~ τις 
άγγιζαν, οι συρματερές μπαλτζούδες ήταν ασταρωμένες , είχαν δηλαδή κ?τω a:~γμα 
συρματερές πλάκες ως αστάρωμα μια επένδυση από χυτή λεία πλακα (μ 
ασημιού με άλλα μέταλλα)12 ' 13 ' 1 6 . , ά 0 u 

Η μπαλτζούδα ήταν ακριβό ασημικό και γι αυτό από τις νέες σε ηλικια γ ~τrό 
, , , , . λ ονομη·σουν 

τη φορουσαν μονο οι ευκαταστατες και οσες συνεβαινε να την κ ηρ , δεν 
, Α , 'β . . φτωχός τοτε 

την μητερα τους. ν ομως συνε αινε να ειναι και εκεινος ' 
φορούσαν μπαλτζούδα ούτε μετά τον αρραβώνα ή το γάμο. 
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και δεν ήταν σπάνιο να φοράει μπαλτζούδα μια ανύπαντρη σε ηλικία γάμου 

και να μην φοράει κάποια άλλη αρραβωνιασμένη ή παντρεμένη. Πάντως η 

μπαλτζούδα άνηκε κανονικά στα ασημικά της αρραβωνιασμένης και της νιόπαντρης . 
Η έλλειψή της σ' αυτές τις δύο κοινωνικές ηλικίες έδειχνε κακή οικονομική κατάσταση 
δύο συγγενών «εξ' αγχιστείας» ο ι κογενειών, της νύφης και κυρίως του γαμπρού, 

γιατί μετά τον αρραβώνα τα ασημικά της νέας ήταν υπόθεση του γαμπρού. 

Το ασnμοζώvαρο 

Εικόνα 48 : (Αρ ιστερά) του 1935 στον Παλαμά. Στην νιόπαντρη δ ι ακρίνεται 

καθαρά η μπαλτσούδα. 

Το ασημοζώναρο , υποχρεωτικό δώρο του αρραβωνιαστικού, αποτελούσε την 

δ ποιό διαφορά της επίσημης ενδυμασίας της αρραβωνιασμένης μαζί με το 

δει 
0τυλίδι του αρραβώνα (ως το 1920 ή 1930) ή τη βέρα αργότερα, από την 

αχ λ ' , ' Τ 'δ β , 
δ ασία της «ελεύθερης» σε η ικια γαμου νεας . ην ι ια ακρι ως λειτουργία 

εν υμ , ζ , 
λ, ωνε παλιότερα το χρυσοκεντημενο « ωσταρι» με τα «θηλυκωτάρια» 

εκπ ηρ 'θ , ζ, Η , , ες) που αντικαταστα ηκε αργοτερα με το ασημο ωναρο . αντικατασταση 

(πο~: έ~ει να έγινε στην δεκαετία 1920-1930. Πρόκειται για μόδα που διέδωσαν, 
αυτη ρ , , Η · , , , 

οπως φαινεται, πειρωτες χρυσικοι , οι οποιοι ειχαν 

εργαστήρια στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα , αφού το 

ασημοζώναρο χρησιμοποιούνταν και σε ηπειρώτικες 

ενδυμασίας. 

Το ασημοζώναρο είναι συρματερή 

φλουροκαπνισμένη σπονδυλωτή ζώνη που είχε στην 

μία άκρη της επίσης συρματερή και φλουροκαπνισμένη 

πόρπη με μικρό γαντζάκι από την ανάποδη, για να 

γαντζώνεται εκεί η άλλη άκρη της. Οι σπόνδυλοι του 

ασημοζώναρου συνδέονταν μεταξύ τους με κρίκους 

στις επάνω και κάτω γωνιές τους και, επειδή ήταν 

κυρτοί, παρομοιάζονταν με φυσέκια κυνηγιού 12
•
13

·
1
6. 

Εικόνα 50: (Αριστερά ) Ασημοζώναρο με υφασμάτινα υπόστρωμα για να 
μην φθείρει τα ενδύματα και από κάτω 
Οι λεπτομέρειες του συγκεκριμένου ασημοζώναρου . 
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Παλιότερα φαίνεται ότι υπήρχε και κάποια διάκριση στον τρόπο, με τον οποίο 
φοριόταν το ασημοζώναρο (σφ1χτά και ψηλά στην μέση ή χαλαρά και χαμηλά). Στο~ 
Παλαμά και στα γύρω χωρ1ά φορ1όταν από αρραβων1ασμένες και νιόπαντρες σφ~χτα 
στην μέση πάνω από το υφαντό ζωνάρ1 και της ζώνης της ποδιάς, ενώ σε άλλα 
χωρ1ά της Καρδίτσας φορ1όταν κάπως χαλαρό . Το ασημοζώναρο δ ιατηρήθηκε ως 
αναπόσπαστο κόσμημα της γυναικείας καραγκούνικης ενδυμασίας ως τα τελευταία 
χρόν1α της λειτουργίας της12 · 13 • 16 . 

Ο ασημοσουγιάς 

Πρόκειται 

φορέθηκε 

(σχ.3). 

για παλιό ασημικό που 

ως το 1920 ή 1925 περίπου 

Σχέδιο 3 - > 

~Ι 

Αποτελούνταν από μια σειρά 5-6 
αλυσίδες παλ1ού τύπου χωρίς νομίσματα, 

που στερεώνονταν στην μέση αριστερά με 

συρματερή κόπιτσα , κρέμονταν πάνω 

στην ποδιά ως λίγο πιο πάνω από την 

βάση της και κατέληγε στα δεξιά, όπου 

στερεωνόταν με μια δεύτερη κόπιτσα. , ·ταν 
Η σειρά αυτή με τις αλυσιδες η 

50 

, , τετράγωνη 
εφοδιασμενη στη μεση της με μια 

δ , χέδιο στην 
συρματερή πλάκα (με αστεροει ες σ , ν 
όψη της) που διασπούσε σε εκείνο το σημειο τη 
συνέχεια των αλυσίδων. 

τα κοσμήματα 
Εικόνα 51: Καρδιτσιώτισσα νύφη με όλα 
διακρίνεται καθαρά και ο ασημοσουγιάς της. 

, με δUΟ 
Η πλάκα αυτή συγκρατιοταν 

, λ 'δ , , πιτσα που την 
μικρες α υσι ες απο μια κο , ό 

, , , , κάτω στr 
γαντωναν με μικρο γαντζακι λιγο πιο , ζαν 
το μέσο της ποδιάς . 'Ετσι οι αλυσίδες σχη~ατ~τrό 
δύο ελαφριές καμπύλες πάνω στην ποδ~α. στrό 
κάποια αλυσίδα του ασημικού λίγο πιο κaτω, ερη 

δ ξ , λ , , ν (με ιδιaιτ 
την ε ια π ευρα κρεμοτα , , και το 

ασημένια αλυσίδα) σουγιάς (απο εδω τον 
δ , ) τrου 

όνομα του ασημικού της πο ιας ' ικού 
τοποθετούσαν σε ειδική τσέπη του νυφ 
σαγιά, κεντημένη 12

•
13

·
16

. 



το μαχαιρούλι. 

το μαχαιρούλ ι ή μαχαιρίτσι το φορούσαν οι νιόπαντρες στην μέση και 

μάλιστα στην δεξιά θέση όπου κρεμούσαν και την πατσαούρα και χρησιμοποιούνταν 

ως κόσμημα. 
Το μαχαιρούλι σώθηκε σε δύο τύπους: α) το μαχαιρούλι με τις αλυσίδες και τα 
νομίσματα και β) το πάνινο μαχαιρούλι με τις χάντρες και τα μικρά και λεπτά 

τούρκικα νομίσματα. 

Εικόνα 52: (Αριστερά) Μαχαιρούλι από τον Παλαμά . 

Το μαχαιρούλι αυτού τυπού 

αποτελούνται από αλυσίδες με κρεμασμένα 

μικρά και μεγάλα αυστριακά και τούρκικα 

νομίσματα . Οι αλυσίδες σχημάτιζαν δυο σειρές , 

που συνδέονταν μεταξύ τους με κρίκο στη 

βάση ενός πτηνόμορφου γάντζου . Οι άλλες 

δ άκρες των σειρών αυτών κατέληγαν η καθεμιά σε άλλον όμοιο γάντζο. Από την 
υο 'δ . . δ . τη σειρά των δυο αλυσι ων κρεμονταν σε πυκνα ιαστήματα άλλες 9-10 

πλρω ίδες μακριές περίπου 12 πόντους, εφοδιασμένες με αρκετά μικρά τούρκικα 
α υσ . · 'λ . ματα σ' όλο το μήκος τους και με ενα μεγα ο νόμισμα η καθεμιά στην άκρη 
νομισ . λ 'δ . Από τη δεύτερη σειρά των τριων α υσι ων κρεμονταν απευθείας νομίσματα σε 
της. . 'λ . . . . . σειρές και μαλιστα μεγα α τουρκικα και αυστριακα απο την κατω αλυσίδα 
πυκνες . · δ · · λ 'δ · ά λεπτά τούρκικα νομισματα απο τις υο επανω α υσι ες . Τελος, οι τρείς 
και μικρ . δ . . θ λ . . πτηνόμορφοι γάντζοι ηταν εφο ιασμενοι με εν ετες ειες πετρες σε κόκκινη 

απόχρωση. . . ζ ζ . δ ξ . λ . Τους γάντζους αυτους γα.ντ ωναν στ~ ωναρι στην ~ ι~ π ευρα στο ίδιο 
. σε αποστάσεις μεταξυ τους πολυ μικρότερες απο οτι το μήκος των 
υψος και . . λ 'δ . . αντίστοιχων αλυσίδων ε_τσι, ωστε ~ι α υ~ι ελς ~δε τα νομισμα;α να_ σχη~ατιζουν 
. αξύ τους κουνιες ( σειρες απο α υσι ες κρεμασμενες ετσι ωστε να 
ανισες μετ . 12.13.16 

'ζουν καμπύλες/κουνιες) · 
σχηματι 

β) Ι9 πάνινο μαχαιρούλι 
Εικόνα 53: (Αριστερά) Υπόλειμμα από φθαρμένο πάνινο μαχαιρούλι . 

Το μαχαιρούλι αυτού του τύπου αποτελούνται 

από 10-12 οριζόντιες σειρές ασημένια μικρά λεπτά 

τούρκικα νομίσματα, ραμμένα πάνω σ' ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο κόκκινο πανί με διαστάσεις 1 Ο επί 
15 εκατοστά περίπου κατά μήκος των μεγάλων 
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πλευρών του. Οι σει ρές αυτές ήταν τόσο πυκνές , ώστε η καθεμιά κάλυπτε μέρος της 
παρακάτω σειράς, ενώ και το καθένα από τα μ1κρά λεπτά νομίσματα της ίδιας 
σειράς κάλυπτε μέρος του προηγούμενο ή του επόμενου . Έτσι καλυπτόταν 
ολόκληρο το πανί. Από την κάτω οριζόντια πλευρά του πανιού κρέμονταν σε πυκνά 
διαστήματα μικρές αλυσίδες . Στην κάθε αλυσίδα ήταν περασμένες χάντρες 
(πράσινη, κόκκινη και μπλε) και από την άκρη της κρεμόταν ένα ασημένιο μεγάλο 
τούρκικο νόμισμα. Και το μαχαιρούλι αυτού του είδους φρούσαν οι νύφες και 
νιόπαντρες πάλι στην ίδια θέση όπου το στερέωναν με δυο γαντζάκια πάνω στο 
ζωνάρι τους. Η ύπαρξη δυο τύπων του ασημικού αυτού οφείλετα ι κατά τι? 
πληροφορίες στην μόδα, φαινόμενο όχι άγνωστο κα ι στην παραδοσιακη 
ενδυμασία 12·13·16. 

Τα θηλυκωτάρια 

Ε ι κόνα 54,55: (Πάνω) Θηλυκωτάρια. 

Είναι οι πόρπες με τις οποίες κούμπωναν (θηλύ κωναν απ' όπου και η 
ονομασία του) το ζωστάρι . Τα θηλυκοτάρια είχαν σχήμα σταυροειδές, όπ~ς η 
συρματερή πόρπη , και τα στρογγυλα ή «τσιγκελωτά» πτερύγιά τους , ττου ηταν 

· ζ · θ · · · συνδέονται ραμμενα σε ορι οντ ια εση στις ακρες του ζωσταριού , μπορουσαν να . 
δ . ζ . . . δ η· στο αλλΟ κα ι να αποσυν εονται με γαντ σκι στο ενα και με την ακαταλληλη υπο οχ . 

πτερύγιο. Το μεσαίο κατακόρυφο τμήμα των θηλυκωταριών ήταν στερεωμενο 
μόνιμο (κολλημένο) στο ένα από τα δυο πτερύγια . 

00 από τον 
Ε ικόνα 56: Θηλυκωτήρα του 19 
Παλαμά Καρδίτσας (Από αριστερά). . την 

. . · α οπως 
Εικονα 57: Η ιδια θηλυκωτηρ 'δες της. 

. • Ο Ι αλuσι 
διπλωναν για να μη μπερδευοντα ι 

Τ θ ·σο κα ι 
α ηλυκωτάρια ήταν γενικά κόσμημα ακριβό . Υπήρχαν ωστο την 

φτηνότερα θηλυκωτάρια . Η αξία τους πάντως έδειχνε ως ένα σημείο κα ι . 0 
οικονομική κατάσταση του γαμπρού, αφού κι αυτά άνηκαν στα γαμήλ ια δωΡ 
του 1 2 , 1 3,16. 
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4.2.2. ΑΣΗΜ Ι ΚΑ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ 

το κιουστέκι 

Εικόνα 58: (Αρισερά) 

Κιουστέκ ι από τον 

Παλαμά . 

Πρόκειτε για ένα συνδυασμό από σειρές αλυσίδων, που σχημάτιζαν 
ύνιες», καθώς κρέμονταν χαλαρές από πλάκες χυτές κα ι συρματερές (χυτό ή 

«ΚΟ , ( , ) λ, , 
ματερό κιουστέκι) . Η πρωτη κατω π ακα ε ιχε σχήμα βυζαντινού σταυρού . ! Με 

συρ , δ, ( β, ) , ' σσερα σκέλη του σταυρου συν εονται με « εργες» τεσσερεις σειρές αλυσίδες 
τα τε , , , , · 
Πιο συγκεκριμένα, απο την β~ση του σταυρ?υ κρ,εμονταν δυο σειρές με 6 αλυσίδες 

θεμιά. Κάθε σειρά κατεληγε σε μικρη πλακα, συνδεδεμένη με μ ι κρή χυτή 
η κα , δ , , ( , , , 

, ιτσα. Ανάμεσα απο τις υο αυτες σειρες απο την μεση της βασης του σταυρού) 
κοπ λ 'δ λ ' ' ' λ , νταν τρεις μικρές α υσι ες πα ιου τυπου, που κατε ηγαν σε τρία ασημένια 
κρεμο , λ , δ , , 

, κικα) νομίσματα. Με τις κατακορυφες π ευρες των υο οριζοντιων σκελών του 
(τουρ ' 'δ · ' λλ δ ' ' , , συνδέονταν κατα τον ι ιο τροπο α ες υο σειρες απο πεντε 
σταυρου 

Εικόνα 59: (Αριστερά) Κιουστέ κι λεπτομέρε ια . 

Εικόνα 60: (Πάνω) Η μεσα ία σταυροε ιδής πλάκα (με εγχάρακτες 

ανθρωπόμορφες και άλλες παραστάσε ις) από χυτό κ ιοuστέκ ι . 

" , κάθε μια . Και οι σειρές αυτές κατέληγαν επίσης σε αντίστοιχες μ ι κρές 
αλυσιδες η , ζ ' λ · , 'λ , ε κόπιτσες. Απο την ορι ο~τια π ευρα τ~υ επαν':" σκε ους του σταυρού 
πλακε~ μ10 ντές αλυσίδες που κατεληγαν σε μια αλλη πλακα πιο πάνω, ίση ή λίγο 
ξεκινουν κο 53 



μικρότερη από το σταυρό . Από τις κατακόρυφες πλευρές της πλάκας αυτής ξεκινούν 
δυο σειρές αλυσίδες (από τρείς η καθεμιά), που κατέληγαν στις ίδιες πλακίτσες και 
κόπιτσες, όπου κατέληγαν κα ι ο ι άλλες δυο σειρές (με τις 5 αλυσίδες η καθεμιά), που 
ξεκ ινούσαν από τις κατακόρυφες πλευρές των δυο οριζόντιων σκελών του σταυρού . 
Με την δεύτερη αυτή πλάκα συνδεόταν είτε απευθείας με βέργα είτε με 1 Ο μικρές 
αλυσiδες. Μ ια συρματερή ή χυτή πόρπη, που είχε από την ανάποδη στα πλάγια δύ~ 
μ ικρά γαντζάκια σε αντiθετη οριζόντια κατεύθυνση. Με αυτά το γάντζωναν στερεα 
πιο κάτω από το λαιμό άνω στο σχιστό εκεί πουκάμισο (που έκλεινε με αυτόν τον 
τρόπο) ή στην τραχηλ ιά αργότερα, στα νεότερα χρόνια . Ο ι δυο κόπιτσες , στις οποίες 
κατέληγαν ο ι σειρές με τις 6 αλυσίδες (κάτω), καθώς κα ι ο ι άλλες δυο, ~ου 
συγκρατούσαν τις σειρές με τις 5 και τις τρείς αλυσίδες , στερεώνονταν λίγο πιο κατω 
από τους ώμους, αριστερά και δεξιά από το στερνό . 'Ετσι οι αλυσίδες σχημάτιζαν 
κούνιες πάνω στο στήθος. Οι πλάκες του συρματερού κιουστεκ ιού ήταν 
εφοδ ιασμένες με ένθετες χρωματιστές χάντρες (πράσινες, κόκκινες και γαλάζιες), 
ενώ εκείνες του χυτού κιουστεκιού είχαν εγχάρακτες με άνθρωπο-μορφές, καθώς κ~ ι 
άλλες παραστάσεις. Οι κόπιτσες όμως, που στερέωναν δεξιά και αριστερά τις σειρες 
με τις αλυσίδες πάνω στα ενδύματα , ήταν χυτές κι είχαν ανάγλυφες 
ανθρωπόμορφες ή άλλες παραστάσεις (π.χ. σταυραετούς με την κορόνα επάνω στ~ 
κεφάλια τους). Οι συρματερές και «φλουροκαπνισμένες» (επιχρυσωμένες η 
επαργυρωμένες) πλάκες ήταν «ασταρωμένες» , είχαν δηλαδή από την ανάποδη μ ια 
επένδυση (πλάκα) μεταλλική από μiγμα συνήθως ασημιού με άλλα μέταλλα. Το 
«αστάρωμα» αυτό γινόταν , για να μην φθείρονται τα ενδύματα στα σημεία, όπου 
έρχονται σε επαφή και τριβή με το συρματερό κόσμημα, που με το «αστάρωμα» 
γινόταν και πιο στερεό. 

Το κιουστέκι φορέθηκε ως το 1930 περίπου, πιο σπάνια και αργότερα, και 
σιγά-σιγά αντικαταστάθηκε από το «γκιορντάνι» 12

·
13

·
16

. 

Το γκιορντάνι ή γιορντάνι. 

. Λαογραφικό 
Εικόνα 61 : (Αρι στερά) Γκιορντάνι, ε ργόχειρο χρυσικου, 
μουσείο Καρδίτσας , Πετεινάρα (Καρδίτσα). 

Το γκιορντάνι ήταν επιστήθιο ασημικό 
, κα ι οι 

κυρίως της νύφης , αλλά το φορουσαν 
. τους τα 

αραβωνιασμένες αν ο αρραβωνιαστικος , 
, , ' , , δύο ειδων 
εφερνε δωρο στον αρραβωνα . Υπηρχαν 

γκ ι ορντάνια: 

α) το γιορντάν ι με τις συρματερές πλάκες , 
Α λ · · , ωμένες η 
ποτε ειται απο μια σε ι ρα συρματερές φλουροκαπνισμένες (επιχρυσ Η 

επαργυρωμένες) τετράπλευρες πλάκες, συνδεδεμένες μεταξύ τους με «βέρ~ες». 
δ λ , , , , γαντζους 

σπ~ν υ ωτη .αυτη σειρα ειχε στις δυο άκρες της συρματερές κόπιτσες με , η' στις 
aπο την αναποδη, γ ια να στερεώνεται μ' αυτούς πάνω στη τραχηλια , 

λ , , λ ' , , την εττανω 
«τραχη ιες» του σαγια, ιγο πιο κατω από το λαιμό Κάθε πλάκα ειχε σ , . , , , . , , λλα και 
πλευρα της συρματερο σχεδιο (συνηθως λουλούδι με χρωματιστη χαντρα) , α ς 

. , , , η' κα ι στι 
στο μεσο η και στις τεσσερις γωνίες της επίσης χρωματιστές στο μεσο , ) 

, , , λ κιτρινες 
τεσσερις γωνιες της επισης χρωματιστές (πράσινες , κόκκινες , μπ ε, 
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χάντρες , ενώ από την βάση της κρεμόταν ένα μεγάλο χοντρό τούρκι κο νόμισμα, που 

περιβαλλόταν από συρματερό στενόμακρο πλαίσιο, ή μόνο ένα μόνο συρματερό 

στενόμακρο σχέδιο χωρίς νόμ ισμα ή, σε κάπως νεότερα γιορντάνια, ένα μεγάλο 

νόμισμα χωρίς συρματερό πλαίσιο . 
β) το γιορντάνι με τους «γκουμπέδες» 

η διαφορά αυτού του γιορντανιού από του πρώτου ε ίνα ι ότι , αντί της 

σπονδυλωτής σειράς με τις πλάκες είχε καδένα μα «γκουμπέδες» , συρματερές 
αστεροειδείς πλάκες με μια χάντρα στη μέση τους, συνδεδεμένες με κρίκους . Από 
τους γκουμπέδες κρέμονταν συνολικά εννιά νομίσματα , μ ι κρά και μεγάλα εναλλάξ, 

το καθένα μέσα σε συρματερό πλαίσιο. Στις άκρες της η καδένα ε ίχε μικρές κόπιτσες 

με γάντζους, που στερεώνο~τ~ν στις τραχη~ιές του σαγιά λ ίγο ~rι ο κάτω από τους 
ώμους. Πρέπει να σημειωθει οτι το yκιορντανι με τους yκουμ~εδες (καδένα) ήταν 
πιο μακρύ, αλλά και πιο απλο στην κατασκευη απο τα σπονδυλωτό 

' 12,13,16 
γκιορντανι 

Οι ντούπιες 

'Ηταν επιστήθιο κόσμημα, όμοιο περίπου στην μορφή με τα φλουρ ιά, που 

ατε·στησε στη χρήση το παλιότερο γιορντάνι. Αποτελούνταν από μία διπλη' 
αντικ . . . . . 

δ 'να με «σπίτια» (δηλαδη τετραπλευρες συρματερες πλακες) , που ειχε στις άκρες 
κα ε ζ' της γαντ ακια , για να στερεώνετα ι όπου κα ι 

19 πατατί!e! 

όπως το γκιορντάνι παλαιοτέρα . 

Εικόνα 62: (Αριστερά) Φωτογραφία του 1935 στον Παλαμά . 

Διακρίνονται στο στήθος της οι ντούπιες. 

Από την μεγαλύτερη καδένα κρέμονταν τρ ία 

μεγάλα αυστριακά νομίσματα και ανάμεσά 

τους δυο μικρότερα νομίσματα ή σε άλλη 

παραλλαγή, τέσσερα νομίσματα και ανάμεσά 

τους τρία μεγάλα αυστριακά μεγάλα 
νομίσματα 12,1 3, 16_ 

. ται για το νεότερο κόσμημα , που καθιερώθηκε ως δώρο του 
Προ κει . . . 

ού κυρίως απο το 1930 και υστερα που αντικατεστησε το μεγάλο 
αρραβωνιαστικ λ. , . μισμα. Αποτελούνταν από μια ψι η επιχρυσωμένη αλυσιδίτσα σαν τις 
αuστριακο νο , , . . . . . δένες των σταυρων, απο την οποια κρεμονταν τρια μικρο εξαρτήματα 
σημερινες κα_ ρες όπως αυτά ορισμένων νεότερων σκουλαρικιών. Το πατατίφι το 

άσπρες χαντ ' · 12 13 15 με , ν αλυσίδα από το λαιμό, όπως αργοτερα το σταυρουδάκι · · . 
κρεμουσαν με τη 

55 



Οι «αρμαθιές» 

Σχέδιο 4 1 Εικόνα 63: (Πάνω δεξιά) Αρμαθιά. 

Οι «αρμαθιές» ή «ασπράρμαθα» ή «κούνιες», ήταν μια σειρά από _3-
9 

περίπου αλυσίδες, από τις οποίες κρέμονταν «χοντρά», δηλαδή μεγάλα α~ημενι~ 
τούρκικα νομίσματα. Οι δυο άκρες της σειράς των αλυσίδων κατέληγαν αν~ιστο~αι 
σε δυο κόπιτσες εφοδιασμένες με «λούρο», δηλαδή μικρό γαντζάκι, που λεγοταν υ 
«δούλος». Η κάθε αλυσίδα με τα 18-20 νομίσματα αποτελούσε μια «κούνια» .. ~ον 
ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη (την πιο πάνω) και μικρότερη ?πο ·ν~ 
επόμενη (την πιο κάτω). 'Ετσι τα «χοντρά» σχημάτιζαν καμπυλωτές, σειρες :~ ς. 
στο στήθος, χωρίς τα νομίσματα της μιας σειράς να καλύπτουν την εκεινα της α , ~ις 
Στις χυτές κόπιτσες όπου κατέληγαν οι «κούνιες», υπήρχαν ανάγλυφες παραστασ 
και κυρίως ο δικέφαλος αετός με το στέμμα. έκι 

τ θ , , , . , νω από το κιουστ 
ις αρμα ιες τις φορουσαν οι νυφες και οι νιοπαντρες πα , αν 

, χτυπουσ 
και την θυληκωτήρα. Με το περπάτημα οι «κούνιες» με τα «χοντρα» . από 
πάνω στο κιουστέκι και στα «θυληκωτάρια» και ο ήχος που έβγαινε ακουγοτα~ χαν 
μακριά. Οι αρμαθιές συνδυάζονταν κανονικά με το κιουστέκι, αλλά δεν συνυπηpμική 
με αυτό πάντοτε στη ενδυμασία. Η συνύπαρξή τους εξαρτιόταν από την οικονο την 
κατάσταση του γαμπρού. Οσοι είχαν κάποια οικονομική ευχέρεια, έστ~λνα~ασδυο 
νύφη ως γαμήλιο δώρο και αρμαθιές, ενώ οι φτωχότεροι μόνο το κιουστεκι. , φιας 
αυτά ασημικά φορούσαν για ένα διάστημα και μετά την αντικατάσταση της σκουeέση 
από το κεφ~λομάντηλο, ως τ? 1927, οπό.τε άρχισαν ~α τα εγκαταλείπο~ν . Στ~~τόττιν 
τους φορουσαν τα γκιορντανια, που ηταν της μοδας για 4-5 χρονια. , α ττιο 
, , , θ' , ου ε'γινε τωρ 
αρχισαν να φορουν ντουπιες στην εση του γκιορντανιου , π . σε ττάλΙ 

σπάνιο. Αλλά και η μόδα αυτή (δηλαδή οι ντούπιες αντί για γκιορντάνι) κρατη ύττιες 
4-5 χρόνια μόνο , δηλαδή ως το 1937, οπότε άρχισαν να εγκαταλείπουν τις ντο 
κα ι να φορούν το «πατατίφι». , ρχαν 

Εκτός από τα παραπάνω ασημικά του στήθους δεν αποκλείεται να υ~~ει να 
παλαιότερα και άλλα που εγκαταλείφθηκαν. Πιθανό ασημικό του στήθους ττρε 
ήταν π.χ. η «καρφίτσα» 12

•
13

·
16

. 
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Η παραμάνα με τα σταχάκια. 

Εικόνα 64: (Δεξιά) Παραμάνα με σταχάκια . 

Η παραμάνα αυτή, που ήταν 

διακοσμητική και είχε θέση λίγο πιο κάτω από 
το λαιμό και πάνω στην τραχηλιά , 
αποτελούνταν από τρία μεγάλα ελληνικά 
νομίσματα (δραχμές κυρίως) , κολλημένα στη 
σειρά μεταξύ τους με ενδιάμεσα «καφασωτά», 
δηλαδή συρματερά , σχέδια , τα οποία περιέβαλλαν και τα τρία νομίσματα. Κάτω από 
αυτά κρέμονταν συρματερά σταχάκια. Στις δύο άκρες της από την ανάποδη ή 
παραμάνα είχε γαντζάκια , για να στερεώνεται πάνω στην τραχηλιά, και ήταν 

«φλουροκαπνισμένη» (επιχρυσωμένη) ολόκληρη 12
·
13

·
16

. 

Τα ασημοκούμπια. 

Τα ασημοκούμπια ήταν δυο σειρές «κουμπιά», με εννέα ή δέκα η καθεμιά. 

Χυτά ή συρματερά φλουροκοπανισμένα , μακριά με καθαρά διακοσμητικό 
χαρακτήρα, που κρέμοντα~ αλυσί,δες σε μικρά δι~στήματα μεταξύ τους. Τις δυο 
αυτές «αρμαθιές» κουμπια στερεωναν με γαντζακια στις τραχηλιές του σαγιά 
αριστερά και δεξιά στο ύψος των ώμων, καθώς και στην μέση τους, όπου τις 
έπιαναν με γαντζάκι της άλλης άκρης τους στις παρυφές του σαγιά στο ύψος του 
ζωναριού (μέσης) . ~πήρχαν μάλιστ? δύο είδη ασημοκουμπιών , που διέφεραν και 
ως προς την τεχνικ_η τη~ κατασκευ~ς το~ς και ~ς προς, την μορφή τους . τα χυτά 
ασημοκούμπια (απο κραμα ασημιου με α~λα μεταλλα) ηταν μακρουλά κα ι μυτερά 

ην μια τους άκρη, όπως το μπουμπουκι της παπαρούνας ή τον καρπό της 
στ , , , . 
βελανιδιάς , ενώ τα φλο~ροκαπνισμεν~ κιτρινα η ασπρα , συρματερά είχαν σχήμα 

αιρικό . τα ασημοκουμπια συνυπηρχαν με τα θυληκωτάρια (αρκετά παλιό 
σφ . , 
σ μικό), αλλά συνέχισαν να φοριουνται και μετα την κατάργησή τους ως τα 

α η , , λ. , 
νεότερα χρόνια . Προκειτα! επο~ενως , για ~α ιο ασημ~κο, που φορέθηκε σε 
διαφορετικούς τύπους , αλλα στη~ ιδια παντα θεσ~ μπροστα στο στήθος, και από τις 

, ς των κουτσόβλαχων, Βλαχων της Σαμαρινας κ .α . 
yυναικε , , , , . Ασημοκούμπια φορουσαν: α) οι νεες σε ηλικια γαμου, (οχι όμως απαραίτητα) . 

, φορούσαν όσες τα είχαν από τις μητέρες τους ή κάποια συγγενή τους. β) ο ι 
Κυριως , · δ · · · 

βωνιασμένες και οι παντρεμενες μεχρι και εκα χρονια μετα το γάμο τους . Αν η 
αρρα , , , , , 

, α δεν είχε ασημοκουμπια, ηταν υποχρεωμενος να της τα φερει δωρο στον 
νε β, α μαζί μετ' άλλα ασημικά ο αρραβωνιαστικός της12 • 13 · 16 . 
αρρα ων . 
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4 .2.3. ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 

Το μπιλετζίκι. 

Είναι το πανελλήνια γνωστό κόσμημα των χεριών βραχιόλι σε διάφορους 
τύπους, που παρουσίασε μία εξέλιξη με την πάροδο των χρόνων, ώσπου να 
καταλήξει στα μοντέρνα σημερινά βραχιόλια . Παλαιότερα και ως το 1940, οι 
Καραγκούνες σε ηλικία γάμου, αλλά και οι παντρεμένες, φορούσαν ένα από τα δύο 
γνω ' 'δβ λ' . ·121 316 στα ει η ραχιο ιων, τα χυτα και τα συρματερα · · . 

Εικόνα 65: 
Μπελετζίκι 

(βραχιόλι) 

συρματερό. 

Εικόνα 66: 
Καραγκούνικα 

βραχιόλια. 

Τα πρώτα θεωρούνται ασημένια, αλλά γινόταν από μείγμα (κράμα) ασημιου 
με άλλο ή άλλα μέταλλα. Αποτελούνται από δύο συμπαγή καμπύλα ελάσματα 
(καμπύλες χυτές πλάκες), που συνδέονταν σε δυο μέρη «εκ' διαμέτρου» αντίθετα, 
με «βέργες» (λεπτά σύρματα, πείρους), 01 οποίες περνούσαν σε υποδοχές και των 
δυο ελασμάτων. Η μια βέργα ήταν σταθερή (αμετακίνητη), συνέδεε τα δυο ελάσματα 
και έπαιζε ρόλο «ριζαριάς» (όπως στις πόρτες), λειτουργούσε δηλαδή ως άξονας 
που επέτρεπε το ανοιγοκλείσιμο του βραχιολιού. Η άλλη ήταν ο πείρος που συνέδεε 
τα δυο ελάσματα για το κλείσιμο του βραχιολιού . Στα ελάσματα υπήρχαν χαραγμένα 
διάφορα σχέδια και παραστάσεις. Στο ίδιο ακριβώς τύπο υπήρχαν και συρματερά 
βραχιόλια, που σε άλλη όμως παραλλαγή αποτελούνταν από ένα μόνο καμπυλό 
φλουροκαπνισμένο (επιχρυσωμένο ή επαργυρωμένο) συρματερό έλασμα, ελαστικό, 
ώστε να ανοίγει ως ένα σημείο, για να περνάει μέσα ο καρπός του χεριού, που 
έκλινε με έναν πείρο (όμοιο μ' αυτόν, δηλαδή την «ασφάλεια» των σημερινών 
χρυσών βραχιολιών). Τα συρματερά βραχιόλια αποτελούνταν από συνδυασμούς 
συνηθισμένων παραδοσιακών μοτίβων, που υπήρχαν και σε άλλα συρματερά 
ασημικά. Μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο οι χρυσικοί λανσάρισαν νέο τύπο 
χειροποίητου συρματερού βραχιολιού που αποτελούνταν από σειρά συρματερών 
«σπονδύλων» , όμοιων με αυτούς του ασημοζώναρου της αρραβωνιασμένης ή 
νιόπαντρης 12, 13, 16. 
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Εικόνα 67: (Πάνω) Βραχιόλι με καδένα και φλουριά με δύο σειρέ ς καδένας από το χωριό Πρόδρομος (Κορτέσ ι) , 
παντρεμένης . 

Οι σπόνδυλοι ήταν όλοι φλουροκαπνισμένοι και μάλιστα ο ι μισοί κίτρ ινο ι 

(επιχρυσωμένοι) και οι άλλοι μισοί άσπροι (επαργυρωμένοι) εναλλάξ. Και το 

<<μπιλετζίκι» αυτού του τύπου έκλεινε και ασφάλιζε κατά τον ίδιο τρόπο με «βέργα» 

(πείρο). Τελευταία όμως παραμερίστηκε και αυτός ο τύπος από τα βιομηχανι κά 

μπρασελέ , που έμοιαζαν με τις σημερινές καδένες των ρολογιών1 2 · 1 3 • 16 . 

Το ομπρελάκι. 

Το ομπρελάκι, δώρο του αρραβωνιαστικού, ήταν συμπλήρωμα της επίσημης 

στολής της αρραβωνιασμένης, αλλά και της νύφης μέχρι 5 περίπου χρόνια μετά το 
γάμο , και είχε, εκτός από τον πρακτικό , και διακοσμητικό χαρακτήρα , αφού ο ι 

αρραβωνιασμένες και οι νιόπαντρες το κρατούσαν πάντα, ανεξάρτητα από τις 

καιρικές συνθήκες, ακόμα και το καλοκαίρι, οπότε το χρησιμοποιούσαν κα ι για την 

προστασία από τον ήλιο, ενώ οι άλλες ηλικίες δεν το χρησιμοποιούσαν παρά μόνο 

με περιπτώσεις ανάγκης12 • 16 . 

Εικόνα 68: (Αριστερά) Φωτογραφία του 1938 στον Παλαμά . Η 

νιόπαντρη δεν φοράει μπαλτσούδα για οικονομικούς λόγους κρατάε ι 

όμως στο χέρι της το ομπρελάκι . 

Στο εμπόριο υπήρχαν διαφόρων ειδών και 

χρωμάτων ομπρελάκια. Ορισμένα είχαν ξύλινη λαβή 

και άλλα σιδερένια, που κατέληγε σε μακρόστενο 

γύρισμα . Όλα όμως είχαν στην λαβή μία φούντα και 

ένα κορδονάκι σε θηλιά, για να κρεμιούνται από το 

χέρι . 

Μετά το 1950 το ομπρελάκι αρχίζει να το 

αντικαθιστά η τσάντα, πράγμα που δείχνε ι το 

διακοσμητικό του χαρακτήρα στην ενδυμασία, αφού η 

τσάντα, έχει εντελώς διαφορετική πρακτική σημασία 

κοντά στο διακοσμητικό της ρόλο. Υπήρξε όμως και ένα μεταβατικό στάδιο 

συνύπαρξης ομπρέλας και τσάντας, που διήρκησε μια δεκαετία (1950-1960), κατά 
την οποία η νέα έπαιρνε ως δώρα από τον αρραβωνιαστικό της και ομπρελάκι και 
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τσάντα, οπότε κρατούσε στις επίσημες εμφανίσεις της στο ένα χέρι την τσάντα και 
στο άλλο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, το ομπρελάκι. Έτσι κοντά στο 
παραδοσιακό ομπρελάκι προστέθηκε ως μοντέρνο «ευρωπαϊκό» στοιχείο η τσάντα, 
που επικράτησε κι έγινε τελευταία κι αυτή παραδοσιακή, γιατί η χρήση της έγινε 
απαραίτητη ύστερα από κάποια βελτίωση τα τελευταiα χρόνια της κοινωνικής θέσης 
της γυναίκας, η οποία απόκτησε το δ ι κα ίωμα να χρησιμοποιεί και επίσημα τα 
καλλυντικά (μακιγιάζ κτλ) αλλά και να κρατάει μαζί με άλλα προσωπικά αντι κείμενα. 
Τελικά καταργήθηκε τελείως το ομπρελάκι και παρέμεινε η τσάντα ως πιο 
απαραίτητη 12

·
16

. 

4.2.4. ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΌΔΕΣΜΟΥ. 

Η Κεφαλοκόπιτσα 

Ε ι κόνα 69: (Πάνω) Κεφαλοκόπιτσα με διπλές ροζέτες για τον στολισμό του κεφαλοδεσμού πάνω από τους 
κροτάφοuςκαι πίσω. 

Οι κεφαλοκόπιτσες αποτελούνταν από δυο στρογγυλές συρματερές πλ~κες 
που συνδέονταν μεταξύ τους με μια σειρά από 3-5 παλαιού τύπου μακριές αλυσιδες 
( «αλτσιά ») και είχαν στο κέντρο τους από μία χάντρα κόκκινη , πράσινη ή γαλάζια , 
ενώ από την άλλη όψη (ανάποδη) είχαν , ακριβώς απέναντί από τις αλυσίδες , 
μι κρούς γάντζους ( «δουλάκια» }, για να στερεώνονται μ ' αυτά στο μαντίλι κα! 
κουσιάνα (κοτσίδα). Αργότερα, όταν σταμάτησε η παραγωγή των αλυσίδων παλαιου 
τύπου με τους ανοξείδωτους κρίκους και ανά δύο κολλημένους, οι κεφαλοκόπιτ~ες 
εφοδιάζονται με ένα είδος σπονδυλωτής επιχρυσωμένης καδένας και τελευτ?ια , 
όταν πια άρχισαν να εγκαταλείπονται και αρχίζουν να κυκλοφορούν στο εμτι:οριο 
κεφαλοκόπιτσες με μια μόνο στρογγυλή πλάκα και με σκέτο γαντζάκι , αντι για 
πλάκα , στην άλλη άκρη της καδένας ή με δύο «περιστέρες», εφοδιασμένες με 
γαντζάκια 12

•
13

·
16

. 

. Κ λοκόπιτσα 
Εικόνα70 : (Αριστερα) εφα_ ε από 
απλή με περιστέρες στις ακρ ς 
τον Παλαμ ά. 

60 



ο απλοποιημένος αυτός τύπος κεφαλοκόπιτσας στοίχιζε φυσικά λιγότερο και 

φαίνεται ότι στην απλοποίηση αυτή έπαιξε ρόλο και ο οικονομικός παράγοντας. 
Άλλωστε διπλές κεφαλοκόπιτσες (με δυο πλάκες) και μονές (με μία πλάκα) 
συνυπήρχαν για ένα διάστημα και ο ι ενδ ιαφερόμενες προτιμούσαν τον έναν ή τον 

άλλο τύπο, ανάλογα με την οικονομ ι κή κατάσταση της ο ι κογένε ιας 1 2 · 1 3 · 1 6 

. 
71

. (Πάνω αριστερά) Κεφαλοκόπιτσα φορεμένη . 
Εικ~να ·. (Πάνω δεξιά) Κεφαλοκόπιrσα από τον Παλαμά. Έχει μετατραπε ί τελευτα ία σε περιλαίμιο για 
Εικονα 72. · · δ · · . ρη'ση από νέες που φορουν με τα μοντερνα τους εν υματα και καποιο παραποιημένο 
φολκλοριστικη Χ .. . . 
απομεινάρι παλαιάς λαικης τεχνης . 

Ι9 σκουλαρίκιQ.:. 

Τα σκουλαρίκια ανήκουν γενικότερα στα αση μικά του 

κεφαλιού , έχουν όμως στενή σχέση με τον κεφαλοδεσμό , 
γιατί με την επίσημη ενδυμασία τα άφηνε ακάλυπτα . Μετά 

το 1930 τα σκουλαρίκια όχι μόνο των κοριτσιών σε ηλι κία 

γάμου αλλά και, των άλλων ηλικιών - σκουλαρίκ ια 

φορούσαν οι κοπέλες από την παιδική τους ηλι κ ία (τριών 

ετών περίπου), αλλά και οι αρραβωνιασμένες κα ι οι 

παντρεμένες (μέχρι 20 ή 25 χρόνια μετά το γάμο) - , ήταν , 
όπως και τα σημερινά , με χάντρες , με κρίκους, σπανιότερα 

με σούστες (κλιπ) , γιατί σχεδόν όλες οι κοπέλες ε ίχαν 

τρυπημένα τα' αυτιά τους . μετά το 1945, ιδια ίτερα όμως 

μετά το 1950, τα σκουλαρίκια με τα κλιπ χρησιμοποιούντα ι 

από τις Καραγκούνες συχνότερα, αλλά και πάλ ι σε πολύ 

μικρότερο ποσοστό από ότι τα σκουλαρλικια με το γαντζάκ ι 

για το κρέμασμά τους από τα τρυπημένα αυτιά 12 · 1 3 · 1 6 . 

Ει κόνες 73,74: (Από πάνω προς τα κάτω) Σκουλαρί κ ια με αλυσίδες. 
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Τα φλουριά. 

Είναι μία σειρά από 9 ή 11 κατά κανόνα ψεύτικα τούρκικα νομίσματα, 
κρεμασμένα από μια σπονδυλωτή καδένα τα τελευταία χρόνια ή από παλαιότερου 
τύπου καδένα με τετράγωνες ή ανθόσχημες συρματερές πλάκες, εφοδιασμένες με 
μία χάντρα στον μέσον και συνδεμένες με κρίκους μεταξύ τους . Στις δύο άκρες της η 
καδένα είχε γαντζάκια, με τα οποία καρφώνονταν στον κεφαλοδεσμό και την 
κοσιάνα (κοτσίδα), όπως σημειώθηκε πιο πάνω, έτσι ώστε τα φλουριά να κρέμονται 
σε μια καμπύλη μπροστά στο μέτωπο. Τα φλουριά με την καδένα απαιτούσαν από 
μια ή και δύο σπονδυλωτές φλουροκαπνισμένες καδένες και από 9-11 ψεύτικα 
επίσης φλουροκαπνισμένα φλουριά, που κρέμονταν σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους 
από την μ ία, λίγο μακρύτερη, καδένα 12

·
13

·
16

. 

Εικόνα 75: (Πάνω αριστερά) Φλουριά με 

γκουμπέδες. 

Εκόνα 76: (Πάνω δεξιά) φλουρ ιά με καδένα. 

Εικόνα 77: (Πάνω αριστερά) Φλουριά με καδένα , φλουριά με γκουμπέδες και με ελλην ικά αντί τούρκ ι κα 
νομίσματα. 

Εικόνα 78: (Πάνω δεξιά) Φλουριά με άλλου ε ίδους καδένα . 

Τα φλουριά όπως και τα άλλα «ασημικά» (έτσι λέγονταν όλα τα κοσμήματα κι 
ας μην ήταν ασημένια) αγόραζαν από τους χρυσικούς κυρίως στην Καρδίτσα, 
Ωστόσο λίγες κοπέλες αυτής της ηλικίας (ηλικίας γάμου) φορούσαν φλουριά κα ι 
μάλιστα μόνο οι ευκατάστατες, γιατί τα φλουριά ήταν ακριβά, και όσες είχαν τα 
φλουριά ήταν της μητέρας τους αν σώζονταν12 • 1 3 • 16 . 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ασημ ικά αξιολογούνταν όχι μόνο ανάλογα με την 
χρηματική τους αξία, αλλά και με την θέση τους στο σύνολο της ενδυμασίας κα~ στο 
σώμα , την κοινωνική τους σημασία κτλ . Από τα ασημικά του κεφαλιού ιδ ιαιτερη 
σημασία έχουν τα φλουριά και ιδιαίτερα στις νύφες12 • 1 3 .16. 
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Το χώρισμα της φανέλας . 
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Το χώρισμα του κορμιού του πουκάμισου . 
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Ο «καλός» Σαγιάς. (νυφικός) 

Το «χώρισμα» του σαγιά . 
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Ο σαγιάς. (εργόχε ιρο των γυναικών) 
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Οι Αρμαθιές. 

Ο ασημοσουγιάς . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πληροφοριοδότες : 

Κούτλε Αικατερίνη σύζυγος Νικόλαου Κούτλε. 
Η Αικατερίνη Κούτλε είναι 71 και ο σύζυγος 80 χρονών. 
Επάγγελμα: Οικιακά και κτηνοτρόφος αντίστοιχα. 

ςpώτnσο.;. Από ποιο μέρος είναι η καταγωγή σας; 

Αικατερίνη: Οι ρίζες μ ' είν ' απ' την Σμύρν'. Πρόσφυγες είμαστι. Ξεριζώθηκαμ' 
περάσαμ' πολλά . Μεγάλωσα στην Κρυοπηγή κοντά στο Μουζάκι . Βουνίσιοι , 
βγαίναμ' απ' τα καλύβια μς κι καλημιρούσαμ' την Κράβα (Καράβα: κορυφή της 
οροσειράς της Πίνδου με υψόμετρο 2184 μέτρα). Ήμαν κοντζάμ κοπέλα όταν 
παντρεύκα τον Νικόλα και ήρθαμ' ιδώ στου Μορφοβούνι . 

Νικόλαος: Μορφοβουνιώτς είμ' εδώ δα μεγάλωσα . Λάθεψ' η κύρα μ' μπαμπογέρεψ' 
(γέλια) . Πήγα και τηνε ζήτ~· από τ,ους δικούς τς. Τσοπανάς μι 82 κατσίκια 8 γιλάδια 
κι 90 πρόβατ', ήταν σωστο καλοπαντρεμα . 

ςpώτnσ.ο.;. ποιες ήταν οι ασχολίες σας εδώ στα Καραγκουνοχώρια; 

Νικόλαος: Τα κοπάδια μ ' είν' το βιός μ'. Αυτά φρόντιζ' απ' το χάραμ' μέχρι το 
, ουπο . Είχα και 3 αρβανιτόβλαχους στην δούλεψή μ'. Στο άρμεγμα ήμαν 

σουρ . . . ζ' 

γορότερος. Γάλα φρεσκο παραγωγης οχι τα ετοιματ ιδικα πουλούσα εδά και στα γρη ' ' ' κ ' 'λ πλαϊνά χωριούδια. Τω~α γερασαμ. με τ.ην ~τινα τα που. σα ~α ~;ερσότερα , κ ι μι τα 
λίγα ζούμι δόξα το Θεο. Την Κατινα μ αρχοντσα την ειχα , οτι ηθιλε χατίρι τς δεν 

χαλνούσα. 

'νη· Σπίτι έφτιανα φαί νά βρει ο Νικόλας μ' να φάει . Ήμαν νια και το κατώι 
Αικατερι · . . · κ · 8 · β · . . Έχ' και τον μπαχτσε μ κι τις κοτς. α ι μερα γαν 5 αυγά. Ε δόξαν τον 
ελαμπε. . δ · · λ · . Μ η' όταν ήμαν με τς α ερφις μου σκωνουμασταν αγ ηγουρα, σκάζουντα τ' 
Θεο. ικρ . . 'ξ . λ . . , . ζ μούναμι, επλυναμι πιατα ο ου στ ς του ουμπις, σκουπ ζαμι, πουλούσαμι 
αστριου, υ , λ . . . . . τα πράματα σ 'ν αγέλ' , ~ως του εν., κοπρια .. . αυτα .; . κι κ.αθουμασταν ύστιρα , 

. λουστές, τ 'ς βιλοντζαμι, αι γενουνταν του ψωμι, το ριχναμι , καθούμασταν 
εγνιθαμι κ . ' θ . , , λ Σ , ύστιρα, κιντούσαμι ως π' θαλα ,ρ ειΝωρα,γι~ υπνου. πα ι. κβων?υμασταν ... τσουφού 
_ τσουφού, τσουφού -.τσου,φου . . . υχτερ τα τσιρεπια του ραδ'. .. Τω δεν κέντ 'σα 

. , λάμπα. Τσιρεπια επλιγα . 
ποuτε στ 

. Π η'ταν η καθημερινή ενδυμασία σας ; 
ςpώτnσJΙ. οια 

, . Τ πεστιμάλ φορώ όλ' μέρ' το βράδ' το βγάνω. Σκουντράνικα είν' όλα 
Αικατεριν~. 0Σ υντράνικο φόρεμα κι αυτό , μι το τσεμπέρ στο κεφάλ' για να βαστεί 
λόγο ηλικιας. κο , . , 'δ . , , , Καλή ποδια, εχω σκουτισιες με κεντου ια . Όταν ημαν νια τις 

ην κοuσιανα μ · λ' . δ · τ , ατα κι ζούδια. Τα τερ ικια μ μι τις ερματινες παντούφλες. 
κένταγα μι χρωμ 
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Ερώτηση : Πως ήταν η νυφική σας ενδυμασία; 

Αικατερίνη : Αχ κορτσούδι μ ' . Τι μι θύμησες! 

Ν ικόλαος: Κρινούδ' ήταν. Τηνε προίκισα την' έκαν' αρχόντισα! 'Ετσι έπρεπ'. Τώρα 
ζαρώσαμ' . 

Αικατερίνη: Στο γάμο μ', ήμαν πολύ αδύνατη, χτικιάρκο. Κι φορούσ' μαξιλαράκια, 
τάχαμ' γ ια να στέκιτι σαϊάς καλύτιρα, αλλά κυρίους για να φαίνιτι χουντρός ου 
κώλους. Τα μικρά, αρμινημένα, τ'ς σήκουναν στου χουρό τα ρούχα και τ'ς 
αντρόπιαζαν. Έβανα κι προυσκιφαλάκια πίσου κι κ'βάρ ια μπρουστά για στήθους. 
Από μικρό κορτσούδ' ίφτιανα το καλό μπαμπακιρό νυφιάτικο πουκάμισό μ'. Είχα ΚΙ 
τα προικιάρικα της μάνας μ' 1γώ. Την τραχηλιά μι χουντρό πανίσιο ύφασμ' γ ια να 
μην φαίνιντι τα κ'βάρια μπρουστά . 01 πλειότιρις δεν μπορούσαν να δες'ν μανά~ες 
τ'ς τη μπιρέτα. Άμα δεν έρθουνταν άλλην απ' τ' γειτουνιά που ήξιρι, δεν μπουρο~σι 
να τ' δέσ' κι έδινι μπουρμπούλ' λόγου ευκολίας. Γιατί ή μπιρέτα, για να την δες, 
απιτούσι κι χρόνου κι κούραση αλλ' κι τέχν', ηγώ είχα τη μανα 'μ. Το χειμών' πο 
παντρεύκα φόρσα σιγκούνα πάν' απ' τον χαμπλουσαγιά. Ηδώ στα βνά (βουνά) καν' 
κράκουλι (πολύ κρύο σαν τον πάγο) . 

Νικόλαος: Η μάνα'μ μι έλεγι « Να μη ντύνουντι καλά κι τ' ζηλέψ' ν' άντρις ... Να μην 
είνι όμουρφις, να μην είνι καλουντυμένις κι κινούν τ' μπριέργεια απ'τουν άντρα,, να 
μπούμι , τουν σκανταλίζ» πώς να σι πού, θα πού χαζαμάρα τώρα .. . Άμα είν'λιχω,να 
δε γκάν'. Αφού κρατάει σαραντάρ, να πάει να διαβάσ' (να διαβαστεί από τον ιερεα~ 
κι αυτά, δε γκάν' να ... Θέλ' να μην τραβάει καθόλ' τουν άντρα . Να τ' βλέπ' κι να ν 
ασκαίνιτι . 

Αικατερίνη: Αι πάψι . . . κ ι στέκ' συρματερό ασταρουμένου φοραγα σαν , νύ,φ~ 
Μπαρατζέλους (τούρκικα φλουριά) είχα τρείς αράδις δασιούτσ'κα, δασιουτς ~ 
ούλ'αυτή σειρά κι άλλην πάλι κι ούλις μαζί βαλμένις κι ήταν όπους είνι ψαρό~λοU ~ 
άμα το κανις έτσ' . 'Επιανα τα σκούφκια επίσης μι μπαρατζέλους . 'Η μαν ,κι πε~ι~αν~α 
'δω μι τα μπαρατζέλ ια! Τα' πιρνα 'υστιρα από 'κει, απ' τ' δ ιξιά τ' μερια κι τα ~ιρατ' 
δ , , , , , , , , δ , Τ , βανα απου κ 

ι ω μπρουστα απου παν απ τ σκουφκια κι τα πιστρουνα ι ω.. . α τ' 

δ , , , , , , , λ ο' πιρνα κ ι 
ι ω, τα πιστρουναν απου αλλα κλοσσια . Ύστιρα γυρνουσα πα ι, τ 'ν 
, λλ , , · · · · 'χι μόδα αυτη · α ου, αιντι - αιντι κι μπετσουνα ντιπ 'πέρα - πέρα . Ομους κοπ 

Πάενα στου γαμπρού κι του λιγα ... 
«Του Νικόλα, του Νικόλα τ' αυγό μες του καλάθι 

Του καλαθάκι μ ' θέλ' αυγό κι τσέπη μ' κουκουσίτσα 

Κι του δεξί μ' του χέρι θέλ' ένα μπαρατζέλου.» 

Πιρνούσα απ' την γειτουνιά νύφ' κι γύφτ'σσις κι γειτούνοι τραγουδούσιν μός 
« .. Κει που κρούζει το γαϊτάνι να' κρουζα κι 'γω καμόσου, να μου φύγει 0 καη 
μου .. » 

μην μου 
Νικόλαος: Κι μπαλτζούδ' κι γκιορντάνι τηνε πήγα . Κι ουμπρελάκι γι να 
βραχεί το κορτσούδι μ' . 
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Ερώτοσ?: Στην ση~ερινή επ?χή σπάνια συ~αντάε ι κανείς γυναίκες με παραδοσιακή 
ενδυμασια. Ποιοι ειναι _οι λογοι που συντελεσαν στην βαθμια ία εγκατάλε ι ψη της 
καραγκούνικης ενδυμασιας ; 

Α ι κατερίνη: Αι δεν είν' ούπως παλιά που φορούσι τα γκαραγκούν ' κα. Μ' άρισαν, 
αλλά ήταν βαριά . Δε μπορούσα να δ'λέψω μι τα γκαραγκούν ' κα. 

Ν ι κόλαος: Μετά απ' τ' δεύτιρου παγκούσμιου πόλεμο άρχισι ή συγκοινωνία . 
Έμπιναν στα χουριά συγκοινωνίις. Κι απού τη συγκοινωνία κυκλοφουρούσι 
κόσμους, ανέβινι - κατέβινι, είδαν τα κουρίτσια, είδαν τα πιδιά, άλλαξαν τα 

πράγματα. Πολλοί ξέχασαν τις ρίζες τους ήθελαν να γίνουν βρουπαίοι κι 
βρουπαίισις. Αφού άρχισι η σιγκοινουνία , η κυκλουφουρία, κόσμος είδ ι πως είνι τα 
πράγματα κι σι λιέει : "Δεν γένιτι τίπουτα αυτή η στουλή. Δεν υπάρχ' " . Θέλ' να πάν 
κάπου ένα ταξίδ' δεν μπορούν να πάν ... (εννοεί : ντρέπονται να ταξιδέψουν με την 

παραδοσιακή ενδυμασία). 

Αι κατερίνη: Μας γιλούσαν. Έλιγαν : " Φούντες ακόμα ; Βάλτι φουστάνια κει πέρα" 
Άρχισαν να τ 'ς λέν δασκάλ', αυτοί απ' έρχουνταν απού πόλεις κι τα ρέστα: "Δεν τα 

κόφτι αυτά τ' αρκουδιάρ 'κα (~π~ιδή ήταν βαρι?); μωρέ, να βάλτι βρουπαικά;" 
'Εβλιπαν αυτές μι τα βρουπαικα, ενα μπαλουματακ , τα πιρναν, το πλυναν . Τούτις 
ιδώ, για να πλύν'ν, έπριπι να 'χ·~ κουπάνα _κι νε έχ 'ν μπράτσα γιρά, να πλύν 'ντα 
καμ 'σα κιτ 'ς σαϊδις, κιτ 'ς σιγκουνις κι τα ρασα. 
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Πληροφοριοδότης: 

Νίκος Κορκότσιαλος 

Ετών: 69 
Επάγγελμα: Χρυσικός. 

* Λόγο της ιδιόμορφης και δυσνόητης καραγκούνικης γλωσσικής διαλέκτου , (βλ. 
συνέντευξη με πληροφοριοδότες: Κούτλε Αικατερίνη και Νικόλαος) με την β~ηθεια 
ενός δικού μου ανθρώπου (Καπόρη Γεωργία) κατάφερα να γράψω τις επομενες 
συνεντεύξεις στην «βρουπαίικη» , όπως λένε οι καραγκούνιδες, διάλεκτο . 

Ερώτηση: Από ποιο μέρος είναι η καταγωγή σας; 

Απάντηση: Στην Στεμνίτσα Πελοποννήσου γεννήθηκα . Ο πατέρας και_ 1~ προπάππους μου ήταν οι πιο ξακουστοί χρυσικοί κι εγώ ακολούθησα τα χναρ 
τους. Ήρθα στην Καρδιτσομαγούλα του Παλαμά το 1950 όπου γνώρισα και 
παντρεύτηκα την γυναίκα μου . 

. r , επιλέξατε 
Ερώτηση : Ποιες είναι οι ασχολίες σας εδώ στα Καραγκουνοχωρια? ιατι 
το συγκεκριμένο επάγγελμα? 

· ·ω στο 
Απάντηση: Εδώ στα Καραγκουνοχώρια η ζωή είναι ήσυχη. Πρωί πρωι πα ών 

. , , . . τα των τοπικ 
εργαστηρι μου οπου κατασκευαζω τα παραδοσιακα κοσμημα , κα 
παραδοσιακών φορεσιών από σχεδόν όλα τα μέρη της Ελλάδας . Ηπειρ~τι μαΊ 
Θρακιώτικα , Νησιώτικα, Πελοποννησιακά και κυρίως Καραγκούνικα . Προμηθε~ί~τα. 
το καλύτερο ασήμι από την Κύπρο και τα ασημικά μου είναι ασύγκριτα χειροπ, κα 
Α . , λλ . , , 'λ ν τα Καραγκοuνι , 
κομη και σημερα πο οι ειναι οι πελατες που παραγγε νου ως 

. , . . ρατήσουν 
αλλοι για την προσωπικη τους συλλογη, αλλοι για να ~α κ , και στα 
παραδοσιακά κειμήλια κι άλλοι για χρήση αυτών σε εθνικες εορτες , λα τα 
Ρουγκατσάρια. Επίσης κάνω εξαγωγή των παραδοσιακών κοσμημάτων σ~ 0 uς . μαζι το · 
κράτη της Ευρώπης . Η γυναίκα μου ξέρει καλά Αγγλικά και συνεννοειται , δέκα 

. , δ ς απο τα 
Ασχολουμαι σαν κοσμηματοποιός, χρυσικός για του Καραγκουνη ε ιλεύει το 
μου χρόνια , είναι αυτό που θαύμαζα όταν έβλεπα τον πατέρα μου να σμ. α στην 

· λ · Μ · · θ · · λ · τε·χνη την ειχ ασημι και το χα κο . ου εμα ε ολα τα μυστικα της δου ειας την 

καρδιά μου. Η δουλειά αυτή είναι η ζωή μου, το μεράκι μου . 

Ε · Π · · δ · · για την παν ρωτηση : οια ηταν τα ωρα που προσφέρατε στην κυρια σας 

τρεuτείτε 

εκείνη την εποχή; 
, τ τα άφηκα . 

Απάντηση : Από πού να αρχίσω ... όλα τα κοσμήματά της στα ποδια , ης όπως και 
Μπαλτσούδα συρματερή με μεγάλα τούρκικα νομίσματα η μπαλτσοuδα'δες και τα 
όλα_ τα κοσμήματα ήταν από, καθαρό ασήμι. Το μαχαιρ~ύλι με τις αλ~~~ναρο. το 
νομισματα, τον ασημοσουγια, τα επιβλητικά θηλυκωταρια, το ασημ 



κιουστέκι , δύο γκιορντάνια, τρ ία πατατίφια που το ένα (επιχρυσωμένο) είχε 
κρεμασμάνο ένα επιχρυσωμένο σταυρούδι, το άλλο είχε φυλλαχτό και το τρίτο 
χάντρα θαλασσιά για το μάτι . Τις ντούπιες , την αρμαθιά με τούρκικα, ελληνικά και 
βιενέζικα φλουριά . Κεφαλοκόπιτσα και σκουλαρίκια για το μαντίλι . Όλοι στην γε ι τονιά 
την ζήλευαν την Σταυρούλα , η πιο καλοπαντρεμένη περνούσε με καμάρι. Περνούσε 
κι έτρεμε η γη. Η Σταυρούλα του χρυσικού . Έβλεπαν τα ασημικά της 01 νέες και 
έρχονταν σε 'μένα να τους τα φτιάξω. 

Πληροφοριοδότες : 

Ντούτσε Κερασιά σύζυγος του Φώτη . 

Η Κερασιά Ντούτσε είναι 54 και ο σύζυγος 67 χρονών . 

Επάγγελμα: Μοδίστρα και γεωργός αντίστοιχα . 

Ερώτηση : Από ποιο μέρος είναι η καταγωγή σας; 

Κερασιά : Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Αγ. Ακάκιο . Είμαι γνήσια Καραγκούνα και 
το λέω με καμάρι . Έλληνες δεν ήμασταν αλλά γίναμε. Οι ρίζες μου είναι από την 
Βόρειο Ήπειρο. 

Φώτης: Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω με την Κερασιά εδώ στα Κανάλια. 
Παντρευτήκαμε στον Αγ. Ακάκιο . 

Ερώτηση : Με τι ασχολείστε εδώ στα Καραγκουνοχώρια? 

Φώτης: οι δικοί μου ήρθαν από τ~ βουνά της Πίνδου αναζητώντας μια καλύτερη 
ζωή. Ήρθαν στα Κανάλια ~σι ασχοληθ~καν _με την γ~ . ~αλλιεργούσαν βαμβάκι πολύ 

. σιμο για την κατασκευη του πανιου απο το οποιο εφτιαχναν τα πουκάμισά τους 
χρη · ' λ ζ . λ Σ ' Κα αγκούνες. Είχαν επισης αμπε ια και αχαροτευτ α . υνεχισα να καλλιεργώ 
ΟΙ ρ . . Τ ' δ 

όπως μου τα είχαν αφησει οι γονεις μου. ο ε αφος ευνοε ί και την 
την γη λλ , . . 

λλ . γεια σιταριού όπου το εκμετα ευτηκα τα χωραφια μου ειναι στο Καρποχώρι 
κα ιερ . . 'θ δ · · 
και στον Αγ. Ακάκιο. Στην αρχη ο~αν με ~ε αναν οι ικοι μου και με αφησαν μόνο 

λ . δύσκολο να δουλέψω τοσα στρεμματα γη . 
ήταν πο υ 

. . Είμαι μοδίστρα. Ο πατέρας μου ράφτης/τερζής ήταν έραβε τους 
Κερασια. λ' κ · 

. τους διακόσμους των γι εκων και της αραγκουνικης ποδιάς. Μετά την 
χρυσοκεντη . θ . . . 

. ου σιδηροδρομικου στα μου αρχισε η καραγκουνικη παραδοσιακή 
κατασκευη τ . κ · · · · 

. πλοποιείται. Πολλες αραγκουνες εγιναν ευρωπαιες . Ντρεπονταν να 
φορεσια να α . λ . 

, ε τα Καραγκούνικα . Μεταποιω τις πα ιες παραδοσιακές φορεσιές 
ταξιδεψουν μ . . . 

. λ ωμένων γυναικών που ακομη και σημερα τις φορουν. Οι νέες τις 
πολλων η ικι . · · · . 

, . ε εθνικές γιορτες πλεον και μερικες τις φορουν αντι για νυφικό στο 
φορουν μονο σ . Σ δ . , 

δ . α Καραγκουνοχωρια . ε ει ικες περιπτωσεις μου ζητούν να τους , ο τους ε ω στ . . . , 
γαμ δ ακη· ενδυμασία κυριως απο αντρες για τα Ρουγκατσια ένα έθιμο 

άξω παρα οσι . , 
φτι . κόμη και σήμερα. Διατηρω ακομη τον παραδοσιακό αργαλειό της 
που διατηρειται α σιμοποιώ μόνο για κατασκευή κιλιμιών. Η κύρια ασχολία μου 
μάνας μου τον χρη 
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είναι η μεταποίηση ενδυμάτων. Έχω πολύ δουλειά ο κόσμος πεινάει δεν έχει πια 
χρήματα για ρούχα. Δεν είναι όπως παλιά στα χρόνια της μάνας μου που πλήρωναν 
για να τους φτιάξουν τον καλό σαγιά, τα χρυσοκέντηδα που διακοσμούν τις 

νυφιάτικες στολές. 

Ερώτηση : Πως ήταν η νυφική σας ενδυμασία; 

Κερασιά: Στο γάμο μου φόρεσα την παλιά νυφική ενδυμασία της μάνας μου. Η 
κλασική παραδοσιακή, αρχοντική, ενδυμασία. Η μάνα μου έλεγε «πως τα κεντήδια 
είναι αυτά που κάνουν την νυφιάτικη στολή να ξεχωρίζει από τις άλλες» και έχει δίκιο 
καμία καθημερινή ενδυμασία δεν είχε τόσα στολίδια, τόσα κεντήματα όσο η 
νυφιάτικη. Δεν ήμουν από πλούσια οικογένεια δεν είχα στον γάμο μου την περίφημη 
μπαλτζούδα των πλουσίων φορούσα όμως το πιο «ακριβό» νυφικό φτιαγμένο από 

τα χέρια του πατέρα μου. 

Φώτης: Δεν είχα πολλά χρήματα για να της προσφέρω όλα τα ασημικά στο γάμο 
μας. Ένα επίχρυσο πατατίφι με χάντρα θαλασσιά με ένα μικρό σταυρουδάκι. Το 
ασημοζώναρο απλό χυτό με μίγμα ασημιού και άλλων μετάλλων, την αρμαθιά με 
τούρκικα (ψεύτ ι κα) νομίσματα και την κεφαλοκόπιτσα. Ένα λεπτό μπελετζίκι και την 
βέρα. 

Κερασιά: Το κιουστέκι το κληρονόμησα από την μάνα μου καθώς και το ομπρελάκι 
του γάμου και τον ασημοσουγιά. 
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Εφημερίδα «Ψηλά Βουνά». Έκδοση του συλλόγου των απανταχού Πετριλιωτών το 

Πετρίλο. Σχηματάρι . Δεκέμβρ ιος 2005. Αριθμός φύλλου 1 Ο . Τέταρτο έτος. Σελ.4. 

Συνέντευξη από τον κοντοκαπά Αλέξανδρο Σβεντζούρη . 

Εφημερίδα « Ψηλά Βουνά» . Έ κδοση του συλλόγου των απανταχού Πετριλιωτών το 

Πετρίλο . Σχηματάρι Δεκέμβριος 2005. Αριθμός φύλλου 1 Ο . Τέταρτο έτος . Σελ.4. 

Συνέντευξη από τον κοντοκαπά Λεωνίδας Κάμπας . 
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Μαλλιάρης Παιδεία 2000. 
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Ιωάννα Παπαντωνίου . Ελληνικές Φορεσιές. Εκδοτική Αθηνών 1991 . 

Αγγελική Χατζημιχάλη. Ελληνική λαϊκή Φορεσιά. Εκδόσεις Μέλισσα τόμος 1. 

Ελένη Ρωμαίου- Καρασταμάτη. Η ποδιά της Καραγκούνας . Πελοποννησιακό 
λαογραφικό ίδρυμα . Αθήνα 1980. 

Αγγελι κή Χατζημιχάλη . Ελληνική λαϊκή Φορεσιά. Εκδόσεις Μέλισσα τόμος 2. 

Συνέντευξη από ντόπιους κάτοικους των χωριών: Καρδιτσομαγούλα , Κανάλια , Αγ. 

Ακάκιος , Κρυοπηγή, Μορφοβούνι, στην Καρδίτσα. 

Κ . Δ. Τσαγγαλάς. Η γυναικεία καραγκούνικη ενδυμασία. Εκδόσεις ΕΟΜΕΧ . 

Μαρουλά Κλιάφα. Θεσσαλία 1881 - 1981 εκατό χρόνια ιστορία. Εκδόσεις Κέδρος 

Άρθρο . http :// atikka.umpi .gr. Η κεντη τική οδηγός Αττικής. 

http : // cultureportalweb . uoi . gr . Παραδoσιακές μορφές τέχνης - Επαγγέλματα / 

υφαντική , 

www.konaki .gr/costumes/karagouna.html. 

www.psathoxora .gr/karagouna.html. 

www.ionio.gr 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Της Καραγκούνικης ενδυματολογίας και διακοσμητικής. 

Αλ τσάκος (ο) 

Αλτσάκια (τα) 

Άλτσος (ο) 

Αλύσια (τα) 

Αμπόλι (το) 

Αναποδίσιο (το) 

Ανήφορος (ο) 

Αργαλείσιο (το) 

Αρμαθιές (οι) 

Αρτεσιανό (το) 

Ασημικό (το) 

Σχέδιο κεντήματος στα καθημερινά 
πουκάμισα . 

Δύο αλυσίδες παλιού τύπου στην 
βάση της σκούφιας , οι οποίες 
κρέμονταν κάτω από το σαγόνι της 

νιόπαντρης. 

Παλιό ασημ ι κό, αποτελούμενο από 
αλυσίδες κα ι πλάκες(χυτές), που το 
φορούσαν γύρο στο τσεμπέρι ο ι 

αρραβωνιασμένες ή στη σκούφ ια οι 
νιόπαντρες . 

Αλυσίδες παλιού τύπου των 
«ασημικών». 

Το επάνω τμήμα της Καραγκούνι κης 
ποδιάς . 

Σχέδιο κεντήματος στα καθημερινά 
πουκάμισα ή ο ντεκλιμές. 

1. Το κατακόρυφο κέντημα πάνω στις 
ραφές των λαγκιολιών στα νυφιάτικα 
πουκάμισα, Καδίτσα, Τρίκαλα. 

2. Το κατακόρυφο κέντημα στα 
μανίκια του καθημερινού πουκάμισου 
ή στύλος. 

Φτιαγμένο στον αργαλειό, υφαντό . 

Ασημικό επιστήθιο της νιόπαντρης , 

που αποτελούνταν από 3-9 αλυσίδες , 
από τις οποίες κρέμονταν μεγάλα 
ασημένια τούρκικα νομίσματα 
(«χοντρά») . Οι αρμαθιές λεγόταν και 
ασπράρμαθα ή κούνιες 

Σχέδιο κεντήματος ή κέντημα από το 
χωριό ' Αρτεσιανό που ήταν 
ονομαστό για τα πολύπλοκα σχέδια 
και την τέλεια εκτέλεση. 

Κόσμημα χυτό ή συρματερό 
επαργυρωμένο ή επιχρυσωμένο. 
Ασημικά λεγόταν όλα τα κοσμήματα , 
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Ασημοκούμπια (τα) 

Ασημοσουγιάς (ο) 

Αστάρι (το) 

Αστάρωμα (το) 

Ασταρωμένο (επίθετο) 

Βέργα (η) 

Βουρνωτό (το) 

Γαϊτάνι (το) 
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έστω κι αν δεν ήταν ασημένια, όπως 
τα συρματερά , κοσμήματα, που ήταν 
φλοuροκαπνισμένα, δηλαδή 
επιχρυσωμένα ή επαργυρωμάνα. 

Ασημικό του στήθους, αποτελούμενο 
από αλυσίδες, εφοδιασμένες κατά 
δ ιαστήματα με κουμπιά με μορφή 

καρπών βελανιδ ιάς , χυτά ή 
συρματερά , με καθαρά δ1ακοσμ ητι κό 
χαρακτήρα . 

Παλιό ασημικό (φορέθηκε ως το 1920 
με 1925), που αποτελούνταν από 5-6 
αλυσίδες παλιού τύπου, μία 
συρματερή πλάκα στην μέση, 
κόπιτσες μα δουλάκια στις άκρες κι 
έναν σουγ ιά . Ήταν κόσμημα της 
ποδιάς της νιόπαντρης. 

Η φόδρα 

1. Το φοδράρισμα ενδύματος αλλά 
και 2. Η μεταλλική επένδυση (λεπτή 
πλάκα) της ανάποδης συρματερών 
ασημικών από μείγμα ασημιού με 
άλλα μέταλλα . 

Το φοδραρισμένο . Αναφέρεται όμως 
κατ' επέκταση και σε συρματερά 
ασημικά , που, για να μην φθείρουν τα 
ενδύματα, ήταν ασταρωμένα 
εφοδιασμένα δηλαδή από την 
ανάποδη με μία λεπτή μεταλλική 
επένδυση (πλάκα) από μείγμα 
ασημιού και άλλα μέταλλα . 

1. Βελόνα πλεξίματος 
2. Ο πείρος στα ασημικά 
3. Η κάθε μια από τις παράλληλες 
λευκές ραβδώσεις σε κεντήματα των 
μανικιών στα πουκάμισα . 

Βαμβακερό άσπρο υφαντό με σχέδια 
στην ύφανση για την ραφή του 
κοντοσαγιά και του χαμπλοuσαγιά και 
του σαγιά. 

Πολλές κλωστές στριμμένες μεταξύ 
τους , ώστε να σχηματίζουν 
κορδονάκι . Οι κλωστές μπορεί να 
είναι βαμβακερές, μεταξωτές ή 



Γ αϊτάνωμα (το) 

Γιλέκι/Γιλέκο (το) 

Γκιορντάνι (το) 

Γκιουρντί (το) 

Γκουμπέδες (οι) 

Γουργουλομάτικο (το) 

Δίπιτο (το) 

Δουλάκι (το) 

Ζέχια (τα) 

μάλλινες (βλ. ουτράδες) ή μεταλλικές 
(χρυσογάϊτανα) 

Το τελε ίωμα , το ρέλ ιασμα 
(σειράδωμα) 

Εξάρτημα της φορεσιάς. Μ ικρός 
εφαρμοστός μπούστος χωρίς μανίκ ια. 

Γιορντάνι : επ1στήθιο συρματερό 
ασημικό της νιόπαντρης, το οποίο 
αντ ι κατέστησε το (παλαιότερο) 
κιουστέκι. 

Ένδυμα χειμερινό , στην θέση του 
(θερινού) σαγιά , των γυνα ικών 
ορισμένων καραγκούνικων χωρ ιών 
της Καρδίτσας. Ε ίνα ι αντίστοιχο της 
σιγκούνας των χωριών του Παλαμά 
(Καρδίτσα) 

Τετράγωνες ή ανθόσχημες 
συρματερές πλάκες εφοδιασμένες με 
μία χάντρα στο μέσον (κόκκινη , 
πράσινη , μπλε , εναλλάξ) και 
συνδεδεμένες με κρίκους μεταξύ 
τους , ώστε να συναποτελούν μια 
ιδιόμορφη καδένα (με δουλάκια στις 
άκρες της) , από την οποία κρέμονταν 
τα φλουριά, κόσμημα της μπερέτας. 

(με τα κουκούλια και τα λογάδια) , 
σύνθετο σχέδιο στα νυφικά 

πουκάμισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα . 

Είδος βαμβακερού πανιού. Το λεπτό 

δίπιτο λεγόταν και μερινό . 

Ή δούλος, (ο): Μικρό γαντζάκι για την 
στερέωση των ασημικών στην 
ενδυμασία . Λεγόταν και λούρος. 

1. Επίρραπτοι ουτράδες(ο ένας δίπλα 
στον άλλον) παράλληλοι κυρίως για 
γέμισμα ακέντητων μεσοδιαστημάτων 
ή για διάκριση κεντημάτων μεταξύ 
τους. Ήταν το πιο απλό και φθηνό 
κέντημα . Μεταξωτά γαϊτάνια, 
χοντρύτερα από το χρ~σόνημα σ?ν 
σειρήτι, για το στολισμο της λουριδας 
του σαγιά ή χάρτζια. 
2. (με τις μύτες) , σχέδιο κεντήματος 
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Ζωστάρι (το) 

Θηλυκωτάρια (τα) 

Καβαδάς (ο) 

Καβάδι (το) 

Καβαδομάνικα (τα) 

Καδένα (η) 

Κάμποτ (το) 

Καρέλια (τα) 

Κεφαλοκόπιτσα (η) 
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στο γκιουρντf. 

Είδος ζώνης από ρούχο (πράσινο ή 
κόκκινο), κεντημένες με 

χρυσοκλωστές, εργόχειρο του ράφτη . 
Κούμπωνε με τα θηλυκωτάρια . 

Χυτές ή συρματερές πόρπες για το 

θηλύκωμα (κούμπωμα)του ζωσταριού 
(ρούχινου χρυσοκέντητου ζωναριού) 

Ράφτης ειδικός (χρυσοράφτης) για το 

ράψιμο και το κέντημα του καβαδιού 
και άλλων εξαρτημάτων, στα 
κεντήματα των οποίων 
χρησιμοποιούνταν χρυσοκλωστές. Ο 
καβαδάς ήταν μια ειδίκευση του 
βλάχου, δηλαδή του ράφτη, οποίος 
έραβε και κεντούσε με ουτράδες και 
άλλα εξαρτήματα της καραγκούνικης 

ενδυμασίας, με τα οποία δεν 
ασχολούνταν ο καβαδάς (π.χ . 
σιγκούνα, σαγιά κ . α.) Ο «βλάχος» 

ήταν και χρυσοράφτης, ενώ ο 
καβαδάς ήταν μόνο χρυσοράφτης. 

Ένδυμα κόκκινο της νιόπαντρης, 
χρυσοκεντημένο στον ποδόγυρο και 
στις τραχηλιές. Είναι κατακόρυφα 
ανοιχτό μπροστά με μανίκια ως τον 
αγκώνα . 

1. Τα μανίκια του καβαδιού , Σοφάδες, 
Παλαμάς. 
2. Τα πρόσθετα κόκκινα μανίκια του 

πουκάμισου, από τον ώμο ως τον 
αγκώνα, Καρδίτσα, Τρίκαλα . 

[μικρή ριχτή], αλυσίδα για το στολισμό 
του στήθους. 

Είδος χοντρού βαμβακερού 

υφάσματος από την Αμερική . 

Χοντρές μαύρες κλωστές ραμμένες με 
δεύτερη χρωματιστή κλωστή στο 
ύφασμα, Καρδίτσα.[καρελίσια 
φουστάνια] φουστάνια κεντημένα με 
καρέλια, Σοφάδες Παλαμάς. 

Δυο αλυσίδες με πουλί και ροζέτα 
στην άκρες, συγκρατούν στο πίσω 



μέρος του κεφαλιού τον 
κεφαλοδεσμό. 

Ασημικό του στήθους χυτό ή 

συρματερό, που αποτελούνταν από 
σειρές αλυσίδων, καθώς και πλάκες . 

Κιουστέκι (το) 
Το φορούσαν οι νίοπαντρες . Τα 

κιουστέκια ήταν μ ι κρές ή 
μεγαλύτερες πόρπες για να κλείνουν 
το πουκάμ ισο ή το γ ιλέκο . 

Ε ίδος ταινιόσχημου επίρραπτου 

Κλάρα (η) 
κεντήματος στο γιλέκι κα ι στις 
ρούχινες ποδιές . 

Δεξιόστροφος ή αριστερόστροφος 

Κλειδωτό (το) 
ατέρμονος στρόβιλος για την λουρίδα 
του σαγιά, την ποδιά , ή κυνηγός. 

Το σχέδιο της μαύρης 

Κλήμα (το) 
χρυσοκ_εντημένης ποδιάς Σοφάδες , 
Παλαμας. 

Το τραγομαλλίσιο μπουμπάρι που 

Κόθρος (ο) 
βάζουν στο κεφάλι για να 
σχηματίσουν τον κεφαλοδεσμό . 

Ο εσωτερικός σαγιάς, γιατί είναι 

Κοντοσαγιάς (ο) κοντύτερος από τον εξωτερικό. 

Ο γάντζος. Κόσμημα (με γάντζο) 

Κόπιτσα (η) αλυσιδωτό του κεφαλοδεσμού. 

Είδος παντόφλας με χαμηλό τακούνι 

Κορδέλια (τα) και δέσιμο με πολύχρωμες κορδέλες . 

Η κοτσίδα πλεγμένη συνήθως και με 

Κοσ(ι)άνα (η) επιπρόσθετες κοτσίδες . 

Σχέδιο κεντήματος στα καθημερινά 

Κουκούλια (τα) πουκάμισα . 

Σειρές αλυσίδων (σε ασημικά) 
κρεμασμένων έτσι, ώστε να 

Κούνιες (οι) 
σχηματίζουν καμπύλες , αλλά και το 
ασημικό αρμαθιές. 

Σύνθετο σχέδιο στα πουκάμισα. 

Κούπες (οι) 
1. [με τις μύτες], όταν το σχέδιο 

Κυνηγός (ο) 
συμπληρώνεται με τριγωνικά 
σχήματα, με τη μύτη προς τα έξω και 

85 



Λαγκιόλι (το) 

Λογάδι (το) 

Λουρίδα (η) 

Λούρος (ο) 

Μανικούλια (τα) 

Μαραγκό (το) 

Μαχαιρούλι (το) 

Μπαλτζούδα (η) 
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τη βάση παράλληλα τοποθετημένη με 
την ταινία που σχηματίζει ο κυνηγός 
στην λουρίδα του σαγιά ή κλειδωτό. 
2. Διαφορετικό σχέδιο με την ίδια 
ονομασία για το σαγιά της περιοχής 
Σοφάδων. 
3. Σχέδιο κεντήματος στο γκιουρντί , 
όμοιο με του σαγιά, και στο φλοκάτο. 

Τριγωνικό κομμάτι υφάσματος, 
κομμένο λοξά, που δίνει πλάτος, στο 
ρούχο. Βρίσκεται στα πλάγια του 
πουκάμισου, του κοντοσαγιά, του 
καβαδιού, του χαρτζωτού σαγιά, της 
ποδιάς, του γκιουρντιού. 

Χρωματιστό μετρητό κέντημα μέσα σε 
μαύρο κεντημένο φόντο. 

Κεντητή ταινία υφάσματος που 
επιρράπτεται στον ποδόγυρο του 

σαγιά. 

Μικρό γαντζάκι , που λεγόταν κα ι 
δούλος ή δουλάκι. 

Περιβραχιόνια · επιμανίκια 
εξαρτήματα της γυναικείας 
ενδυμασίας, που σε ορισμένα χωριά 
λεγόταν χούφτες. 

Πρόσθετα πλεχτά μανίκια της 
φανέλας ή χειρότια. Τα πρόσθετα 

μανίκια πάνω από τα καβαδομάνικα ή 
χούφτες. 

Το σκούρο χρώμα . Το μαύρο επίσης 
λέγεται και μαραγκό . 

Κόσμημα της νιόπαντρης διαφορετικό 
από τον ασημοσουγιά, σε δύο 

τύπους: α) Το μαχαιρούλι με τις 
αλυσίδες και τα νομίσματα και 

β) Το πάνινο μαχαιρούλι με τις 

χ~ντρες. Το κρεμούσαν από την 
μεση . 

Ασημικό ποδιάς , αποτελούμενο από 
πόρπη, αλυσίδες και νομίσματα. 
Υπήρχαν χυτές και συρματερές 
μπαλτζούδες . 



Μπελετζίκια (τα) 
Από το τούρκικο belezik = τα 
βραχιόλια . 

Μπλέτες (οι) Ο ι πιέτες . 

Μπουρμπούλι (το) Είδος δεσίματος του κεφαλομάντιλου . 

Μπουχασί (το) 
Το αγοραστό κόκκινο χοντρό 
βαμβακερό πανί. 

Τα μπροστινά τμήματα (λαγκ ιόλ ια) 

Μπροστινάρια (τα) 
αρ ιστερά και δεξιά από το άνοιγμα 
ορισμένων ενδυμάτων, όπως του 
σαγιά. 

Επίρραπτη κεντητή λουρίδα που 

Ντεκλιμές (ο) 
στολίζει τον ποδόγυρο του 
πουκάμισου. 

Μέρος από σύνθετο σχέδιο στα 

Ντουμάρια (τα) νυφικά πουκάμ ισα . 

Ντούμπλες (οι) 
Τα φλουριά ή ντουμπλόνια . 

Επιστήθιο κόσμημα (αλυσίδες με 
ασημένια νομίσματα) της νιόπαντρης, 

που αντικατέστησε το παλ ιότερο 

Ντούπιες (οι) γιορντάνι και που αργότερα, μετά 1 Ο 
1937, αντικαταστήθηκε από το 
πατατίφι. 

Νυφιάτικο (επιθ.) 
Νυφικό. 

Κορδέλες όμοιες με τα τσεπρέζια για 

Ξεπλάτια (τα) τον στολισμό της πλάτης του σαγιά. 

Τα δείγματα με βάση τα οποία 
κεντούσαν κάποιο σχέδιο ή μοτίβο 

Ξόμπλια (τα) (συνήθως χρωματιστό), που 
κεντούσαν, έπλεκαν, ή ύφαιναν. 

Μεταξωτή ή φλος, σχετικά χοντρή 
(διπλωμένη) κλωστή, μονόχρωμη , 
που χρησιμοποιούσαν στα επίρραπτα 

Ουτράς (ο) 

κεντήματα οι ραφτάδες και σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι γυναίκες 
στα πουκάμισά τους για φούντες ή 
κεντήματα . (Πληθυντικός: οι 
ουτράδες) 

Πανωλόρδα (η) 
Μαύρη στενή νταντέλα, πλεγμένη 
παλιότερα με το βελονάκι που βάζουν 
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Πατατίφι (το) 

Πάτος (ο) 

Πατσιαούρες (οι) 

Ποδιά (η) 

Πόστα (η) 

Πουκάμισο (το) 

Ρούχο (το) 

Σαγιάς (ο) 
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ολόγυρα στο σαγιά πάνω από την 

λουρίδα. 

Το επιστήθιο κόσμημα της 
νιόπαντρης . 

Ο ποδόγυρος. 

ή πατσαούρες. Μεταξωτά (κροσσωτά 
παλαιότερα) μαντήλια, που τα 
κρεμούσαν από το ζωνάρι, ώστε να 
πέφτουν πάνω στην ποδιά δεξιά και 

αριστερά . 

[ρούχινη], χρυσοκέντητη φορούσαν οι 

νύφες και οι νιόπαντρες. 
[σκουντράγκικη] , μαύρη κεντημένη με 

ζέχια φορούσαν οι χρόνια 
παντρεμένες. 

Το κάτω τμήμα της καραγκούνικης 

ποδιάς. 

Το αναπόσπαστο κομμάτι κάθε 
φορεσιάς καλύπτει ολόκληρο το 
σώμα. Είναι συνήθως βαμβακερό , 
έχει κέντημα στην τραχηλιά, στον 

ποδόγυρο και στα μανίκια. 
[καλό πουκάμισο], το επίσημο 

πουκάμισο της νύφης και της 

νιόπαντρης . Το φορούσε 4 ως 6 
χρόνια μετά το γάμο. 

[κατώτερο], πουκάμισο που φορούσε 
η παντρεμένη από τον 5° ή 6° ως και 
δέκατο χρόνο μετά τον γάμο. 

[πασχαλιάτικο], επίσημο πουκάμισο 
των κορ ιτσιών σε ηλικία γάμου . Το 
πρωτοφορούσαν το Πάσχα, από 

όπου και η ονομασία τους . Τα 

πασχαλιάτικα πουκάμισα φορούσαν 
οι νιόπαντρες ως καθημερινά. 
[πυκναρίσια], πουκάμισα των 
παντρεμένων γυναικών (από ΤΟ 1 Q0 

ως και τον 15° χρόνο μετά το γάμο) 
με ειδικά κεντήματα. 

Η τσόχα. Ύφασμα φτιαγμένο από 
λεπτά καλοστριμμένα μάλλινα 
νήματα. 

Επενδύτης από άσπρο βαμβακερό 
ύφασμα με κεντήματα στον ποδόγυρο 



Σαγιάς «καλός» 

Σειράδωμα (το) 

Σειρίτης (ο) 

Σερπαλωτή (η) 

Σιγκούνι (το) 

Σκουντρανί (το, επίθετο) 

Σκουτί (το) 

Σταυρούδια (τα) 

Σύρτης (ο) 

Τραχηλιά (η) 

Τσακιστό (το) 

Τσεμπέρι (το) 

και στις πλάτες. 

Νυφικός σαγιάς. 

Το τελείωμα που γινόταν με χρήση 
τσόχας και γαϊτανιού σε ορισμένα 
εξαρτήματα της καραγκούνι κης 
ενδυμασίας. Το ρέλιασμα . 

Στοιχείο μετρητών κεντημάτων, που 
χρησιμοποιούνταν ως σειράδωμα του 
κεντήματος . 

[με τα ντουμάρια] , σύνθετο σχέδ ιο 
στα νυφιάτι κα που κάμισα , Σοφάδες 
Παλαμά. 

ή Σιγκούνα : Χειμερινό σκούτινο 
ένδυμα που αντικαθιστά το 
(καλοκαιρινό) καβάδι . (για τις 
ηλι κιωμένες) 

Το μαύρο χρώμα με μελιτζανί 
απόχρωση . 

Το χοντρό μάλλινο υφαντό της 
νεροτριβής . 

Το σχέδιο στις τραχηλιές των 
πουκαμίσων. 

[με το αναποδίσιο] , σύνθετο σχέδιο 
για τα πουκάμισα . 

Άλλοτε μέρος του πουκάμισου , 

μεταγενέστερα κομμάτι ύφασμα για 

να καλύπτουν το στήθος. 

Επιστήθιο πάνινο εξάρτημα της 
ενδυμασίας, που το στερέωναν γύρω 
στο λαιμό και στην μέση . 
Στον πληθυντικό «τραχηλιές» 

σημαίνει και τις απολήξεις (παρυφές) 
του ανοίγματος των ενδυμάτων 
μπροστά στο στήθος, που ήταν 
κεντημένες. 

Σύνθετο σχέδιο στα καθημερινά 
πουκάμισα. 

Είδος κεντημένης σκούφιας της 
αρραβωνιασμένης Καραγκούνας. 
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Τσερέπια (τα) 

Τ σιαλμάς (ο) 

Φανέλα (η) 

Φανελομάνικα (τα) 

Φέλπα (η) 

Φλοκάτο (το) 

Φλουροκαπνισμένος (ο, 
επίθετο) 

Φούντες (οι) 

Φουντωμένο πουκάμισο 

Χάρτζια (τα) 

Ψαροκόκκαλο (το) 
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Κάλτσες άσπρες από καλό μαλλί ή 

βαμβακερές ως το γόνατο. 

Εξάρτημα της σκούφιας (κεντη μένο 
με μαύρες , σκούρες κόκκινες, 
πράσινες και μπλε χειροποίητες 

μεταξωτές κλωστές και δουντωμένο 
με ανάλογες μαύρες μακριές 
κλωστές), που το περιτύλιγαν γύρω 
στην σκούφια με τέχνη ώστε να 

καλύπτει την εξωτερική επιφάνειά της. 

[με τα χειρότια], λεπτή μάλλινη 
υφαντή, έχει πλεχτά πρόσθετα τα 
κάτω άκρα των μανικιών και μπαίνει 
κατάσαρκα . 

Επιπρόσθετες (ξεχωριστές) 
προεκτάσεις των μανικ ιών της 
φανέλας . 

ή Πόστα στενή λωρίδα από ύφασμα . 

Το σκουτίσιο μαύρο μάλλινο, 
κατακόρυφα ανοιχτό μπροστά και 

χωρίς μανίκια , φόρεμα που βάζουν 

τον χειμώνα πάνω από το γκιουρντί , 
Καρδίτσα, Τρίκαλα. 

Επιχρυσωμένος ή επαργυρωμένος. 

Θύσανοι. 

Πουκάμισο εφοδιασμένο με φούντες 
στον ποδόγυρο και στα μανίκια . 

Ουτράδες. 

Βελονιά για κέντημα . Είδος 

κεντήματος. 
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