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1. Εισαγωγή 

 

     Η ενδυμασία αποτελούσε ανέκαθεν ένα είδος κώδικα επικοινωνίας. Είναι μια σιωπηλή γλώσσα 

που φανερώνει πολλά, όχι μόνο για το άτομο που τη φοράει, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο 

και το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο το άτομο αυτό ζει. Καθένας διαλέγει τον τρόπο που ντύ-

νεται ανάλογα με την προσωπικότητά του. Υπάρχει επίσης αλληλεπίδραση μεταξύ ενδυμασίας και 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Γι’ αυτό όταν κάποιος θέλει να κάνει μια σημαντική αλλαγή στη ζωή 

του, φροντίζει αμέσως να αλλάξει το ντύσιμό του προς το καλύτερο. Έτσι εκφράζει τη διάθεσή του 

για αλλαγή και βελτίωση του εαυτού του.  Η ενδυμασία αποτελείται από κάθε τι με το οποίο ο άν-

θρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. Περιλαμβάνει, δηλαδή, τα ρούχα και τα συμπληρώμα-

τά τους (αξεσουάρ). Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται  τα κοσμήματα, το μακιγιάζ. 

     Μέσα από την ενδυμασία επίσης  χαρακτηρίζεται και το πολιτισμικό  περιβάλλον κάθε περιο-

χής. Στην Ελλάδα είναι φανερό ότι οι φορεσιές  διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Είναι όμως 

εκπληκτική η ομοιομορφία που παρουσιάζουν όσες προέρχονται από την ίδια περιοχή. Πολλές 

φορές όμως ενώ έχουν ομοιομορφία, διαφέρουν στην ονομασία. Έτσι κάθε Ελληνική τοπική φορε-

σιά είναι ένα σύνολο ενδυμάτων, που χαρακτηρίζει μία ομάδα ανθρώπων που ζουν μέσα στον ελ-

ληνικό χώρο. Μέσα στη συντηρητική και αυστηρή κοινωνία του χωριού και της μικρής πόλης, η 

σιγουριά και η άνεση πετυχαίνονται με την ομοιομορφία που προσφέρει μία φορεσιά.   

      Οι φορεσιές συνδέονται στενά με ποικίλες εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού και αντανακλούν 
τα βιώματα της λαϊκής ψυχής. Η λαϊκή φορεσιά σχετικά με την κατασκευή των υλικών της, την υ-
φαντή ή κεντητή διακόσμηση με συμπλήρωμα το κόσμημα, διατηρεί με θρησκευτική προσήλωση 
τα παραδοσιακά στοιχεία. 
 
      Τα καλλωπιστικά στοιχεία μιας φορεσιάς καταξιώνονται και από το ιδεολογικό τους περιεχόμε-
νο. Σε αυτά μια ιδέα γίνεται σύμβολο: ο σταυρός συμβολίζει τη θρησκεία, μια καρδιά την αγάπη, 
ένα λουλούδι τη νεότητα, ένας δικέφαλος αετός την υπερφυσική δύναμη, ένα δέντρο ή μια ανθο-
στήλη τη μακροζωία, μια γοργόνα την προστασία από το κακό. 
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2. Παραδοσιακές φορεσιές Θράκης 

Ο χώρος της ενδυματολογίας στην περιοχή της Θράκης παρουσιάζει μία εντυπωσιακή ποικιλο-

μορφία. Οι ενδυματολογικές ιδιαιτερότητες της κάθε ενδυμασίας, διαφοροποιούν και τονίζουν το 

χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας από την οποία προέρχεται. Η ενδυμασία ως ενδυματολογικό 

σύνολο, σε συνάρτηση με τη διακοσμητική αντίληψη των επί μέρους εξαρτημάτων της, που εκ-

φράζεται μέσα από διαφορετικά υλικά, σχήματα και χρώματα, δίνουν την ιδιαίτερη αισθητική της 

κάθε ομάδας. 

 

Α. Γυναικεία ενδυμασία 

     Οι γυναικείες φορεσιές μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί για να εντυπωσιάσουν παρά για να αναδεί-
ξουν την ομορφιά του κορμιού. Η γυναικεία ενδυμασία της Θράκης παρουσιάζει μεγάλες διαφο-
ροποιήσεις μέσα στο χώρο. Τα γυναικεία ρούχα αποτελούσαν ένα κώδικα επικοινωνίας που δή-
λωναν την κοινωνική θέση ή την κοινωνική κατηγορία της γυναίκας. Το κάθε εξάρτημα, το χρώμα, 
η διακόσμηση, η μορφή του ενδύματος, όλα αποτελούσαν μηνύματα αναγνωριστικά που δήλωναν 
αδιάψευστα τη θέση της γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία. Οι ελεύθερες είχαν ρούχα με ζωη-
ρά χρώματα και πλούσια κεντίδια. Οι κορδέλες στολισμένες με πούλιες μόνο για τις ελεύθερες και 
τις νιόπαντρες, τα κόκκινα «σαλένια» ή «μπουχασένια» μόνο για τις νύφες, που θα τα φορούσαν 
40 ημέρες μετά το γάμο. Ο κεφαλόδεσμος σεμνός για τις ηλικιωμένες, λουλουδιασμένες μαντίλες 
και σιργκούνια για τις ελεύθερες. Για τις νύφες λουλούδια και γκιρλάντες. 

Β. Ανδρική ενδυμασία 

         Οι Θρακιώτες όλοι φορούν ποτούρια. Το ποτούρι είναι είδος ανοιχτού δηλαδή φαρδιού πα-
ντελονιού που φορέθηκε μόνο στη Θράκη και που ονοματολογικά χαρακτήριζε όλη τη Θρακιώτικη 
ανδρική ενδυμασία. ‘Ήταν φτιαγμένο από σαγιάκι, μάλλινο δίμιτο ύφασμα της νεροτριβής (είδος 
τσόχας), συνήθως καφέ χρώματος, για την καθημερινή ενδυμασία, μαύρου χρώματος για  την επί-
σημη φορεσιά και ραβόταν από τους τερζήδες (ράφτες), που το γαϊτωναν με μαύρο γαϊτάνι στις 
άκρες. Το γαϊτωμα των ποτουριών ήταν ανάλογο με την περίσταση και την οικονομική κατάσταση 
του καθενός. Τα καλοκαιρινά ποτούρια ήταν από βαμβακερό γαλάζιο ύφασμα και ονομαζόταν 
«βρακιά». 

       H ανδρική ενδυμασία της Θράκης αποτελείται επίσης από το πουκάμισο το οποίο ήταν ή λευ-
κό βαμβακερό κεντημένο στο λαιμό, την τραχηλιά και τα μανίκια ή σκουροζάλαζα ή καφετιά με 
λευκές ρίγες ή τετραγωνάκια για την δουλειά και είχαν συνήθως όρθιο γιακαδάκι και φαρδιά μα-
νίκια. Πάνω από το πουκάμισο φορούσαν αμάνικα γιλέκα που ήταν από σαγιάκι και άλλα ήταν 
ανοιχτά και άλλα κλειστά ανάλογα με την περιοχή. Υπήρχαν και πανωφόρια κοντά μανικωτά  γιλέ-
κα που ήταν και αυτά από σαγιάκι μαύρο ή σκουρογάλαζο ή καφετί και λεγόταν τζαμαντάνι. 
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 Κόκκινο ήταν μόνο το τζαμαντάνι του γαμπρού στην περιοχή της Μακράς Γέφυρας (Ζαλούφι).  

    Τις κρύες όμως μέρες του χειμώνα φορούσαν τη γούνα, είδος παλτού σαγιακένιου, με γούνινη 
επένδυση εσωτερικά (προβιά). Το εξάρτημα αυτό χαρακτήριζε την οικονομική κατάσταση αυτο 
που το φορούσε. Οι πιο φτωχοί φορούσαν το «γιαμουρλούκι» (είδος μακριού παλτού) από γκρι 
σαγιάκι με κουκούλα.  

         Στα πόδια φορούσαν τσουράπια πλεκτά. Για κάθε μέρα είχαν λευκά κομμάτια από σαγιάκι, 
με τα οποία τύλιγαν τις κνήμες, τα λεγόμενα μπλιάλια ή ποδοπάνια και τα γουρουνοτσάρουχα ή 
βοϊδοτσάρουχα που τα κατασκεύαζαν οι ίδιοι και δένανε με τα τσαρουχόσχοινα σταυρωτά. Τις 
γιορτές φορούσαν τα κουντούρια ή γεμένια παπούτσια που αγόραζαν. Τα αγοραστά υποδήματα 
δίνονταν κυρίως σαν δώρα γάμο φορέθηκαν με τις Θρακιώτικες φορεσιές. 

       Η ανδρική ενδυμασία συμπληρωνόταν με το μακρύ μάλλινο δίμιτο ζωνάρι, κροσσωτό στις δύο 
στενές πλευρές, σε χρώμα μαύρο με λευκές ρίγες στο υφάδι  ή κόκκινο με λευκές ρίγες για τους 
νέους και βυσσινί για τους μεγαλύτερους  ή όπως στο Μ.Ζαλούφι κόκκινο για τους νέους, βυσσινί 
για τους μεσήλικες και μαύρο για τους ηλικιωμένους. 

      Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανδρικών ενδυμασιών της Θράκης είναι το κεφαλο κάλυμμα. 
Πρόκειται για ένα μαύρο ή σκουρογάλαζο ζωνάρι, μήκους περίπου 2 μέτρων, μάλλινο ή βαμβακε-
ρό, το οποίο τύλιγαν ολόγυρα στο κεφάλι, αφήνοντας να κρέμεται στην πλάτη η μία κροσσωτή ά-
κρη. Το κάλυμμα αυτό λεγόταν σάλι  ή σερβέτα  και αντικατα-στάθηκε από το καλπάκι, μαύρο βε-
λούδινο ή αστρακάν καπέλο με δύο κουμπιά. Στο καλπάκι συνήθιζαν να σκαλώνουν ένα ρομβοει-
δές ή στρογγυλό χάντρινο κόσμημα. 

 

2.1. Ενδυμασία Μακράς Γέφυρας( Μέγα Ζαλούφι Αν. Θράκης) 

 

         Το Ζαλούφι (κεφαλοχώρι)  βρισκόταν βορειανατολικά της Μακράς Γέφυρας  και εκκλησιατικά 
υπαγόταν στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου.  Τα υλικά για την κατασκευή της ενδυμασίας αυτής εί-
ναι όλα δικής τους παραγωγής. Μόνες οι γυναίκες ύφαιναν, έκαναν το σαγιάκι και έβαφαν σε 
χρώματα μαύρο, καφέ σκούρο (λιζαρένιο) ή κόκκινο. 

      Το μακρύ πουκάμισο (το χιμίς) από λευκασμένο χοντρό βαμβακερό ύφασμα, με «γραμμένα» 
(υφαντά κεντήματα) στον ποδόγυρο και κεντήματα στα μανίκια (σταυροβελονιά) 

     Το σχετικά στενό αμάνικο μονοκόματο σαγιακένιο φουστάνι σε χρώματα μαύρο, καφέ, βυσσινί, 
που κεντιόταν με  λευκό ελαφρά κλωσμένο βαμβάκι και χρωματιστά μαλλιά, στον ποδόγυρο και 
ελάχιστα στην τραχηλιά. Μοτίβα, σχηματισμένα δένδρα, κούκλες, σαλιαγκούδια (σαλιγκάρια) που 
συνήθως το κέντημα λεγόταν σαλιαγκό. Το φουστάνι στο Ζαλούφι ήταν πάντα μαύρο ή σκούρο 
βυσσινί. Το ολοκόκκινο φοριόταν όταν η κοπέλα έφτανε σε ηλικία γάμου (15-16 ετών). Το νυφικό 
ήταν πάντα μαύρο κεντημένο με βαμβακερές κλωστές. 
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     Το μάλλινο δίμιτο φαρδύ ζωνάρι, μαύρο με λεπτές ρίγες στο υφάδι. Οι Ζαλουφιώτισσες σπάνια 
φορούσαν μεταλλικό ζωνάρι που συνήθιζαν σε άλλα χωριά της περιοχής  και αυτό μετά την εγκα 

τάστασή τους στην Ελλάδα. Στα υπόλοιπα χωριά φορούσαν το ζωνάρι και τις γιορτές το ασημο-
ζούναρο ή μπακιροζούναρο (σημάδι του αρραβώνα). 

     Οι ποδιές που λεγόταν  «ποδέ» διαφέρουν από χωριό σε χωριό. Στο Ζαλούφι οι ποδιές είναι 
κατηφένιες (βελούδινες) με στεφανάκια από λουλούδια κεντημένα. Στους Ψαθάδες οι ποδιές ήταν 
μάλλινες σαγιακένιες με έντονα χρώματα και πολλές πούλιες. Οι γυναίκες στους Πετράδες και το 
Πραγγί κεντούν στις ποδιές τους σταυρούς, παιδάκια, σαλιγκάρια και άλλα αρχέγονα σύμβολα, και 
μ’ αυτό πιστεύουν πως θα ξορκίσουν το κακό το πνεύμα και θα αποκτήσουν αυτό που ποθούν. 

     Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ενδυμασίας αυτής είναι το τερλίκ ή μοχαέρι, μακρύ πανωφόρι 
από μάλλινο δίμιτο με μανίκια μακριά  που ανασκουμπώνονται στον αγκώνα, για να φανεί το κέ-
ντημα καμωμένο σε πρόσθετο βαμβακερό ύφασμα. Το τερλίκ έχει πλούσιο κέντημα με λευκό 
βαμβάκι και χρωματιστά μαλλιά στα δύο μπροστινά φύλλα, ολόγυρα στον ποδόγυρο, στην πλάτη 
και σε όλες τις ραφές. Πάνω στο τερλίκ κεντούν «ανάρια-ανάρια» (αραιά) διάφορα σχήματα. Ο 
ανάγλυφος όγκος των αφηρημένων σχημάτων κάνει τον επενδυτή εντυπωσιακό και μοναδικό.  

     Το «μικρό μοχαέρι» το φοράνε την ημέρα του γάμου, το «μεγάλο μοχαέρι» τις μεγάλες μέρες 
(γιορτές) των Χριστουγέννων, τις Αποκριές, Πάσχα και τη «σιγκούνα»  μετά τα 45 της χρόνια και μ’ 
αυτή θα την θάψουν, για να κλείσει έτσι τον κύκλο της ζωής της. Πιο απλά και νεώτερα είναι διά-
φορα αμάνικα συνήθως τσιπούνια, σκούρου χρώματος που ήταν πιο ελαφρά διακοσμημένα (κε-
ντημένα).  

     Στο κεφάλι φορούσαν ένα κόκκινο σκουφάκι με υποσαγώνιο το μαγγούρι, που σκεπαζόταν όλο 
από το καφέ ή σκούρο βυσσινί μαντίλι, το τσεμπέρι .Κάτω από την μαντίλα  στερέωναν (στο μαγ-
γούρι) σειρές φλουριά και  σταυρούς που κρέμονταν στο μέτωπο. 

     Στα πόδια οι νύφες φορούσαν τα λευκά σαγιακένια καλτούνε, στολισμένα με χρωματιστά γαϊ-
τάνια από τον τερζή (ράφτη). Καθημερινά φορούσαν γουργουνουτσάρουχα όπως και οι άνδρες, 
και τις Κυριακές και τις γιορτές κουντούρες (κλειστά δερμάτινα παπούτσια). 

  

  

2.2. Ενδυμασία Περιοχής Μεταξάδων( Δυτική Θράκη) 

        Γενικά αναγνωριστικά στοιχεία της γυναικείας ενδυμασίας των Μεταξάδων είναι το μαύρο 
φόρεμα με τα πορτοκαλιά γαϊτάνια στον κόρφο και δύο ανοίγματα στο στήθος τις «κουρφλήθρες» 
που διευκόλυναν την γυναίκα κατά τον θηλασμό. Χαρακτηριστικό της γυναικείας ενδυμασίας των 
Μεταξάδων είναι επίσης τα λεπτά βαμβακερά ή μεταξωτά υφάσματα που χρησιμοποιούν στην 
κατασκευή των φουστανιών. Η ενδυμασία αποτελείται από τα εξής μέρη. 
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      Το πουκάμισο, βαμβακερό λευκό το καθημερινό, βαμβακομέταξο επίσημο. Τα καλά πουκάμι-
σα ονομάζονταν «κιναρωτά» (ήταν υφαντά μεταξωτά, με ρίγες από μάλλινες ή βαμβακερές κλω-
στές και είχαν στο τελείωμά τους δαντέλα και πούλιες). 

 

Το γιλέκο, από σαγιάκι κεντημένο με πούλιες  και πολύχρωμες βαμβακερές και μεταξωτές κλω-
στές. 

      Στα πόδια οι γυναίκες φορούσαν τις κάλτσες, άσπρες μάλλινες με 

χρωματιστά λουλούδια για το χειμώνα. Παπούτσια είχαν τα μέστια, 

υφασμάτινα παπουτσάκια με γαϊτάνια σε μαύρο ή πορτοκαλί χρώμα. 

 

 

 

      

 Οι ποδιές  που φορούσαν ήταν υφαντές μάλλινες με διάφορα 

σχέδια στον αργαλειό. Τις ονόμαζαν «ζαπράτσες». Η λεχώνα 

φορούσε τη «χραδένια» ποδιά που ήταν υφαντή βαμβακερή. Ο 

τύπος της μεταξωτής ποδιάς σε έντονα χρώματα με δαντέλες και 

πούλιες είναι ο νεώτερος τύπος που επικράτησε. 
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       Ο κεφαλόδεσμος είναι περίτεχνος με «μπαρ-
μπούλες» (μαντίλι σταμπωτό) σε κίτρινο χρώμα για 
τις νέες και σε σκούρα χρώματα για τις ηλικιωμένες. 
Τα μαλλιά φτιαγμένα σε κοτσίδες ριγμένες στην 
πλάτη, κατέληγαν σε φούντες με χάντρες στερεωμέ-
νες με κλωστές. Οι ελεύθερες και οι νιόπαντρες στε-
ρέωναν πίσω πέντε κορδέλες χρωματιστές, στολι-
σμένες επίσης με πούλιες. Οι νέες κάτω από την κί-
τρινη «μπαρμούλα» φορούσαν και τον τσεβρέ ο ο-

ποίος είναι τετράγωνος κεντημένος στις γωνίες. Τον σκάλωναν με «σιργκούτσια» (λουλούδια) στο 
πλάι. 

 

 

      Ζωνάρι δεν φορούσαν με την καθημερινή 
ενδυμασία τους, παρά μόνο με την επίσημη. 
Τότε φορούσαν το σημοζούναρο, δώρο του 
γαμπρού, αγορασμένο από τους κουγιουμτζή-
δες (χρυσοχόους) του Διδυμοτείχου, δουλεμένο 
με σμάλτο. Πολλά στολίδια έκαναν και οι ίδιες 
όπως το φαρδύ χάντρινο περιλαίμιο, το γκερ-
ντάν. 

  

2.3. Ενδυμασία Σουφλίου Έβρου 

      Το Σουφλί ήταν ονομαστό για την καλλιέργεια του μεταξοσκώληκος και υπήρξε ένα εμπορικό 
κέντρο στην περιοχή του ‘Εβρου. Η γυναικεία λοιπόν φορεσιά που φορέθηκε στο Σουφλί επηρέασε 
σημαντικά όλες τις φορεσιές της περιοχής του ‘Εβρου. Χαρακτηριστικό της ενδυμασίας του Σου-
φλίου είναι το καφτάνι. Είναι ένα φόρεμα μακρύ, με μανίκια, και είναι ανοιχτό με ένα τριγωνικό 
άνοιγμα στο στήθος. Το μπούστο είναι εφαρμοστό και μετά από την μέση φαρδαίνει και σχηματί-
ζει πιέτες. Τα γιορτινά καφτάνια ήταν από μεταξωτά υφάσματα ενώ για κάθε μέρα τα καφτάνια 
ήταν βαμβακερά υφαντά στον αργαλειό. 

       Το πουκάμισο που φορούσαν κάτω από το καφτάνι ήταν και αυτό  βαμβακερό λευκό το καθη-
μερινό και μεταξωτό το γιορτινό. Κάτω από το καφτάνι συνήθιζαν να φορούν μεσοφόρι για να το-
νίζεται περισσότερο η μέση και να φουσκώνει το καφτάνι από την μέση και κάτω. Στη μέση φο-
ρούσαν την ποδιά. Η γιορτινή και νυφική ποδιά ήταν «γραμμένη» στον αργαλειό με πολύπλοκα 
σχέδια. Συνήθιζαν όμως τα νεότερα χρόνια να φορούν και κατιφένιες ποδιές που τελικά και επι-
κράτησαν. 
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    Στη μέση στερέωναν την μαλαμοκαπνισμένη ζώνη με την υπέροχη πόρπη που απεικόνιζε στο 
κέντρο ως επί το πλείστον τον δικέφαλο αετό, δουλεμένη με σμάλτο και στολισμένη με πολύχρω-
μες πέτρες. Οι ζώνες αυτές ήταν δώρο του αρραβωνιαστικού ή του γαμπρού. Υπήρχαν φυσικά και 
απλούστερες ζώνες με απλές πόρπες. 

      Στο κεφάλι φορούσαν μεταξωτό μαντίλι με λουλούδια, που για τις νέες ήταν σε έντονα χρώ-
ματα που τα έδεναν με τέτοιο τρόπο ώστε τα κρόσσια από τη μαντίλα να κρέμονται στον τράχηλο 
και στη πλάτη. Συμπλήρωναν δε κάτω από την μαντίλα και αλυσίδες με φλουριά για να φαίνονται 
από το μέτωπο. 

     Στον λαιμό κρεμούσαν τα γκερντάνια με τα φλουριά και στο στήθος τις ντούμπλες με φλουριά. 
Ο αριθμός των φλουριών φυσικά σε κάθε φορεσιά ήταν ανάλογος με την οικονομική κατάσταση 
της κάθε γυναίκας. 

 

3. Παραδοσιακές φορεσιές Μακεδονίας 

 

3.1. Παραδοσιακή Ενδυμασία Νάουσας 

 

Α. Γυναικεία 

       Η παραδοσιακή γυναικεία ναουσαίϊκη φορεσιά αποτελείται από πολ-
λά κομμάτια και εξαρτήματα. Παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάλο-
γα με την ηλικία και ξεχωρίζει ως προς την ποιότητα των υφασμάτων και 
τον πλούτο των κεντημάτων της. Όλα τα ρούχα στη γυναικεία φορεσιά τα 
έραβαν και τα κεντούσαν μόνο άνδρες ράφτες. Οι ίδιοι έκαναν και τα 
χρυσά κεντήματα στα φουστάνια, τους επενδύτες και τα κεφαλοκαλύμ-
ματα. Η φορεσιά αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 
      Το πουκάμισο, το νυφικό, που ήταν μεταξωτό κισμιρένιο, υφαινόταν 
στον αργαλειό και ο διάκοσμός του, γινόταν με χρυσό κέντημα και μπι-
μπίλα. 
 
      Το φουστάνι είναι το βασικό κομμάτι της τοπικής γυναικείας φορε-
σιάς. Είναι κοντόμεσο, με εφαρμοστό μπούστο και φαρδιά φούστα, με 
καλοσιδερωμένες πιέτες.Αποτελείται από δυο τμήματα: τον κορμό, ε-
φαρμοστά ραμμένο, και τη φούστα αρκετά φαρδιά με σούφρες (πτυχές), 

που διαμορφώνονται σε πιέτες.  
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      Ο κορμός μπροστά έχει λαιμόκοψη, η οποία καταλήγει σε ημικύκλιο άνοιγμα, τη σκάλα. Το νυ-
φικό φουστάνι φοριέται και ως επίσημο. Είναι μονόχρωμο σε απαλούς χρωματισμούς και χρυσο-
κέντητο. Το δεύτερο, φουστάνι είναι μεταξωτό κλαδωτό, σε πιο έντονα χρώματα και με λιγότερο 
χρυσό κέντημα. Το τρίτο φουστάνι, είναι μεταξωτό με χρυσά, και το τέταρτο, είναι πάντα μάλλινο, 
με χάρτζια. 
 
       Η τραχηλιά έχει ορθογώνιο σχήμα και ένα κατακόρυφο άνοιγμα στο κέντρο τη χωρίζει σε δυο 
ίσα μέρη. Ιδιαίτερο γνώρισμα της τραχηλιάς είναι το πλούσιο χρυσό κέντημα και η δαντέλα, με 
τους πολλούς και περίτεχνους συνδυασμούς. 
 
       Το μαφέσι είναι ένα μεταξωτό τετράγωνο ύφασμα που το δίπλωναν σχηματίζοντας ένα λεπτό 
ζωνάρι. Μπαίνει πάνω από την τραχηλιά, περίπου στο κέντρο της σκάλας του φορέματος. 
 
       Το κατασάρκι είναι φανέλα χωρίς μανίκια, άσπρη βαμβακομάλλινη, υφαντή στον λίτο, που 
φορούσαν οι Ναουσαίες για εσώρουχο, χειμώνα - καλοκαίρι. 
 
      Τα έτερα είναι γυναικεία βρακιά που κατασκευάζονταν από χασέ ή υφαντό άσπρο πανί. 
 
       Τα μανικάκια αποτελούν συμπλήρωμα της γυναικείας φορεσιάς, είναι κισμιρένια και φοριού-
νταν κάτω από τα μανίκια του φορέματος. 

       Το μαντιλάκι επίσης είναι ένα πρόσθετο διακοσμητικό στολίδι. Είναι μεταξωτό και το έβαζαν 
οι παντρεμένες Ναουσαίες μπροστά, στο ζωνάρι της ποδιάς τους. 
 
       Το λιμπαντί είναι το πιο απλό και απαραίτητο επανωφόρι που φορούσαν πάνω από το φου-
στάνι ολόκληρο τον χρόνο. Είναι κοντή, εφαρμοστή, μανικωτή ζακέτα. 

 
       Η σαλταμάρκα είναι το νυφικό πανωφόρι. Ραβόταν όπως 
και το λιμπαντί, τα κεντήματά της όμως γίνονταν μόνο με χρυ-
σόνημα. Το ύφασμα που χρησιμοποιούσαν ήταν ρούχο μαύρο 
και σπάνια βελούδο. Η σαλταμάρκα φοριόταν όπως και το λι-
μπαντί, χειμώνα καλοκαίρι. 
 
 

 
 

     Το μακρυλέμπαντο είναι χειμωνιάτικο πανωφόρι που είναι 
ελαφρύ και πιο κοντό από το φουστάνι. 
 
      Η σκουρτέλα είναι βαρύ χειμωνιάτικο ρουχένιο επανωφόρι, 
με φαρδιά χρυσαφί ή μπεζ γούνα στα μπροστινά φύλλα της. 
 
      Το κοντογούνι είναι ένας γούνινος στρογγυλευμένος γιακάς 

σε χρυσαφί χρώμα, ραμμένος σε γιλέκο από φόδρα, που το φορούσαν κάτω από το λιμπαντί ή τη 
σαλταμάρκα, την άνοιξη, το φθινόπωρο και τον χειμώνα. 
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      Οι ποδιές που φοριούνταν στη ναουσαίικη φορεσιά ανάλογα με την ηλικία και την περίσταση. 
Αρχικά η νυφική ποδιά, που γινόταν από άριστο μεταξωτό ύφασμα, πάντα όμοιο με το φόρεμα, 
κεντημένη ολόγυρα με χρυσογάϊτανα. Ακόμα δεύτερη ποδιά που είναι μεταξωτή εμπριμέ. Στο τέ-
λος η τρίτη και η τέταρτη, που φοριούνταν με τα ανάλογα μεταξωτά ή μάλλινα φουστάνια και α-
πλές ποδιές χωρίς κέντημα, για τα καθημερινά φουστάνια. 
 
       Η ζώστρα είναι ένα πολύ μεγάλο τετράγωνο μαντίλι, στολισμένο, συνήθως μεταξωτό, μάλλινο 
ή λαχουρένιο, το οποίο, διπλωμένο στα δύο σε τρίγωνο, περιβάλλει τη μέση και τους γοφούς και 
δένεται αριστερά με κόμπο. 
 
       Τα ζωνάρια είναι υφαντά, μεταξωτά, δίμιτα, υφασμένα στον αργαλειό ή μεταξωτά αγορασμέ-
να. Το μάκρος τους ήταν συνήθως δύο μέτρα και στο τελείωμά τους είχαν κρόσσια, με καφασωτό 
δέσιμο. 
 
        Το κεφαλοκάλυμμα είναι ένα από τα βασικά εξαρτήματα της ναουσαίικης γυναικείας φορε-
σιάς. Η Ναουσαία για πρώτη φορά στον γάμο της έβαζε φούντα (παλιότερη εποχή) ή τιπιλούκι 
(αρχές του αιώνα μας). Είναι δώρο που το έκανε πάντα ο γαμπρός. 
 
        Η φούντα αποτελείται από κόκκινο φέσι, που πάνω του τοποθετείται μικρό στρογγυλό χρυσο-
κέντημα, ο τεπές, και ολόγυρα έχει πυκνά χρυσά κρόσσια. Άξιο προσοχής είναι το μακεδονικό εξά-
χτινο ή οκτάχτινο αστέρι που είναι κεντημένο στον τεπέ του ναουσαίικου κεφαλοκαλύμματος. 
 
         Το φιτόσι ήταν φτιαγμένο από μαύρο ή κόκκινο φέσι, καλυμμένο ολόκληρο με πυκνό στρώμα 
από μαύρο φλος μετάξι. Στο κάτω τμήμα του έδεναν σκουρόχρωμο ή μαύρο μπόγο. Το φορούσαν 
όσες πενθούσαν και οι ηλικιωμένες στο καλό τους ντύσιμο. 
 
          Η τσίπα είναι βαμβακερό ή μεταξωτό τετράγωνο μαντήλι που οι γυναίκες το έδεναν στο κε-
φάλι καθημερινά. 
 
        Οι κάλτσες που έφταναν ως το μισό της γάμπας, ήταν μάλλινες ή βαμβακερές. Τις έπλεκαν οι 
γυναίκες και σχημάτιζαν κορδόνι για να δένουν στο γόνατο. 
 
        Τα παπούτσια έξω από το σπίτι φορούσαν στιβάλια, είδος κοντής δερμάτινης μπότας, που 
είτε κούμπωνε μπροστά με φόλες είτε ήταν δετή με κορδόνια. Για τις δουλειές του σπιτιού έβαζαν 
ξύλινες παντόφλες, τις γκαλέτζες. 
 
 
Β. Ανδρική 
     Η αντρική φορεσιά της Νάουσας, διακρίνεται σε δύο τύπους, τη φορεσιά με αντερί και τη φο-
ρεσιά με σαλβάρια. Όλα είναι υφασμένα από τις γυναίκες στον σπιτικό αργαλειό. 
 
 
 Φορεσιά με αντερί 

 
       Το πουκάμισο που ανάλογα με τη χρήση του διαφέρει και η ποιότητά του. Για τον γαμπρό εί-
ναι κισμιρένιο, το καλό είναι άσπρο μπαμπακομέταξο σε ύφανση ούγια, για κάθε μέρα είναι πανί 
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τικο (βαμβακερό αγοραστό ύφασμα ) και για τη δουλειά αλατζένιο (βαμβακερό ύφασμα στον αρ-
γαλειό) γαλάζιο, ριγέ ή καρό. Όλα τα πουκάμισα είναι ραμμένα κατά τον ίδιο τρόπο. Έχουν κοντό 
όρθιο γιακά, μακριά ίσια μανίκια και το μάκρος τους φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού. 
 
      Το αντερί είδος ανοικτού έως κάτω μακρυμάνικου ενδύματος. Τα δύο μπροστινά του φύλλα 
σταυρώνουν και έχει μακριά μανίκια, Η μόνη του διακόσμηση είναι οι κάθετες φαρδιές ή στενές 
ρίγες (λόντρες) και το γαϊτάνωμα με μπιρσίμι, ολόγυρα στο τελείωμα και τις ραφές. 
 
      Το τζιουμπέ χειμωνιάτικο μακρύ επανωφόρι από μαύρο ή μπλε ρούχο, που το φορούσαν πάνω 
από το αντερί. 
 
     Το σουλτούκο είναι είδος επενδύτη, ραμμένο από μαύρο ή μπλε ρούχο (τσόχα άριστης ποιότη-
τας) και τα πιο πρόχειρα από σαϊάκι (μάλλινο ύφασμα που έχει υποστεί επεξεργασία σε νετοτρι-
βή). Ο γιακάς του είναι με πέτα και στολίζεται με βελούδο. Το μάκρος του φθάνει το μέσον του 
ποδιού, κάτω από το γόνατο. 
 
     Το γιλέκι είναι γιλέκο χωρίς μανίκια, που κουμπώνει κάθετα μπροστά, με μικρά κουμπάκια και 
φοριέται κάτω από το αντερί. 
 
     Το ζουνάρι που ζώνει στη μέση: Τα καλά ζωνάρια είναι ριγωτά μεταξωτά, στενά και έχουν 
κρόσσια. Τα καθημερινά είναι μαύρα, υφαντά στον αργαλειό με λεπτό μαλλί και είναι αρκετά 
φαρδιά, χωρίς κρόσσια. 
 
 

 Φορεσιά με σαλβάρια 
 
      Σ' αυτόν τον τύπο της αντρικής φορεσιάς, η οποία επικράτησε περισσότερο μέχρι τις αρχές του 
20ού αι., το πουκάμισο, το σουλτούκο, το μιντάνι, το γιλέκι, το ζουνάρι και το λουρί, είναι όμοια 
με αυτά της αντρικής φορεσιάς με αντερί. 
 
     Το σαλβάρι είναι είδος παντελονιού, που είναι φαρδύ στο πάνω μέρος που φτάνει και σφίγγει 
αμέσως κάτω από το γόνατο. Στη μέση στερεώνεται με βρακοζούνα ή κορδόνι περασμένο σε βρα-
κοθηλιά, η οποία συνήθως έχει χρώμα βυσσινί. Τα καλά σαλβάρια είναι ραμμένα από μαύρο ή 
μπλε ρούχο και τα καθημερινά από μαύρο σαϊάκι. 
 
     Το γιλέκι είναι σταυρωτό. Τα καλά ράβονται με ρούχο μαύρο ή μπλε και τα καθημερινά με σα-
ϊάκι. 
 
     Οι βοδέτες είναι μακριές μαύρες λωρίδες ειδικής ύφανσης, σαν καλτσοδέτες, που στην άκρη 
έχουν ομοιόχρωμες φουντίτσες. Στο σημείο που σταματούσε το σαλβάρι, κάτω από το γόνατο, τύ-
λιγαν τις βοδέτες. 
 
     Το κατασάρκι είναι άσπρη φανέλα, υφαντή στον λίτο, με μακριά μανίκια, που τη φορούσαν όλο 
το χρόνο. 
 
    Το μπινιβρέκι είναι μακρύ εσώρουχο μέχρι τον αστράγαλο και δένει με υφασμάτινο κορδόνι. 
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    Τα σκουφούνια είναι μάλλινες κάλτσες, πλεγμένες στο χέρι, μακριές μέχρι το γόνατο. Τα έδεναν 
με το κορδόνι τους. 
 
  Τα γιμινιά είναι μαύρα δερμάτινα παντοφλέ παπούτσια, πολύ χοντρά. 
 
  Τα γουρουνοτσάρουχα είναι τα παπούτσια που φορούσαν για τη δουλειά στα χτήματα. 
 
 
 

3.2 Παραδοσιακή Ενδυμασία Ρουμλουκιού Ημαθίας 
 

 
      Η περιοχή μας, το Ρουμλούκι ευτύχησε να κληρονομήσει ένα υπέροχο ενδυματολογικό υλικό. 
Έναν μεγάλο αριθμό παραδοσιακών φορεσιών γεμάτο χάρη και μεγαλοπρέπεια. Το πότε ξεκίνησε 
να φοριέται η ρουμλουκιώτικη φορεσιά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια. Ξέρου-
με όμως το τέλος της. Την δεκαετία του 1950 λοιπόν και οι τελευταίοι κάτοικοι του Ρουμλουκιού 
σταμάτησαν να τις φορούν και τις αντικατέστησαν με πιο απλά ρούχα. 
 
Α. Γυναικεία 
 

     Η γυναικεία φορεσιά έχει αυστηρή γραμμή χωρίς πολύ έντονα 
χρώματα. Για την ύφανση της χρησιμοποιούσαν πρόβιο μαλλί, μετάξι 
και βαμβάκι. Για να διακοσμήσουν κάποιες μικρές επιφάνειες χρησι-
μοποιούσαν βελούδο και πούλιες. 
      Οι γυναίκες φορούσαν πρώτα μια φανέλα ως τη μέση, που την 
έλεγαν καταστάρι και είχε μυτερό άνοιγμα μπροστά στα μανίκια στο 
ύψος του αγκώνα. Μετά φορούσαν τη φούστα αμάνικη ολόσωμη με 
φλάμπουρα (πιέτες). Από πάνω είχαν το πουκάμισο, με μανίκι και 
άνοιγμα μπροστά για την τραχηλιά. Το πουκάμισο τελείωνε σε μια 
δαντέλα και ήταν κεντημένο στον ποδόγυρο αυτό το έλεγαν γκλιντί. 

     Η τραχηλιά, δυο κομμάτια ύφασμα περασμένα σε κορδόνι φοριόταν στο λαιμό για να στολίζει 
το πουκάμισο, αφού ήταν κεντημένη με το χέρι με μικρά λουλούδια. Πάνω σ’αυτήν έβαζαν τα 
φλουριά, ντούμπλες (καρφίτσες) και πεντόλιρα σε χρυσές κα Πάνω από το πουκάμισο φοριόταν ο 
σαγιάς, που ήταν υφαντός ,βαμμένος με λουλάκι. Τα τρίγωνα του σαγιά που στερεώνονταν πίσω 
λέγονται ποδιές και ήταν ντυμένα με κόκκινο, μπλε ή άλλο χρώμα βελούδο και κεντημένα με χρυ-
σή κλωστή. 
      Το ζωνάρι ήταν υφαντό κεντημένο με πούλιες και στερεώνονταν στη μέση με παραμάνες. Η 
φούτα (ποδιά) ήταν κι αυτή υφαντή με περασιές στον αργαλειό κι ανάμεσά τους κεντήματα. Τε-
λευταίο έμπαινε το κοντόσι ένα κοντό σακάκι δηλαδή που έφτανε μέχρι το ζωνάρι που ήταν ένα 
ύφασμα πολύ καλής ποιότητας μαύρο γι αυτό πολλές φορές το έλεγαν «ρούχο». Ήταν κι αυτό κε-
ντημένο ολόγυρα με χρυσή κλωστή και μέσα από τον όρθιο γιακά είχε γούνα. Βέβαια τα καθημε-
ρινά κοντόσια ήταν πιο απλά. Τις πιο κρύες μέρες φορούσαν πρόσθετα μανίκια που τα έλεγαν 
μπρουμάνικα. 
     Στα πόδια φορούσαν τα σκφούνια πλεγμένα με τις κλούστες (βελόνες) με πολύχρωμα στολίδια. 
Τα παπούτσια ήταν δετά ή με ένα κουμπί .Ιδιαίτερη θέση στην ρουμλουκιώτικη φορεσιά είχαν τα  
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μαγλικουτάρια δηλαδή τα στολίδια, (αλυσίδες με φλουράκια, τοκάδες μονούς ή διπλούς με τις 
αλυσίδες, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.α.) που παλαιότερα μαρτυρούσαν την οικονομική κατάσταση 
και την κοινωνική θέση της οικογένειας από την οποία καταγόταν η κοπέλα. 
     Το χαρακτηριστικότερο κομμάτι όμως είναι το κατσούλι που είναι από τους ομορφότερους κε-
φαλόδεσμους στην χώρα μας. Τα ελεύθερα κορίτσια πριν το γάμο, φορούσαν το τσεμπέρι. Από 
την ημέρα όμως που παντρεύονταν φορούσαν το κατσούλι με φούντες και λουλούδια ψεύτικα. 
Χωρίς φούντες τις καθημερινές ενώ τις γιορτινές μέρες στολίζονταν με τις φούντες. Μόνο όταν συ-
νέβαιναν σημαντικά γεγονότα που στιγμάτιζαν τη ζωή των γυναικών όπως π.χ. κάποιος θάνατος 
αγαπημένου προσώπου έβγαζαν το κατσούλι και φορούσαν μαντήλι. 
      Τον κεφαλόδεσμο αποτελούσε ένα μακρόστενο κομμάτι άσπρο πανί γεμισμένο με μαλλί, τυ-
λιγμένο με πολύπλοκο δέσιμο γύρω από μια βέργα από γκλυμουριά ή βριζιά, που το λέγανε κα-
τσούλι. Σ’ αυτό ήταν ραμμένη μια κορδέλα, το μαγκούρι που το στήριζε στην κορυφή του κεφα-
λιού. Τα μαλλιά τους, που ήταν μακριά, τα έκοβαν στο πλάι σε παταρές ενώ τα υπόλοιπα τα γύρι-
ζαν και τα τύλιγαν στο κατσούλι για να πιάνεται καλά. 
       Στο μέτωπο άφηναν φράντζες, που τις έλεγαν περτσούνια. Μετά έβαζαν τον κεντημένο υφα-
ντό νταρκμά και μια ταινία ως τέσσερα δάχτυλα από σκουτί (= τσόχα) στερεό, σκληρό, όπου κάρ-
φωναν τα τσουράκια (= σκουλαρίκια) με δούλους. Τελευταία έδεναν με τέχνη γύρω απ’ το κα-
τσούλι το μαφέσι που ήταν τετράγωνο ύφασμα διπλωμένο σε ταινία μια πιθαμή φαρδιά. 
 
Β. Ανδρική 

 
     Η ανδρική φορεσιά είναι απλή χωρίς διακόσμηση. Το καλοκαίρι φορούσαν 

τη λινή βράκα ενώ το χειμώνα φορούσαν την μπολμπότσα. Επίσης φορούσαν 

πουκάμισο, ζωνάρι στην μέση και για πανωφόρι το γιλέκο ή το ντουλαμά. Το 

χειμώνα φορούσαν πιο βαριά πανωφόρια , το κουκλιάτο και την πατατούκα. 

    Στο κεφάλι φορούσαν μαντήλι που το έδεναν κάτω από το λαιμό, μπουρ-

μπουλιάζονταν όπως έλεγαν και αργότερα άρχισαν να φορούν τραγιάσκα. Την 

ένδυση συμπλήρωναν τα γουρουνοτσάρουχα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι 

και οι γυναίκες όταν βοηθούσαν τους άντρες σε αγροτικές ασχολίες φορούσαν 

κι αυτές γουρουνοτσάρουχα. 
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4. Παραδοσιακές φορεσιές Ηπείρου 
 

Το πουκάμισο είναι κοινό κομμάτι σε όλες τις φορεσιές, αντρικές ή γυναικείες 
και το τελευταίο που διατηρήθηκε έστω και φορεμένο κάτω από τα δυτικά 
ρούχα. Είναι φτιαγμένο από μπαμπακερό ύφασμα, αλλά και λινό ή μεταξωτό, 
ανάμεικτα με καννάβι ή μαλλί. Συνήθως είναι άσπρο, πάντα κλειστό με άνοιγμα 
για τον λαιμό και συχνά με μανίκι. Η διακόσμησή του είναι υφαντή, κεντητή ή 
πρόσθετη στα σημεία που φαίνονται. Στις άκρες μπορεί να έχει δαντέλες, 
κρόσσια και  κορδέλες. 
Φοριέται κατάσαρκα, ή πάνω στην φανέλα από τους άντρες. Το πουκάμισο εί-
ναι το πιο προσωπικό από τα τμήματα μιας φορεσιάς ,γι' αυτό δεν αλλάζει 
μορφή ανάλογα με την κοινωνική θέση του ατόμου. Συχνά φέρει μικρά σημά-
δια του ιδιοκτήτη, λουλουδάκια, μονόγραμμα κ.τ.λ. 
 

     Οι «Επενδύτης» είναι μια ονομασία που δίνουμε για τα: καβάδι, αντερί, καπλαμάς, σαγιάς, κα-
φτάνι, σιγκούνι και πολλές άλλες. Το κόψιμο είναι παρόμοιο με του πουκάμισου με την διαφορά 
ότι έχει κατακόρυφο άνοιγμα μπροστά. Αποτελείται από τη μάνα μπρος-πίσω, τα λαγκιόλια στα 
πλάγια, και τα μανίκια. Αντίθετα με το πουκάμισο, ράβεται από ειδικό μάστορα, τον τερζή, που 
βάφει το ύφασμα, το κόβει, το ράβει και το κεντάει με το ειδικό τερζήδικο κέντημα. Στο κέντημα 
αυτό, ένα χρυσό ή χρωματιστό κορδόνι (γαϊτάνι) ράβεται πάνω στην τσόχα σε σπειροειδή σχέδια. 
Το ύφασμα είναι βαμβακερό, υφαντό ή μάλλινο, αλλά και από διάφορα αγοραστά υφάσματα, με 
φλόκους εσωτερικά ή φορδαρισμένο. Το μήκος εμφανίζεται αρχικά μεγάλο, φτάνει μέχρι τον α-
στράγαλο, με τάση να κονταίνει με τον χρόνο. Το χρώμα, αρχικά λευκό, γίνεται λουλακί, μπλε ή 
μαύρο. Στολίζεται στα πιο εμφανή σημεία, κυρίως στις άκρες, με κέντημα ή με πρόσθετα κομμάτια 
ύφασμα. Όταν είναι αμάνικο ή κοντομάνικο, τότε δίνεται περισσότερη έμφαση στο στόλισμα των 
μανικιών του πουκαμίσου που προεξέχουν. Αποτελεί το κεντρικό κομμάτι της φορεσιάς, γι' αυτό 
σημειώνει την συγκινησιακή κατάσταση της γυναίκας. 
 
Α. Γυναικεία 
 
     Ο κύριος σκοπός του φορέματος είναι να καλύπτει το σώμα από την μέση και κάτω. Μπορεί να 
έχει πανωκόρμι μονοκόμματο, ανοιχτό στην μέση ή με τιράντες, μανικωτό ή αμάνικο. Όταν δεν 
έχει, τότε λέγεται φούστα. Υπάρχουν και εδώ πάρα πολλές παραλλαγές στο σχέδιο και στην ονο-
μασία: φουστάνι, φόρεμα, τσούκνα, βελέσι, σάρτζα κλπ. Φοριέται πάνω από το πουκάμισο. Η 
φούστα είναι από μονοκόμματο ύφασμα ή από πολλά κομμάτια οριζόντια ή κατακόρυφα. Ο ποδό-
γυρος είναι κεντητός, ή από πρόσθετο κομμάτι διαφορετικού χρώματος. Σε ορισμένα μέρη φο-
ριούνται πολλές φούστες η μια πάνω στην άλλη. Το περισσότερο κέντημα είναι στον κόρφο. Το 
κέντημα της φούστας μπορεί να είναι διακριτικό γνώρισμα της παντρεμένης από την ανύπαντρη, ή 
ακόμα να δίνει περισσότερες πληροφορίες για την κοινωνική θέση της γυναίκας.  
 
     Αρχικά, η ποδιά είναι ένα εξάρτημα με την σαφή πρακτική χρησιμότητα να προφυλάσσει το 
μπροστινό κάτω τμήμα της φορεσιάς, που είναι περισσότερο εκτεθειμένο στο λέρωμα και την 
φθορά. Αυτές οι ποδιές φτιάχνονται από ένα απλό κομμάτι ύφασμα, μπαμπακερό ή μάλλινο, συ-
νήθως με τσέπες και σπάνια με κανένα στολίδι. Υπάρχει όμως και μια άλλη ποδιά για τις γυναίκες, 
η γιορτινή, που δεν έχει κανένα πρακτικό σκοπό αλλά είναι αποκλειστικά διακοσμητική. Η ποδιά  
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σαν τμήμα της γιορτινής φορεσιάς συνηθίζεται σε όλες σχεδόν τις ηπειρωτικές περιοχές. Επειδή 
ακριβώς αποτελεί ένα πρόσθετο κομμάτι και μάλιστα σε πολύ εμφανές σημείο του σώματος, προ-
σφέρεται ιδιαίτερα για την έκφραση της αισθητικής δημιουργικότητας των γυναικών. Κατασκευα-
στικά, η ποδιά έχει είτε ορθογώνιο είτε τραπεζοειδές σχήμα. Χρησιμοποιούνται όλων των ειδών τα 
υφάσματα από το χοντρό υφαντό μέχρι το πιο πολυτελές αγοραστό. Στο επάνω μέρος μπορεί να 
υπάρχει ένα ιδιαίτερο κομμάτι ύφασμα εκεί που ακουμπάει η πόρπη της ζώνης, για να μην φθεί-
ρεται. Η ποικιλία στα χρώματα είναι επίσης πολύ μεγάλη, εναρμονισμένη όμως με τα χρώματα της 
υπόλοιπης φορεσιάς.  
       
     Τα στολίσματα των μαλλιών και του κεφαλιού είναι τόσο ποικίλα που δύσκολα επιτρέπουν γε-
νίκευση. Συνήθως καλύπτουν όλο το κεφάλι αφήνοντας ελεύθερο μόνο το πρόσωπο. Οι φορεσιές 
μένουν αλλά τα μαντηλοδέματα ήταν ολόκληρη τέχνη που στις περισσότερες φορές έχει σήμερα 
χαθεί γιατί δεν μεταδόθηκε στις νεότερες γυναίκες. Ο στολισμός του κεφαλιού της νύφης ήταν η 
πιο περίτεχνη εργασία, γι’ αυτό την αναλάμβαναν οι εμπειρότερες γυναίκες του χωριού. Ο γενικός 
κανόνας είναι να τονίζεται σαφώς η διαφορά ανάμεσα στο κεφαλόδεμα της ελεύθερης και της πα-
ντρεμένης, υπάρχουν όμως διακριτικές παραλλαγές ανάλογα με την φάση της ζωής της γυναίκας. 
Τις φάσεις αυτές, που προσδίδουν την αντίστοιχη κοινωνική θέση και αναγνώριση, μπορούμε να 
ορίσουμε προσεγγιστικά ως εξής: κοριτσάκι, στο νυφοπάζαρο, αρραβωνιασμένη, νύφη, παντρεμέ-
νη, ηλικιωμένη, με δύο παιδιά, σε πένθος, χήρα. Κάθε φάση υποδηλώνεται από την φορεσιά, αλλά 
ιδιαίτερα από τον κεφαλόδεσμο.  
 
        Το χτένισμα στα χωριά είναι σχεδόν πάντα το ίδιο, τα μαλλιά πλέκονται σε δύο κοτσίδες. Πριν 
από τον γάμο οι κοτσίδες κρέμονται στην πλάτη, ενώ οι παντρεμένες μπορούν να τις γυρίζουν πά-
νω στο κεφάλι σε διάφορα σχέδια. Οι κοτσίδες της νύφης πλουμίζονται με φλουριά, κοσμήματα, 
γαϊτάνια, λουλούδια και άλλα στολίδια. Στην κορυφή του κεφαλιού στερεώνεται το χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα της παντρεμένης, ένα διπλωμένο μαντήλι ή τυλιγμένο πανί που έχει σκοπό να εμφα-
νίσει υπερυψωμένο το συνολικό χτένισμα. Στο μέτωπο κρέμεται μια κορδέλα με ή χωρίς νομίσμα-
τα. Από πάνω δένονται τα διάφορα μαντήλια. Αλλού φοριέται μικρό καλπάκι ή φέσι. 
 
       Μαντήλια γενικά λέγονται αυτά που έχουν τετράγωνο σχήμα, ενώ οι μπόλιες είναι στενόμα-
κρες.Το τσεμπέρι είναι ένα μεγάλο μαντήλι από λεπτό ύφασμα, ενώ το φακιόλι είναι αυτό που δέ-
νεται κάτω από το κυρίως μαντήλι. Τα πολύ απλά φτιάχνονται στο σπίτι, τα περισσότερα όμως τα 
φέρνουν οι πραματευτάδες ή οι ξενιτεμένοι. Στον χορό μεσολαβεί ώστε να μην πιάνονται από το 
χέρι άντρας με γυναίκα, μ' αυτό κρατιέται από τον δεύτερο αυτός που σέρνει ώστε να κάνει εύκο-
λα στροφές. 
 
Β. Ανδρική 
       Στην ηπειρωτική Ελλάδα η πιο συνηθισμένη αντρική φορεσιά αποτελείται από την πουκαμίσα, 
ένα απλό ρούχο με μανίκια που φοριέται πάνω από το εσωτερικό πουκάμισο, κουμπώνει μπρο-
στά, και μπορεί να φτάνει μέχρι τα γόνατα. Καθώς η μέση σφίγγεται με το ζωνάρι, η πουκαμίσα 
ανοίγει προς τα κάτω και σχηματίζει δίπλες στον ποδόγυρο. Οι δίπλες αυτές είναι ένδειξη πολυτέ-
λειας και στην προσπάθεια να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες δημιουργήθηκε σταδιακά ένα 
ιδιαίτερο ρούχο, η φουστανέλα. Μια πλούσια φουστανέλα μπορεί να έχει μέχρι 400 λαγκιόλια, 
χρειάζεται δηλαδή σχεδόν ένα τόπι ύφασμα για να γίνει. Όταν είναι από χοντρό ύφασμα του αρ-
γαλειού χρειάζεται πανωκόρμι για να κρατάει το βάρος της, οπότε λέγεται κορμοφουστανέλα. 
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 Η φουστανέλα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στον χορό γιατί δίνει έμφαση στις στροφές και στα 
πηδήματα. 
 
 
 

4.1 Γυναικεία Φορεσιά Δωδώνης Ιωαννίνων Ηπείρου 
 

       Η φορεσιά της Δωδώνης είναι μια από τις αξιόλογες φορεσιές της Ηπεί-
ρου. Αντικατοπτρίζει τα αυστηρά ήθη και τις παραδόσεις της κλειστής κοινω-
νίας των Ηπειρωτών. Αποτελείται από το σιγκούνι, το πουκάμισο, τη φού-
στα, τη ποδιά και το μαντήλι. Πιο αναλυτικά, το πουκάμισο, το οποίο είναι 
και το βασικό ένδυμα κάθε γυναικείας φορεσιάς, είναι κλειστό με κατακό-
ρυφο άνοιγμα ως το λαιμό. Το πουκάμισο καθώς και η φούστα είναι συνή-
θως στον ίδιο χρωματισμό και από το ίδιο ύφασμα κατασκευασμένο. Το σι-
γκούνι ή φλοκάτα είναι αμάνικο πανωφόρι κατασκευασμένο από μαύρο χο-
ντρό ύφασμα και στολισμένο με κορδέλες και κεντήματα από γαϊτάνι. Στη 
μέση δένουν τη μαύρη ποδιά, η οποία είναι έντονα διακοσμημένη στο κάτω 
μέρος της. Στο κεφάλι δένουν το μαύρο μαντήλι που στολίζεται από δαντέλα 
σε διάφορους χρωματισμούς. Ως συμπλήρωμα της φορεσιάς φορούν στη 
μέση το ασημοζούναρο, ασημένια πόρπη με ζώνη και στο στήθος τα φλου-
ριά. Στα πόδια φορούν κάλτσες και μαύρα παπούτσια. 

 
 

4.2 Ανδρική Φορεσιά Μπουραζάνα Ηπείρου 
 

 
   Μια χαρακτηριστική ανδρική φορεσιά είναι αυτή της Ηπείρου. Τη χαρακτηρίζει 
η λιτότητα στη μορφή και ο αρμονικός συνδυασμός των χρωμάτων. Αποτελείται 
από το παντελόνι που είναι συνήθως σε μπεζ ή άσπρο χρώμα φτιαγμένο από 
χονδρό ύφασμα, τη λεγόμενη τσόχα και λέγεται μπουραζάνα ή βρακοπαντέλονο. 
Το πουκάμισο που φτιάχνεται συνήθως από βαμβακερό ύφασμα σε άσπρο χρώ-
μα ή σε διάφορες καρό αποχρώσεις. Ανάλογα με την περιοχή έχει στενά ή φαρ-
διά μανίκια. Το αμάνικο γιλέκο φτιάχνεται από μάλλινο ύφασμα σε σκούρα από-
χρωση. Απαραίτητα εξαρτήματα της φορεσιάς είναι επίσης το ζωνάρι, μονόχρω-
μο ή ριγέ πολύχρωμο από δίμιτο ύφασμα που μπαίνει στη μέση, το γούνινο καλ-
πάκι για το κεφάλι, και η ασημένια αλυσίδα ή ο σταυραετός που στολίζει το στή-
θος. Στα πόδια φορούν μαύρα παπούτσια ή τσαρούχια ανάλογα με την περιοχή. 
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5. Παραδοσιακές Φορεσιές Πελοποννήσου 

5.1  Τσακώνικη ενδυμασία 

Α.    Γυναικεία  

        

Το υποκάμισο (΄Ογκιουμα) ήταν δύο φύλλα με ένα κομμάτι στο πλευ-

ρό, στη ραφή, για πλάτος. Τα ράβανε στο ίσιο με την με τη ραφή της 

φρεντής. Κρατούν δηλαδή και τα δύο φύλλα στο ένα χέρι και περνού-

σαν μια βελονιά στο ένα και μία στο άλλο φύλλο. Το πλάτος σούρα στη 

μασχάλη. Έτσι χωρίς κόψιμο έραβαν και τα μανίκια. Για τα μανίκια έ-

βαζαν ένα πλάτος. Τα έκαναν μακριά και πλατιά. Ίδια έκαναν και την 

κιλότα (βρατσί). Δεν έφτανε το πλάτος και πρόσθεταν και κομμάτι. 

        Το φόρεμα (Βραχάνι) αποτελούνταν από την φούστα, στην οποία 

βάζανε τέσσερα-πέντε φύλλα. Τα έραβαν στο χέρι. Το μάκρος έως τους 

αστραγάλους. Στη μέση ήταν μαζεμένο ίσα με τη μέση της γυναικός 

που θα το φορούσε. Τα επανωκόρμι ήταν γιλέκο, ίσα-ίσα, χωρίς μανίκια και στην μασχάλη γύρω-

γύρω ανοικτό. Το πίσω μέρος είχε δύο εξώραφα, από τη μέση του μανικιού, πήγαιναν καμπύλη, 

ως τη μέση (του φουστανιού). Το γιορτιάτικο, μια μεσόκοπη, το έκανε μπροστά ανοικτό πολύ, ως 

κάτω από το στήθος. Και έτσι ώστε να σηκώνει το στήθος και να φαίνεται και το μεταξωτό πουκά-

μισο που ήταν γαζιά-γαζιά. 

         Το τζουμπές (Ντζουμπές) ήταν ένα κόκκινο, τσόχινο ζιπούνι που το φορούσαν πάνω από το  

φουστάνι που  ήταν από λινομέταξο ύφασμα, πλατύ σαν το σύνηθες και μακρύ με σούρα. Είχε μα-

νίκια  μακριά που τα  έραβαν μόνες τους. Μια γαρνιτούρα είχε, κάτω-κάτω να ράψουν σιρίτι καφέ 

ή μαύρο ή άλλο ένα 10-12 δάκτυλα πιο πάνω, και το ίδιο στα μανίκια και το λαιμό. Για να δείχνει 

έβαζαν 2 σειρές. 

         Το κουτουνί  λεγόταν έτσι από το ύφασμα. Εκείνο το έφερναν από τα ξένα. Το ράψιμό του 

ήταν ίσιο αλλά το έραβε ο τερζής (μάστορας). 

          Το ατλάζι (Ατιλάζι)  ήταν το ίδιο φόρεμα, αλλά από μεταξωτό ατλάζι, πράσινο ή κίτρινο, και 

αυτό όπως το κουτουνί, το αγόραζαν από την ξενιτιά. Το κουτουνί, το ατλάζι, τον τζουμπέ, τις κα-

πότες, τα σορκάδια, τις πατατούκες, τις  σκαλίτσες, τα έραβε ο τερζής. Στο κουτούνι και στο ατλάζι, 

έβαζαν και ποδόγυρο, δέκα- δώδεκα δάκτυλα από κίκκινη τσόχα του τζουμπέ. Το πουκάμισο δεν 

φαινόταν καθόλου και εμπρός που ληταν ανοικτό το φουστάνι έβαζαν το στηθούρι( ένα κομμάτι 

σαφί άσπρο ή αχυρί). Μανίκια δεν είχε. Έβαζαν όμως μέσα από τον τζουμπέ το μακρυμάνικο.
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     Το Μακρυμάνικο (Μακρζιμάνικο) ήταν ένα μπλουζάκι, αλλά χωρίς μέση και ανοικτό εμπρός με 

μανίκια μακριά και πλατιά, και ήταν από στόφα. Αυτό το έραβαν οι πλούσιες. 

 Είχαν μαζί τους και μαντήλια μεταξωτά, ένα στη μέση, και άλλο στη μασχάλη, και άλλη, μεγαλύ-

τερο, που το έβαζαν στο λαιμό – το σπαλέτο. Ένα ατλάζι το ζητούσε και μία κατωτέρα για να ντυ-

θεί νύφη (το είχαν σε καλό να τύχαινε να το ζητήσουν για να ντυθεί η νύφη). Η ενδυμασία αυτή 

για το χειμώνα είχε και ένα τσόχινο μαύρο μακρυμάνικο. Έβαζαν και ζωνάρι από στόφα και αση-

μένιες πόρπες. 

         Το φέσι. Στον τζουμπέ το φέσι το τύλιγαν με τις κοτσίδες και η φούντα πήγαινε στο πλάι. Κά-

θε νοικοκυρά και να ήταν εργατική, άμα περνούσε τα πενήντα, φορούσε στις εορτές , τον τζουμπέ 

της. Σαν έπαιρνε σειρά η κόρη, η μητέρα, εάν μπορούσε (οικονομικώς) έκανε γούνα . Ήταν μακριά 

ως τα πόδια και πλατιά. 

  

 Β. Ανδρική ενδυμασία 

   

  Η ανδρική ενδυμασία αποτελείται από το απλό φέσι, το μαντηλάκι, 

το ολόλευκο πουκάμισο, το μπλε ή μαύρο γιλέκο, το σελάχι, δύο ή 

τρία μεταξωτά χειρομάντηλα, την ολόλευκη φουστανέλα, το ολόλευ-

κο στενοβράκι, τις μπλε τσόχινες σκάλιτσες με τα μεταξωτά, τα μπλε 

κορδόνια, την άσπρη κάλτσα και τ’ αρβανίτικο τσαρούχι. 

         Το φέσι  το φορούσανε κατά το αριστερό μέρος ή και προς το 

άλλο. Χτενίζονταν έτσι, ώστε μερικά μαλλιά να μένουν έξω από το 

φέσι και τα έστριβαν στο τέλος έξω από το φέσι. Όλη η ομορφιά στη-

ρίζεται στα μαλλιά. 

         Το Υποκάμισο (Ογκιουμα) ήταν από λευκασμένο ύφασμα κάτω με άρραφτες δίπλες για να 

δίνει πλάτος και στη μέση ζωνάκι, τρία-τέσσερα δάκτυλα φάρδος ίσα-ίσα με τη μέση τους. Το επά-

νω μέρος οι ραμμένες πιέτες το έφερναν ίσα-ίσα με τον κορμό και κούμπωνε με κουμπιά. Είχε μα-

νίκια μακριά σε όλο το πλάτος. Τα μανίκια άφηναν να φαίνεται το πλεκτό μανικέτι. Στις στροφές 

του χορού, όταν σήκωνε ο χορευτής το χέρι του, θα έπεφτε το μανίκι και θα φαινόταν το πλεκτό. 

Είχε δηλαδή μία δύο φανέλες υφαντές με πλεκτά μανικέτια που έφθαναν μέχρι τον αγκώνα. Τα 

έπλεκαν με ψιλό νήμα. Σχεδιάζαν φύλλα και ολόκληρο άνθος ή ότι άλλο σκέπτεται κάθε μία για 

τον άνδρα της που θα το φορούσε με την φουστανέλα και θα χόρευε κάνοντας φιγούρες για να 

δείξει τη φορεσιά. 
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       Το Γιλέκο (γελέκο)  ήταν από τσόχα μπλε. Το σιρίτι ήταν η μόνη του γαρνιτούρα, γύρω-γύρω, 

ήταν στερεωμένο με το ράψιμό του, όπως σε κάθε ραφή ράβαμε σιρίτι, 1-2 δάκτυλα πιο μέσα ρά-

βαμε και άλλη σειρά. Μπροστά έκαναν κεντήματα με σιρίτι και κουμπιά με μετάξι. Στην μασχάλη 

βάζανε μαντήλι μεταξωτό, όπως και στο σελάχι. Κάτω φορούσαν το στενοβράκι και από έξω τη 

φουστανέλα. Η χάρη στη φουστανέλα ήταν να έχει πολλές λόξες (φύλλα) και να είναι καλοσιδε-

ρωμένη. Υπήρχε φουστανέλα με 200-300 λόξες. Ανάλογα με το βάρος της κάθε μία ήταν δύο ή 

τέσσερα κομμάτια και τα ένωνε την ώρα που τα φορούσε, ίσα με τη μέση του. Μία φουστανέλα 

ήταν καλή, όταν σκέπαζε το γόνατο και δεν άνοιγαν οι πιέτες. 

           Το στενοβράκι (στενοβράτσι). Όσο πιο στενό ήταν, τόσο για πιο καλό το έλεγαν. 

           Η Σκάλιτσα η οποία έμπαινε από έξω. Τις έκαναν από τσόχα μπλε και κούμπωναν με κόπι-

τσες. Για να είναι στέρεες τις έδεναν με κορδόνι μάλλινο ή μεταξωτό, κάτω από το γόνατο και με 

τις άκρες απ’ έξω. Ένα παιδόπουλο δεν φορούσε σκάλιτσες αλλά έδενε τα κορδόνια. 

          Το Σορκάϊδι  ήταν φτιαγμένο από μάλλινο μαύρο υφαντό. Έμοιαζε με γιλέκο, αλλά εμπρός 

σταύρωνε και είχε κόπιτσες και από τα δύο μέρη. Τις σκάλιτσες, το γιλέκο, το εσορκάδι, τα έραβε ο 

τεχνίτης. Τα άλλα τα έραβαν μόνοι τους. Στη μεγάλη ψύχρα αντί γιλέκο φορούσαν το πισομάνικο. 

         Το Πισομάνικο (Κισομάνικο)  ήταν σαν το γιλέκο, αλλά είχε μανίκια ραμμένα κατά το μισό, 

για να περνά το χέρι άμα έκανε κρύο ή το έριχνε πίσω, περνώντας το χέρι από το άνοιγμα. 

         Το Μανικοκάπι  ήταν σαν το σορκάιδι και είχε μανίκια σαν το πισομάνικο. Κούμπωνε με κου-

μπιά ως πάνω και στο ρεβέρ είχε μύτη και έκλεινε με κουμπιά. Εκεί πάνω έκαναν κεντήματα. Ήταν 

σχεδόν πάντα κλειστό. 

          Το Σελάχι  ήταν δερμάτινο με πλάτος 10-12 δάκτυλα, με θήκη για το χαρτζιλίκι, το μαχαιράκι, 

τα σπίρτα, τον καθρέπτη, την τσατσάρα, καμιά κουμπούρα, καμιά φορά και το ψωμί τους. Στην 

μέση τους (το σθιλάχι) στερεωνόταν στη λωρίδα του. Απαραίτητο ήταν στους τσοπάνηδες, από 

τους άλλους (φορούσε) όποιος ήθελε. Όποιος φορούσε φουστανέλα, φορούσε σελάχι. Την καθη-

μερινή για τσαρούχι φορούσαν λαδιές, δηλαδή τσαρούχια που τα έφτιαχνα μόνοι τους. Κάλτσες 

δεν φορούσαν το χειμώνα, εκτός από πλεκτές. Οι τσομπάνηδες στο κρύο φορούσαν σορκάδι μέσα 

από την πουκαμίσα. Κι έξω με τα ζώα, στο βουνό, την καπερώνα. 

         Το Καπερώνα  ήταν από μάλλινο υφαντό άσπρο ή μαύρο. Το έραβε ο τεχνίτης. Ίσο φύλλο το 

πίσω και δύο φύλλα το εμπρός. Μανίκια είχε μακριά και πλατιά  και στο μάκρος να σκεπάζει το 

γόνατο. Ήταν και με κουκούλα για το κεφάλι. 
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5.2 Παραδοσιακή Φορεσιά Μάνης 

 

        Η παραδοσιακή φορεσιά της Μάνης ήταν: βελέσι, σε σκούρο μπλε χρώμα, πουκάμισο, μακρύ 
και κεντημένο στα άκρα, κοντογούνι (μπόρκα ή καμιγιόλα), ζώνη, τσεμπέρι ή τσεμπέρα, πολλές 
φορές κεφαλογιούρι από μέσα και από πάνω το τσεμπέρι, τσαρούχια και μπελερίνα. 

Α. Γυναικεία 

    Το χρώμα της τσεμπέρας ήταν ανάλογο της ηλικίας. Οι μικρότερες 

φορούσαν άσπρο ή κίτρινο ή ανοικτό καφέ που με την ηλικία σκού-

ραινε και γινόταν μαύρο στα γεράματα. Στο βελέσι, στο κατωκόρμι, 

ήταν ραμμένη μία λωρίδα κατακόκκινη, πλάτους μιας πιθαμής, το 

μπουγάζι το οποίο το φορούσαν οι χαιράμενες, παντρεμένες και α-

νύπαντρες που όταν πέθαινε ο άντρας της γυναίκας ξήλωνε ένα μέ-

ρος του  πάνω στον τάφο, ενώ όταν πέθαινε ο αδελφός της ολόκλη-

ρο. 

 

Β. Ανδρική  

        Οι άνδρες φορούσαν βράκα σε σκούρο μπλε, πουκάμισο άσπρο 

κεντημένο, κοντογούνι, ζωνάρι, φέσι ή μαντήλι μαύρο (τσεμπεράκι) 

και τσαρούχια από δέρμα γρουνιού. Όλα ήταν υφαντά, κεντημένα 

και φτιαγμλενα από τους ίδιους. 
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                                           5.3 Η Λαϊκή ενδυμασία της Αρκαδίας 

       Η Αρκαδία έχει το δικό της πολιτισμό , τα δικά της ήθη έθιμα συνήθειες και βέβαια δικές της 
φορεσιές. 

Α. Γυναικεία                                      

 

         Οι φορεσιές εδώ είναι πιο ποικίλες. Κοινό βασικό ένδυμα των τύπων της γυναικείας φορεσιάς 
είναι το πουκάμισο το οποίο θεωρείται ως εξέλιξη του αρχαίου χιτώνα της ρωμαϊκής τουνίκα ( 
tunica). Άλλοτε ως εξωτερικό ένδυμα στη θέση του φουστανιού, άλλοτε χειριδωτό (με μανίκι) και 
παρυφές κεντημένες με φανταχτερά χρώματα με διάφορες βελονιές, ριζοβελονιά, αλυσίδα, κο-
μποβελονιά, σταυροβελονιά. Στα χωριά της Αρκαδίας, γενικά στην ύπαιθρο, επικρατέστερη είναι η 
ριζοβελονιά, το ροκοκό, το φιλτιρέ και το ανεβατό. Πολλές φορές, όταν δεν υπήρχε η οικονομική 
δυνατότητα να αγοραστούν νήματα κεντήματος από μετάξι και βαμβάκι, οι γυναίκες έγνεθαν μό-
νες τους φιλόνημα από πολύ καλή ποιότητα μαλλιού ή σπάρτου, το λεγόμενο στημόνι και το κε-
ντούσαν. Η γυναικεία φορεσιά αποτελείται από μπόλκες φούστες με κούδο και σουρωτό φουστάνι 
με πανοκόρμι, μαυροφούστανο, φούστες, πολύπτυχες, μεταξωτές βαμβακερές μόνόχρωμες καρό, 
γιουρτιά, μπελερίνες, καψόνια, σεγκούνια. 

 
        Η γνωστή φορεσιά της Αμαλίας. Η φορεσιά καθιερώθηκε από τη 
βασίλισσα Αμαλία και προέκυψε από τον συνδυασμό στοιχείων τοπικών 
ελληνικών φορεσιών. Φορέθηκε από τις κυρίες της αυλής αρχικά και στη 
συνέχεια διαδόθηκε σε όλα τα αστικά κέντρα της Ελλάδος. Η κάθε πόλη 
είχε τη δική της φορεσιά Αμαλίας. Δεν έχουν απόλυτη ομοιομορφία. Η 
κάθε μία έχει το δικό της διάκοσμο. Αποτελείται από κοντογούνι, πάντα 
βελούδινο, πολύπτυχη φούστα με διαφορετικό σχέδιο, καπελάκι, το λε-
γόμενο φέσι με χρυσή ή χρυσοκίτρινη χοντρή φούντα, προσθήκες πανι-
κιών από το ύφασμα της φούστας και από το ύφασμα της τραχηλιάς ή 

του πουκάμισου, συν τα κοσμήματα και τη ζώνη. 
 
     Η αυθεντική φορεσιά Αμαλίας της Τρίπολης έχει δύο χρώματα. Είναι γκρενά και μαύρο κοντο-
γούνι, λαδοπράσινο και κροκί φούστα από ύφασμα ταφτά. Το μαύρο συνδυάζεται με την κροκί και 
το γκρενά με το λαδοπράσινο. Η φούστα έχει πέντε μέτρα φάρδος. Ο ποδόγυρος στολίζεται από 
πλισέ 10 πόντων τσακισμένος στο χέρι, η κουφή πιέτα στη μέση και δύο μονές στην κάθε πλευρά. 
Κόβεται οκτώ μέτρα. Ράβεται με κουφές βελονιές επάνω στη φούστα. Ανοίγοντας τις πιετούλες 
του πλισέ μια μέσα και μία έξω σχηματίζει όμορφα λουλούδια. Εσωτερικά δεν μπαίνει φόδρα αλ-
λά ύφασμα μαλακό βαμβακερό, καλής ποιότητας, στο χρώμα της φούστας. 
 
    Το Μαυροφούστανο φοριόταν στην περιοχή της Τεγέας και λιγότερο στη Γορτυνία. Ενώ έχουν 
το ίδιο όνομα έχουν πολλές διαφορές στο κέντημα και στο χρώμα του ποδόγυρου και γενικά στην 
κατασκευή. Στην Τεγέα είναι φουστάνι πολύπτυχο αχειρίδωτο μαύρο με βαθύ άνοιγμα στο στήθος 
από βαμβακερό χοντρό ύφασμα, υφαντό στον αργαλειό ή τους εμπορίου κεντημένο με χρώματα 
ζωηρά σε γεωμετρικά σχήματα σταυροβελονιά. Έχει ποδόγυρο κόκκινο του οποίου οι άκρες καρ-
φώνονται στη μέση, με ποδιά μεταξωτή, πουκάμισο με δαντέλα στα μανίκια και στην τραχηλιά, 
στο κεφάλι φέσι με φούντα χρυσοκίτρινη και από πάνω σιγκούνι βελούδινο.  

-23- 



 

 

Μαύρο υφαντό στον αργαλειό, πολύπτυχο φάρδους τριών μέτρων με κέντημα τριάντα πόντων σε 
μεγάλα και μικρά οβάλ σχέδια και μονά και διπλά κλωναράκια ποδόγυρο σε τσόχα χρώματος 
γκρενά. Πουκάμισο υφαντό άσπρο κεντημένο στα μανίκια με μικρά οβάλ σχεδιάκια που τελειώ-
νουν σε δαντέλα με μύτες να σχηματίζουν σταυρό. Φούστα μιάμιση φορά η περιφέρεια της γυναί-
κας που τη φορούσε και σούρωνε με κορδόνι από το ίδιο ύφασμα και στον ποδόγυρο είχε δαντέλα 
όπως και τα μανίκια. Η ποδιά μαύρη από το ίδιο ύφασμα του φουστανιού, κεντημένη όπως και το 
πουκάμισο και γύρω-γύρω με τσόχα γκρενά, όπως το φουστάνι. Το διάκοσμο της τσόχας στην πο-
διά είναι περίπου πέντε πόντοι. Τη φορεσιά αυτή στην Γορτυνία τη φορούσαν νυφική ή γιορτινή 
και μάλιστα από ανθρώπους με υψηλό βιοτικό επίπεδο. Στη νυφική φορούσαν στο κεφάλι για πέ-
πλο ένα στεματάκι κεντημένο, στη μέση ένα μεγάλο οβάλ εκρού και τρία χρωματιστά στην κάθε 
πλευρά και επάνω ραμμένο πέπλο μεταξωτό ύφασμα με λουλουδάκια εκρού. Στο λαιμό φορούσαν 
φλουριά και σκουλαρίκια από ένα φλουρί στο κάθε σκουλαρίκι. Εσωτερικά του φουστανιού φο-
ρούσαν πουκάμισο με ψιλή δαντέλα (κομπινεζόν). Αν τη φορούσαν για γιορτινή, τότε στο κεφάλι 
έβαζαν άσπρο μεταξωτό μαντήλι. Από πάνω φορούσαν λευκή μπελερίνα. 
 
     Η Μπελερίνα ρούχο πλεγμένο με το βελονάκι από μάλλινο νήμα από πρόβατα. Το λεγόμενο 
στημόνι έπεφτε στους ώμους διπλό, σταύρωνε μπροστά και έδενε πίσω. Οι παρυφές τελείωναν με 
τη λεγόμενη πλόντρα, δαντέλα πλεγμένη συνεχόμενη υπόλοιπου ρούχου, σχέδιο πλεξίματος για το 
συγκεκριμένο ρούχο. Οι νύφες και οι κοπέλες φορούσαν λευκές, οι πιο μεγάλες φορούσαν μαύ-
ρες. 
 
     Το Καψόνι ήταν η εξέλιξη της μπελερίνας. Τύπος κοντής καπούλας, πλεγμένης με στημόνι, με 
γιακά και κορδονάκι να δένει στο λαιμό. 
 
    Το Βελέσι είναι πλεγμένα επί το πλείστον μπαρολέ όπως οι ανδρικές φανέλες αλλά από τη μέση 
και κάτω και άλλα με κορμί τα οποία τα φορούσαν οι γυναίκες. 
 
     Η Μπόλκα και η φούστα με κούδα ή σούρα είναι χαρακτηριστική καθημερινή φορεσιά της Αρ-
καδίας. Πάντα υφαντό καρώ, μονόχρωμο, στολισμένο πλούσια διακοσμημένο από το ίδιο ύφα-
σμα, τρίκλωνο, τετράκλωνο αλλά και το φακωτό που προορίζονταν για τα ανώτερα στρώματα. 
 
      Η Μπόλκα ζακετάκι με πιετάκια με ωμίτη ή σκέτο γαζωμένο μέχρι το θώρακα τσακισμένα και 
στη μέση έχει γαζωμένο ζωνάκι πάνω, όσο η μέση της γυναίκα που θα τη φορέσει. Το ζωνάκι είναι 
λοξό από το ίδιο ύφασμα του ρούχου. Έτσι τις πιέτες τις κρατάει το ζωνάκι και μπροστά ανέβαινε 
προς τα επάνω έτσι να κρατάει το στήθος και σε περίπτωση εγκυμοσύνης να μην εμπόδιζε. 
 
     Οι φούστες σκέτες ή με πανωκόρμι που πάνω από αυτές φορούσαν τις μπόλκες αλλά ίσιες 
μπροστά και πίσω με μια κουφή πιέτα στο κέντρο και από 2-3 μονές πιέτες στο πλάι. Έτσι δημι-
ουργούνταν η κούδα, άλλες με φραμπαλάδες ( βολάν) άλλες λοξές και σούρα. Το μανίκι είχε πάντα 
δυο πιετάκια στον ώμο για να έχει άνεση. 
       Η Τσεμπέρα-κεφαλομάντηλο-ποδιά. Στη Γορτυνία ως επί το πλείστον ήταν ολόλευκη ή με 
λουλουδάκια μαύρα και η ποδιά ήταν υφαντή, κεντητή ή χρωματιστή από προβατόμαλλο. Στη 
Μαντινεία και στις άλλες περιοχές έχουν το κίτρινο, το μελί, το πολύ ανοικτό λαδί πάντα με τον 
ίδιο διάκοσμο. Οι ποδιές είναι βαμβακερές σε διάφορες ποιότητες τους αργαλειού ή του εμπορί-
ου. Πλισέ με φραμπαλά ή δαντέλα. 
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      Η Γιούρδα ή γιουρντί είναι εξωτερικό ρούχο που το φορούσαν πάνω από όλα. Αχειρίδωτο (χω-
ρίς μανίκια) μαύρο από τραγόμαλλο με παρυφές ρελιασμένες με κόκκινη φάσα ή μπλε. Πίσω α-
κουμπούσε στη μέση και κάτω άνοιγε. Πίσω είχαν φούντες. Στην περιοχή της Τρίπολης φορούσαν 
και λευκά από προβατόμαλλο. 
 
    Στην περιοχή Λεβιδίου, Καντήλας, Κακουρίου μέχρι το Φενεό,  φορούσαν πουκάμισο για φου-
στάνι, υφαντό στον αργαλειό, κεντημένο στα μανίκια, στο ποδόγυρο, στην τραχηλιά και από πάνω 
γιουρντί μάλλινο μαύρο, διακοσμημένο με σιρίτια από στριμμένες με μάλλινες κλωστές, τρίκλω-
στα χρωματιστά ή δίκλωστα και η ποδιά γινόταν από το ίδιο ύφασμα. Το τσεμπέρι ήταν σε μπεζ 
ανοιχτό ή κροκί με φλουριά στο λαιμό. 

 

Β. Ανδρική 

Η ανδρική φορεσιά της Αρκαδίας αποτελείται από φουστανέλες, γιλέκο, φέρμελη, ντουλαμά, ρά-
σο, πουκαμίσα, βέστα, πουκάμισο, μπουντούρι, μπενοβράκι, μειντανογίλεκο. Ιδιαίτερη είναι η 

φορεσιά του Λεωνιδίου. 
 

 
      Η φουστανέλα της Αρκαδίας είναι μακριά, σταματά κάτω από το γόνατο και 
είναι καμωμένη από ύφασμα υφαντό ή λευκό ύφασμα «του εμπορίου». Η αυθε-
ντική φουστανέλα έχει 400 φύλλα, 1.200 πτυχές και όχι πιέτες όπως τις ονομά-
ζουν πολλοί. Τα μανίκια του πουκαμίσου είναι πολύ φαρδιά με 5-6 πιετάκια κα-
τακόρυφα, δεξιά και αριστερά από το κούμπωμα. Το γιλέκο, το μεινταλογίλεκο, 
η φέρμελη της Αρκαδίας είναι σε χρώμα κυανό με μαύρα κορδόνια, κεντημένο 

με σιρίτια, κουμπιά μαύρα, πλεγμένα με το βελόνι. Με χρυσογάιτανα κεντούσαν 
μόνον τα γαμπριάτικα γιλέκα. Εξάρτημα της φουστανέλας είναι το σιλάχι της 

μέσης, το πλεχτό μαύρο ζωνάρι, μήκους τριών μέτρων, με κρόσσια. Η φορεσιά 
συμπληρώνονταν από μαύρο μαντήλι στο κεφάλι, οι περικνημίδες μαύρες ή κυ-

ανές κεντημένες όπως και το γιλέκο με φούντες και τσαπράζια. Εκείνη την περίοδο καθιερώθηκε 
το ριγέ ζωνάρι με μπλε-άσπρες ρίγες και κρόσσια. Το φέσι, ο μαύρος ή κόκκινος σκούφος με τη 
μεταξωτή φούντα, αποτελεί εξέλιξη του μαντηλιού. Έξω απ’ όλα αυτά φορούσαν τον ντουλαμά, 

ρούχο εφαρμοστό ως τη μέση και πολύπτυχο κάτω. Ένα είδος σημερινής ρεντικότας. Αυτό βέβαια 
το φορούσαν οι άντρες εκείνοι που είχαν κοινωνική και οικονομική άνεση, οι υπόλοιπο φορούσαν 

το ράσο ή την καπότα. 
 

      Η Πουκαμίσα είναι υφαντό καρό ύφασμα σε χρώμα λευκό, κυανό, κόκκινο σκούρο. Αυτό φο-
ριόταν στην ευρύτερη περιοχή της Τριπόλεως και κυρίως της Νεστάνης. Από τη μέση και επάνω 
είναι με πιέτες, ωμίτες και πλούσιο διάκοσμο από το ίδιο το ύφασμα ενώ από τη μέση και κάτω 
φτάνει στη μέση του μηρού με πολλές πιετούλες. Τα κουμπιά ήταν διαφορετικών χρωμάτων ενώ 

υπήρχε τσεπάκι λοξό με μαντηλάκια μικρά από τα χρώματα που είχε η πουκαμίσα. 
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  Το Μπουντούρι ή μπενοβράκι είναι παντελόνι φαρδύ, κάτω από το γόνατο σουρωτό στη μέση. 
Φοριόταν με πλεκτές μαύρες κάλτσες και τσαρούχια μαύρα με καρό υφαντά πουκάμισα χωρίς  

γιακά, μανίκια με μανσέτα και γιλέκο. 
 
     Η Βλάχικη φορεσιά είναι μεταγενέστερη. Μαύρο παντελόνι, μαύρο γιλέκο με κόκκινη επένδυ-
ση, κόκκινο μαντηλάκι τρίγωνο ή λευκό στο λαιμό, πουκάμισο άσπρο με φαρδιά μανίκια στη μέση, 
ζωνάρι πλεκτό. Το χρώμα του ζωναριού ήταν επί το πλείστον μαύρο, εκρού ή ριγέ γκρι-άσπρο. 

 

 

                                 5.4 Παραδοσιακή ενδυμασία Καλαμάτας 
 

Α. Γυναικεία 

 

     Η γυναικεία φορεσιά της Καλαμάτας είναι από τις πιο κομψές και λεπτο-

δουλεμένες στολές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Τα κυρίαρχα χρώματα 

των γιορτινών ενδυμασιών είναι το λευκό, το κόκκινο και το μαύρο, συνδυα-

σμένα με κεντίδια πολύχρωμα και χρυσά κοσμήματα. Το εσωτερικό πουκάμισο 

με τα μακριά μανίκια ήταν διακοσμημένο με πλήθος εντυπωσιακών κεντημά-

των. Στη Μεσσηνία στο κεφάλι οι γυναίκες έδεναν μαντήλια και στην Καλαμά-

τα ειδικά είχαν ιδιαίτερο πλάγιο τρόπο δεσίματος. 

 

 

 

     Β. Ανδρική 

 Οι άντρες φορούσαν μαντήλια, συνήθως μαύρα και λευκές φουστανέλες με πολλές στρώσεις υ-

φάσματος. Στη μέση φορούσαν ζώνη, η οποία χρησίμευε και για να κουβαλούν τα όπλα τους και 

στο πάνω μέρος του σώματος φορούσαν ένα είδος βαμβακερού γιλέκου περίτεχνου σχήματος που 

λέγεται φέρμελη, πλούσια κεντημένο και φοδραρισμένο. 
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 6. Επίλογος  

Μέσα από τη μακραίωνη πορεία των Ελλήνων στον κόσμο διαπιστώνουμε ότι η επιρροή τους α-

σκήθηκε σε πολλούς τομείς ένας εκ των οποίων είναι και η ενδυμασία. Ο πλούτος των παραδοσια-

κών ενδυμασιών ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή. Αλλού φουστανέλες, αλλού βράκες, αλλού 

φουστάνια και τσεμπέρια. Έτσι μέσα από τη διαδικασία της ερευνητικής εργασίας γίναμε γνώστες 

αυτού του πλούτου τον οποίο σας μεταλαμπαδεύουμε, ώστε και εσείς να γίνετε γνώστες σαν και 

έμας!!!! 
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