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ΟΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Στην ιστορική πορεία των λαών οι αλλαγές στις ενδυματολογικές 
συνήθειες, σταδιακές ή απότομες, οφείλονται σε ποικίλες αιτίες πέ
ρα από εκείνες που απορρέουν από τις συγκεκριμένες συνθήκες δια
βίωσης· άλλοτε στην πίεση επιβολής εκ των άνω, όταν ο «κυρίαρ
χος» θέτει περιορισμούς στην ελεύθερη επιλογή και, άλλοτε, στην 
αυτόβουλη προτίμηση, όταν ορισμένες κοινωνικές ομάδες επιδιώ
κουν να ενσωματωθούν στην κυρίαρχη κοινωνία, είτε αυτή πρόκει
ται για εξουσιαστική, κατακτητική, είτε για πολιτισμικά ηγεμονική. 
Συμβαίνει, ωστόσο, και το αντίθετο φαινόμενο. Η επιστροφή σε πα
λαιά, «παραδοσιακά» σχήματα με στόχο την επανένταξη στο αρχικό 
κοινωνικό σύνολο, ή ακόμα και η επινόηση τέτοιων σχημάτων που 
υποδηλώνει κατά κανόνα την ανησυχία μήπως χαθούν οι πολιτισμι
κές ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ιδεολογικής, θρησκευτικής ή 
άλλης ομάδας· μπορεί να εκδηλώνει επίσης μορφές διαμαρτυρίας ή 
αντίστασης στον όποιο «κατακτητή», με επιδίωξη την πολιτισμική ή 
πολιτική ανεξαρτησία1. 

Η ενδυματολογική συμπεριφορά των Ελλήνων στους αιώνες που 
ακολούθησαν την Άλωση δεν μπορεί να εξεταστεί κάτω από ενιαίο 
πρίσμα. Οι ιστορικές συνθήκες που επικράτησαν στον ελληνικό χώ-
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ρο από τον 15ο-και ήδη πριν από αυτόν-ώς τον 19ο αιώνα, με τις πα
ράλληλες ή διαδοχικές ξενικές κατοχές φυσικό ήταν να σφραγίσουν 
τη ζωή του νέου ελληνισμού και να καθορίσουν τις τύχες του. Χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα, η έλλειψη ενότητας, οι διαφορετικές ελλη
νικές κοινωνίες που διαμορφώθηκαν. 

Μετά την Επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία του νέου ελ
ληνικού κράτους καταβάλλονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έντο
νες προσπάθειες για να συντεθούν σ' ένα ενιαίο σύνολο με ομοιογέ
νεια οι ποικίλες ομάδες ανθρώπων που θα αποτελούσαν στο εξής τη 
νέα ελληνική κοινωνία στον ελλαδικό χώρο. Γεγονός καθόλου εύκο
λο, καθώς σε κάθε βήμα οι μεταρρυθμιστικές ενέργειες προσέκρου
αν σε πλήθος αντιστάσεων σε όλους τους τομείς του βίου. 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι η ελληνική ενδυματολογική συμπε
ριφορά, με την πολυμορφία και ποικιλία που την χαρακτηρίζει, δια
μορφώθηκε σύμφωνα με τις κατά τόπους συνθήκες -περιβάλλον, 
ανάγκες, πρώτες ύλες, πολιτισμικά πρότυπα- και, ακόμα, σύμφωνα 
με το κοινωνικό κύρος που επιδίωκε κάθε φορά να αποκτήσει ο υπό
δουλος λαός μέσω αυτής της σημειωτικής γλώσσας. Σημαντική επί
δραση στη διαμόρφωση αυτή είχαν ασκήσει τα διατάγματα των κατά 
καιρούς Σουλτάνων και των βενετών Προνοητών που καθόριζαν τη 
θέληση τους σχετικά με το θέμα αυτό. Παρενθετικά, αξίζει να επιση
μανθεί εδώ η διαφορά αντιλήψεων και γενικότερης πολιτικής των 
δύο κατακτητών απέναντι στους υπόδουλους: αν οι Οθωμανοί επέμε
ναν στη διάκριση των μη μουσουλμάνων από τους μουσουλμάνους 
καθώς και στον καθορισμό των ενδυμάτων κάθε κοινωνικής τάξης2, 
οι Βενετοί, αντίθετα, εφάρμοσαν συστηματικά μια αφομοιωτική πο
λιτική που επέβαλλε και τη μίμηση της ενδυματολογικής τους πρα
κτικής3. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, στην περίπτωση που μας απασχο
λεί εδώ, το ένδυμα δεν παραμένει μόνο κώδικας κοινωνικής ή πολιτι
σμικής πληροφόρησης* θα λέγαμε ότι λειτουργεί ακόμα και ως ιστο
ρική πηγή, σε μια αμφίδρομη σχέση: η λεπτομερειακή μελέτη των 
τοπικών ενδυμασιών στη διαχρονία τους -με όποιες φυσικά επιφυλά
ξεις δημιουργούν οι πηγές, κυρίως οι απεικονίσεις των περιηγητών4-
σκιαγραφεί την ιστορική πραγματικότητα, που με τη σειρά της αντι-
καθρεφτίζεται στην ενδυματολογική συμπεριφορά των Ελλήνων5. 
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Για τους υποτελείς ελληνικούς πληθυσμούς άλλοτε στους Φράγ
κους και άλλοτε στους Βενετούς, η επαφή με τα δυτικοευρωπαϊκά πο
λιτισμικά πρότυπα αποτελούσε καθημερινό βίωμα. Με αποτέλεσμα, 
είτε την υιοθέτηση της ξένης ενδυμασίας από τους ντόπιους κατοί
κους, κυρίως τους αστούς, είτε την ισχυρή της επίδραση πάνω στις 
τοπικές φορεσιές. Από την άλλη μεριά, ο αγροτικός τρόπος ζωής 
των ελληνικών πληθυσμών φυσικό ήταν να διατηρήσει και την παρα
δοσιακή του έκφραση για αρκετούς αιώνες. Οι όποιες μεταβολές αρ
χίζουν να παρατηρούνται, γίνονται βέβαια εμφανέστερες όταν οι μι
κρές παραδοσιακές κοινωνίες παύουν να είναι κλειστές και αρχίζουν 
να επικοινωνούν όλο και περισσότερο με πιο απομακρυσμένες χώ
ρες. Έτσι, η πύκνωση των σχέσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τον 
έξω από τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κόσμο, ήδη από τα 
τέλη του Που, αλλά ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 18ο αιώνα και 
ύστερα, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στην οικονομική τους δραστη
ριότητα, οδηγεί και σε σταδιακές αλλαγές. 

Επακόλουθο της κινητικότητας των Ελλήνων είναι ο συγχρωτι
σμός των επήλυδων με το ξένο στοιχείο το οποίο τους φέρνει σε επα
φή με νέες συνήθειες και νοοτροπίες, με τα ποικίλα φιλοσοφικά και 
ιδεολογικά ρεύματα της εποχής. Πολλοί είναι εκείνοι που θα ενστερ
νιστούν τις νέες ιδέες. Θα θελήσουν τότε να προσαρμοστούν στα 
πρότυπα των κοινωνιών που τις εξέφραζαν, να παρακολουθήσουν τον 
εκσυγχρονιστικό ρυθμό όσων τους υποδέχτηκαν στους κόλπους τους 
και εντέλει να υποταχτούν στη «μόδα», δηλώνοντας έτσι φανερά με 
την ατομική τους εμφάνιση την αποδέσμευση τους από τα παραδο
σιακά σχήματα συμπεριφοράς και, μ' αυτόν τον τρόπο, το ιδεολογικό 
τους στίγμα6. Η νέα αυτή έννοια του συρμού, του εφήμερου και των 
γρήγορων αλλαγών, της ανανέωσης και των νεωτερισμών, θα μπει 
περιφραστικά στην ελληνική γλώσσα γύρω στην έκτη δεκαετία του 
18ου αιώνα- ωστόσο, ώς τα τέλη του αιώνα ο όρος έχει κιόλας εισα
χθεί αυτούσιος, ελληνοποιημένος ως «μόδα»7, προφανώς από το ιτα
λικό του πρότυπο (moda). Για τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας, η υπαγωγή στη διαδικασία της «μόδας» μεταφράζεται ως 
εγκατάλειψη του «ανατολίτικου»8 και «παραδοσιακού» τοπικού ενδυ
ματολογικού σχήματος και υιοθέτηση του λεγόμενου «ευρωπαϊκού», 
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ουσιαστικά του γαλλικού, αφού στην Ευρώπη του Διαφωτισμού, η 
προώθηση της μόδας προς τις αγορές ξεκινούσε από το Παρίσι9. 

Η αλλαγή αυτή στον τρόπο ένδυσης των Ελλήνων που υιοθετήθη
κε, είτε από επιμέρους άτομα είτε από ευρύτερες ομάδες, επέφερε 
ποικίλους κραδασμούς στο εσωτερικό των παραδοσιακών ελληνικών 
κοινωνιών. Φανερώνει επίσης μεταβολές στη νοοτροπία και στις 
ανάγκες του καθημερινού βίου. Προϋποθέτει ακόμα, και στη συγκε
κριμένη περίπτωση, την επανεκτίμηση του σώματος, ιδωμένου όχι 
πια στην οπτική της αιωνιότητας και των καθιερωμένων ηθικών 
αξιών, αλλά σε εκείνη των επιστημονικών κριτηρίων που οδηγούν 
στην «υγιεινή» και τις συνέπειες της στον τρόπο ζωής και στη νέα 
ηθική10. Το θέμα της υγιεινής θα απασχολήσει σ' αυτά τα χρόνια και 
Έλληνες γιατρούς, όχι για να σχολιάσουν τη βαριά ελληνική γυναι
κεία φορεσιά με τα αλλεπάλληλα φορέματα της, που δεν επιτρέπουν 
να διαγραφεί το σώμα, αλλά, αντίθετα ακριβώς, την εισδοχή της νέας 
μόδας του εφαρμοστού στο σώμα ενδύματος. Έτσι, λόγου χάρη, ο 
γιατρός Κ. Καραθεοδωρή, σε μια συνάντηση της Ελληνικής Επιτρο
πής του Παρισιού (1828), εισηγείται να μεταφραστεί και να προσαρ
μοστεί στις ελληνικές ανάγκες το βιβλίο του Γάλλου Σανσερότ Συμ
βουλές για την Υγεία όπου, καθώς σημειώνει, «θα πρέπει να προστεθεί 
ένα κεφάλαιο για τις ενδυμασίες, ώστε να προσεχτεί από τις Ελληνί
δες η χρήση του κορσέ»11. Πράγματι, ένα χρόνο αργότερα ο Καραθε
οδωρή εκδίδει με την ενίσχυση της Ελληνικής Εταιρείας ένα εκλαϊ
κευτικό εγχειρίδιο, αντλώντας από τα έργα διαφόρων ξένων συγγρα
φέων και από του Constant Sancerotte, Conseils sur la santé, ou 
Hygiène des classes industrielles. Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του 
τιτλοφορείται «Περί ενδυμάτων», και περιέχει τις οδηγίες του κατά 
των στενών ενδυμάτων, και κατά της συνήθειας των γυναικών στην 
Ευρώπη να φέρουν τον θώρακα (corset). «Μάλιστα», γράφει, «η γνώ
μη μου είναι να μην εισαχθή καθόλου εις την Ελλάδα, διότι τα κακά 
όπου επιφέρει είναι άπειρα και αθεράπευτα»12. Την ίδια εποχή, ο 
σπουδασμένος στο Παρίσι ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος, αν και εμ
φανίζεται στο Ναύπλιο με ευρωπαϊκά ενδύματα, σατιρίζει την υπερ
βολική μιμητική τάση των Ελληνίδων να ακολουθούν πιστά την πα
ρισινή μόδα13. 
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Όσο για τις καινοτομίες στη καθημερινή ζωή που εισήγαγε η ευ
ρωπαϊκή ενδυμασία, χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του βαυα
ρού ταγματάρχη Heideck κατά την πρώτη επίσκεψη του στην ελληνι
κή κυβέρνηση στην Αίγινα (1826) : «Εκεί συναντήσαμε», γράφει στις 
Αναμνήσεις του, «όλα τα μέλη της κυβέρνησης να κάθονται οκλαδόν 
σε σχήμα ημικυκλίου δίπλα στον τοίχο, πάνω σε χαλιά και ντιβάνια 
σύμφωνα με τις τουρκικές συνήθειες, ρουφώντας καπνό από τα μα
κριά τσιμπούκια τους... μας έδωσαν καρέκλες (μια και αρκετά μέλη 
της κυβέρνησης, ο Τρικούπης, ο Ζωγράφος κλπ. φορούσαν ευρωπαϊ
κά ρούχα, δεν έλειπε κι αυτό το έπιπλο)...»14. Την ποικιλία των ενδυ
μασιών που παρουσίαζαν αυτές οι πρώτες θεσμικές συναθροίσεις τού 
υπό διαμόρφωση νέου κράτους περιγράφει και ο νεαρός τότε Νικό
λαος Δραγούμης. Στις συνεδριάσεις της Εθνικής Συνέλευσης στην 
Τροιζήνα παρατηρεί ότι οι πληρεξούσιοι φορούσαν «φουστανέλλας, 
ράσα, φράγκικα, κάνδυας ασιατικούς, βράκας και αρνακίδας [= δέρμα 
αρνιού] ή καπότας»15. Η ποικιλία αυτή των ενδυμάτων φανερώνει τη 
γεωγραφική, αλλά και την κοινωνική προέλευση των αντιπροσώπων 
του λαού. 

Ο ενδυματολογικός αυτός διαχωρισμός αντικατοπτρίζει την ελ
ληνική ιδεολογική πραγματικότητα της εποχής. Πραγματικότητα 
την οποία γρήγορα αντιλαμβάνεται ο Γάλλος πρέσβης Thouvenel λί
γα χρόνια αργότερα, στα 1847, και διατυπώνει εύστοχα σε μια φρά
ση. Με βάση το ενδυματολογικό κριτήριο θα μιλήσει για δύο αντίπα
λα στρατόπεδα : «το ένα με ευρωπαϊκή ενδυμασία, στο οποίο ανή
κουν έμποροι, δικηγόροι, εφημεριδογράφοι, καθηγητές Πανεπιστη
μίου, Φαναριώτες, το οποίο εμφορείται από ευρωπαϊκές ιδέες αλλά 
έχει πολύ περιορισμένη απήχηση και το δεύτερο, της φουστανέλας, 
το οποίο είναι το ισχυρότερο και στο οποίο ανήκει το παρόν»16. Με 
σημερινή ορολογία θα λέγαμε ότι το ένα εκπροσωπούσε την προο
δευτικότητα, τον εξευρωπαϊσμό και το άλλο την παράδοση, την αντί
σταση σε κάθε αλλαγή, που εξασφάλιζε κατά τη γνώμη και την αί
σθηση των υποστηρικτών της θέσης αυτής την πολιτισμική τους ταυ
τότητα17. 

Τη διχοστασία αυτή και την παρότρυνση να αποκτήσουν οι 
Έλληνες μια κοινή εθνική συνείδηση αποφασίζοντας να έχουν και 
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μια κοινή εξωτερική εμφάνιση θίγει ο Αλέξανδρος Σούτσος σε μια 
από τις πρώτες του Σάτιρες (Ε', 1827), βάζοντας στο στόμα του ποιη
τή τα ακόλουθα λόγια: 

Στάσου και συ! αναχωρείς; δεν με ακούεις; στάσου·Ι ολίγους λόγους θα 
σε πω για τα φορέματα σου. Ι Γάλλος, Γραικός, Οθωμανός, Έλλην, 
Ρωμαίος είσαι; μ' αλλόκοτα ενδύματα στους δρόμους τι κινείσαι; φο
ρείς στο σπήτι τίβενον, Ρωμαϊκήν χλαμύδα, με γούναν Ασιατικήν πολ-
λαίς φοραίς σε ίδα.Ι σαν Τούρκος το κεφάλι σου το έχεις ξυρισμένο,/ 
και με μπαρμπέταις Γαλλικαίς το έχεις στολισμένονΙ με λαιμοδέτι θω-
ριακό το κούτελο σου δένεις,! εις σώβρακο δεκάπηχιν ολόκληρος εμ-
βαίνειςΙ και κρυφτείς σ' αντερί φαρδή το τρίπηχο κορμί σουΙ ή Τουρκι
κά, ή Φράγκικα, ή Γραικικά ενδύσου.Ι αν ήσουν σωστός Έλληνας 
πράγμα κακόν δεν ήτον! Γάλλος μισός, Γραικός μισός, Οθωμανός εν 
τρίτον,/ Ρωμανός ένα τέταρτον είν' εντροπή να ήσαιί κοσμοπολίτης μ ' 
έγινες; ωσάν τους άλλους ζήσε! 

Άλλοι, όπως μαρτυρείται για τον Κολοκοτρώνη, θεωρούσαν ότι αυτή 
η διαδικασία αλλαγής έπρεπε να γίνει σταδιακά για να μην επιφέρει 
απότομες μεταλλαγές18. 

Αλλά, ας μιλήσουμε πρώτα για τα «φράγκικα». Η ονομασία προ
έρχεται από την προσωνυμία «Φράγκοι», για τους Δυτικοευρωπαί
ους, που επικράτησε ήδη από την εποχή της Πρώτης Σταυροφορίας. 
Με τον όρο αυτό ειδικότερα οι Χριστιανοί της Ανατολικής Εκκλη
σίας, αλλά και οι Οθωμανοί, αποκαλούσαν τους Χριστιανούς της Λα
τινικής Εκκλησίας19. Πολλές είναι οι μαρτυρίες που διασώζονται και 
που τεκμηριώνουν την απαγόρευση να φορούν φράγκικα ρούχα οι 
υποτελείς του Σουλτάνου. Προφανώς η αποστροφή αυτή είχε να κά
νει με πρακτικούς λόγους, αλλά και με την όλη ενδυματολογική εμ
φάνιση των Δυτικών -τα κοντά ενδύματα και τα στενά παντελόνια-
που προσέκρουε στους θρησκευτικούς και ηθικούς κανόνες. Η απο
στροφή αυτή μαρτυρείται ήδη από τον 16ο αιώνα -ο αυστριακός πρέ
σβης στην Κωνσταντινούπολη Dernschwam αναφέρεται στην απα
γόρευση20-ώς αργά μέσα στον 19ο. Σε επιστολή του στον Μαρξ (της 
9ης Μαρτίου 1853) ο Ένγκελς σημειώνει: «Αν κάποιος Ευρωπαίος 
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πέσει θύμα κακομεταχείρισης στην Τουρκία, το φταίξιμο είναι δικό 
του, αφού ο Τούρκος δεν μισεί τη θρησκεία και τον χαρακτήρα, παρά 
μονάχα τα στενά βρακιά των Φράγκων»21. Δικαιολογημένα λοιπόν 
ανησυχούσαν οι, εξαρτημένοι από την Υψηλή Πύλη, Φαναριώτες 
ηγεμόνες για την τύχη τους, όταν μέλη της οικογενείας τους αποφά
σιζαν να φορέσουν «φράγκικα»!22. 

Αλλά, για τους ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσμούς, δεν πρέ
πει να ήταν μόνο ο διαφορετικός τύπος ενδύματος που ενοχλούσε. 
Ούτε, νομίζω, ότι μπορούσε το ένδυμα αυτό να έχει ήδη αποκτήσει 
για τα λαϊκά στρώματα κάποια συγκεκριμένη διασύνδεση με τα προ
οδευτικά ρεύματα της εποχής. Ο όρος «φράγκικα» είχε, ωστόσο, 
φορτιστεί αρνητικά στο θρησκευτικό επίπεδο. Με άλλα λόγια εκεί
νος που φορούσε αυτόν τον τύπο του ενδύματος θεωρείτο αυτόματα 
σχισματικός ή και αρνησίθρησκος. Και πάλι ο Νικόλαος Δραγούμης 
καταγράφει ένα σχετικό, προσωπικό του, περιστατικό. Περιδιαβά
ζοντας στο Ναύπλιο του 1827 με ευρωπαϊκά ενδύματα, έκανε σε δε
δομένη στιγμή το σημείο του σταυρού- το απλό αυτό γεγονός ξένισε 
υπερβολικά τις παριστάμενες γυναίκες που διερωτώνταν έξαλλα πώς 
«ένας "Φράγκος" σταυροκοπιέται!»23. Εκείνος, λοιπόν, που αποφάσι
ζε να υιοθετήσει την ξενική εμφάνιση έπρεπε να έχει στέρεες πεποι
θήσεις και δύναμη να αντιμετωπίσει την κατακραυγή, τον χλευασμό 
και εν γένει την περιέργεια του παραδοσιακού περιβάλλοντος24. 

Είναι φανερό ότι το Μεγάλο Σχίσμα ήταν ακόμα πολύ βαθύ με 
ποικίλες προεκτάσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας. Ο αρνη
τικός συνειρμός απέναντι στη δυτική ενδυμασία ήταν βαθιά ριζωμέ
νος στις συνειδήσεις. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που παρατηρείται 
ενίοτε το φαινόμενο της αποβολής του ξενόφερτου ενδύματος σε πε
ριπτώσεις που το άτομο είχε θελήσει να επανενταχθεί στο αρχικό 
συλλογικό σώμα από το οποίο προερχόταν. Η υπαναχώρηση αυτή 
άλλοτε σηματοδοτεί ενσυνείδητη επιλογή25, και άλλοτε εκφράζει 
την ανάγκη επαναπροσαρμογής στην καθυστερημένη κοινωνία της 
υπόδουλης πατρίδας, με φυσική συνέπεια την απογοήτευση για τη 
σταδιακή απώλεια των πλεονεκτημάτων μιας ανώτερης παιδείας26. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο αντίθετη ήταν η έννοια 
της μόδας με τα διδάγματα της Εκκλησίας. «Δια τούτο λέγω ύμΐν, μη 

133 



ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ 

μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε και τι πίητε, μηδέ τφ σώματι υμών 
τι ένδύσησθε»27. Ο ουράνιος Πατέρας μεριμνά για τα πλάσματα του 
που οφείλουν να του έχουν εμπιστοσύνη. Ο παραδοσιακός τύπος της 
φορεσιάς περνούσε από γενεά σε γενεά περίπου αναλλοίωτος, γιατί 
σπάνια αναζητούσαν οι νεότεροι κάτι το διαφορετικό, κάτι που να 
τους ξεχωρίζει από την προστατευτική ομοιομορφία της ομάδας28. 
Και συνακόλουθα γιατί η φορεσιά που αντικατόπτριζε την κοινωνι
κή και οικονομική κατάσταση της οικογένειας, χειροποίητη καθώς 
ήταν και στολισμένη με πολύτιμα υλικά αποτελούσε περιουσιακό 
στοιχείο αξιόλογο29. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι δυτικότροπες αλλαγές πρωτοεμφα
νίζονται σε ελληνικούς τόπους όπου ο συγχρωτισμός με το καθολικό 
στοιχείο αποτελούσε καθημερινό βίωμα και όπου οι εμπορικές ή 
ναυτιλιακές δραστηριότητες φέρνουν σε αμεσότερη επαφή τους κα
τοίκους των αναπτυσσόμενων πόλεων με τη Δυτική Ευρώπη. Αμέσως 
μετά τον ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας η Ερμούπολη, λόγου χά
ρη, είναι ένα αντιπροσωπευτικό τέτοιο παράδειγμα30. Η Πάτρα στις 
δυτικές ακτές ένα άλλο. Όμως το ενδιαφέρον μας στρέφεται κατά κύ
ριο λόγο στο Ναύπλιο, την έδρα της νέας Διοίκησης, όπου συνέχεια 
συρρέουν ποικίλες ομάδες ανθρώπων που θα στελεχώσουν τη Διοί
κηση. Και φυσικά στην Αθήνα, που από το 1834 θα διαδεχθεί το Ναύ
πλιο ως νέα πρωτεύουσα και έδρα της συγκεντρωτικής κρατικής μη
χανής, που συνδέεται με την επαρχία και με το εξωτερικό μέσα από 
το αναπτυσσόμενο λιμάνι του Πειραιά. 

Πρωτεύουσα που με το νεοκλασικό της παρουσιαστικό θα συμβο
λίσει με τον καιρό επάξια την προσπάθεια κρυστάλλωσης της εθνικής 
συνείδησης των νέων Ελλήνων. Αυτής που διαμορφώθηκε με δυσκο
λία και αναστολές ως συνάρτηση της κοινής θρησκείας, της μακρό
βιας ελληνικής γλώσσας, αλλά κυρίως της ταύτισης με τους αρχαίους 
προγόνους. Δεν θα υπεισέλθω στο θέμα της διαμόρφωσης αυτής, που 
έχει αποτελέσει και αποτελεί ακόμα πολυσυζητούμενο αντικείμενο 
μελέτης και έρευνας. Απλοποιώντας κάπως, θα έλεγα ότι η όλη διαδι
κασία ήταν απότοκη εν πολλοίς του ρομαντικού κλίματος της εποχής, 
και ακόμα του αντικατοπτρισμού της δυτικοευρωπαϊκής αρχαιολα
τρίας πάνω στους σύγχρονους κατοίκους της κλασικής γης. 
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Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, κάτω από τους κίονες του Παρθενώνα, 
ανάμεσα στα νεοκλασικά κτίρια που θα αρχίσουν να ξεφυτρώνουν 
στο αθηναϊκό κέντρο, παράλληλα με τις προσπάθειες, ήδη από τη δε
καετία του '30 με πρόταση του Παναγιώτη Σούτσου, να αναβιώσουν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έρχεται το ξενόφερτο νεαρό βασιλικό ζευγά
ρι να καθιερώσει, ως πολιτισμικό πρότυπο, ως ένδυμα της Αυλής, τη 
φουστανέλα. Η φουστανέλα, που είχε παρομοιαστεί από ξένο περιη
γητή με το σκωτικό κιλτ31, εκπροσωπούσε την εποχή εκείνη ό,τι πιο 
παραδοσιακό, πιο συντηρητικό, αλλά συνάμα και πιο ηρωικό αφού 
αποτελούσε την καθιερωμένη ενδυμασία των πολεμιστών του Αγώνα 
της ανεξαρτησίας. Η Κωνσταντίνα Μπάδα με την αναλυτική της προ
σέγγιση στο θέμα μάς έδειξε ανάγλυφα τη σημειολογική πορεία αυ
τής της φορεσιάς. Πώς η διεθνώς γνωστή από την ελληνική Επανά
σταση «φουστανέλα», από ένδυμα των ποιμενικών κυρίως κοινωνι
κών ομάδων της οροσειράς των Βαλκανίων, συνδέθηκε με την κοινω
νική ληστεία, με τα αρβανίτικα ή και άλλα τοπικά πολεμικά σώματα, 
με τους αλβανικής καταγωγής Σουλιώτες που πρωτοστάτησαν στον 
ελληνικό αγώνα και υιοθέτησαν σταδιακά τον «ελληνικό λόγο»32 και 
με όλες τελικά τις ένοπλες ομάδες της ηπειρωτικής Ελλάδας, τους 
Ρουμελιώτες και τους Πελοποννήσιους33. Γεγονός που είχε ως αποτέ
λεσμα να λειτουργήσει «τόσο στο επίπεδο της πρακτικής, όσο και 
της ιδεολογίας ως εκφραστική γλώσσα μιας προϊούσας απελευθερω
τικής συνείδησης που υπερέβαινε τις εθνικές και γλωσσικές διαιρέ
σεις, για να μετατραπεί στη συνέχεια σε ένδυμα που προσδιόριζε την 
ελληνική αποκλειστικά εθνότητα»34. Με φυσικό επακόλουθο, η επί
σημη προσπάθεια «εξομοιώσεως και εξωτερικώς» με τις στολές των 
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων35, που εισήγαγε η Αντιβασιλεία, να συναντή
σει ισχυρές αντιστάσεις. Η απροθυμία των παλικαριών να κατατα
χθούν στον τακτικό στρατό οφειλόταν εν πολλοίς στην άρνηση τους 
να φορέσουν «φράγκικα». Έτσι, η λύση που δόθηκε ήταν να συγκρο
τηθεί το σώμα του «Ελαφρού Πεζικού» (1834), με ομοιόμορφη στολή 
τη φουστανέλα36. Από το σημείο αυτό και πέρα εύκολα γίνεται κατα
νοητό πώς η φουστανέλα αναγνωρίστηκε ως η ελληνική εθνική ενδυ
μασία, που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη συγκρότηση και την εξεικό-
νιση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. 
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Δεν είναι γνωστό αν η κοντή αυτή πολύπτυχη λευκή φούστα συν
δυάστηκε τότε στις ρομαντικές αρχαιόφιλες συνειδήσεις με τα πτυ-
χωτά ενδύματα των αρχαίων πολεμιστών. Μια παλαιότερη πάντως 
εργασία υποστηρίζει την αρχαία της καταγωγή37. Γνωρίζουμε, όμως, 
ότι επιλέχθηκε ως ένδυμα των νέων παιδιών του Ορφανοτροφείου 
από τον δυτικοτραφή Κυβερνήτη Καποδίστρια38, και ως επίσημο έν
δυμα των ανώτερων αξιωματούχων του κράτους «προς επιβλητικω-
τέραν εμφάνισιν αυτών εις την Αυλήν και τας πρωτεύουσας της Δύ
σεως» από τον Βαυαρό βασιλέα Όθωνα39. Εμπνεύστηκε άραγε ο 
Όθων από τις ρομαντικές απεικονίσεις που τόσο συχνά είχαν παρου
σιάσει οι ξένοι φιλέλληνες στα λευκώματα και στις εκδόσεις τους; 
Πήρε ως πρότυπο τον κατεξοχήν εκφραστή του ευρωπαϊκού ρομαν
τικού φιλελληνισμού, τον Λόρδο Μπάυρον, που είχε απαθανατιστεί 
στον πίνακα του Thomas Phillips (1814) με τη σουλιώτικη ενδυμα
σία; Ακολούθησε εισηγήσεις συμβούλων του για να ενταχθεί ταχύ
τερα στο νέο του περιβάλλον; Πρόκειται για ερωτήματα που δεν 
έχουν ακόμη απαντηθεί με βεβαιότητα. Απ' ό,τι φαίνεται η απάντη
ση βρίσκεται σε όλα αυτά μαζί* η ιδέα θα πρέπει να ήταν διάχυτη 
στις σκέψεις του οθωνικού περιβάλλοντος. Ο Γερμανός αξιωματι
κός, συγγραφέας-περιηγητής Hermann von Pückler-Muskau, λόγου 
χάρη, εκφράζει την έντονη απορία του πώς ο Όθων διατηρούσε τη 
γερμανική στολή, την οποία δεν συμπαθούσαν καθόλου οι Έλληνες, 
καθώς λέει, και πιστεύει ότι θα τον λάτρευαν αν υιοθετούσε την εθνι
κή ενδυμασία, δίνοντας έτσι μια ακόμη απόδειξη των δεσμών του με 
την πατρίδα της εκλογής του40. Θεωρείται πάντως βέβαιο ότι ο Όθων 
ακολούθησε τις σχετικές συστάσεις του πατέρα του41. Ο Λουδοβίκος 
της Βαυαρίας άλλωστε είχε ήδη διατυπώσει ανάλογες απόψεις ως 
προς τη διακυβέρνηση της μικρής χώρας· σε επιστολή της 5ης Απρι
λίου 1835 σημειώνει: «Οι Έλληνες δεν πρέπει να εκβαυαριστούν, μα 
να κυβερνηθούν στην εθνική νοοτροπία τους...»42. Γεγονός πάντως 
παραμένει ότι με τη βασιλική αυτή απόφαση η φουστανέλα εξελίσ
σεται σε αναγνωρισμένη πια αστική ενδυμασία, όχι μόνο των στρα
τιωτικών σωμάτων, αλλά και των επίσημων εκπροσώπων του νέου 
κράτους στο εξωτερικό. Ο Ιωάννης Κωλέτης, πρεσβευτής στο Παρί
σι43, ο Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρεσβευτής στη Ρώμη, ο Ιωάννης 
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Γεννάδιος στο Λονδίνο, την «οθωνική φουστανέλα» φορούν στις 
επίσημες εκδηλώσεις. 

Κάτι ανάλογο συνέβη με τη επίσημη γυναικεία ενδυμασία της 
Αυλής, την οποία καθιέρωσε η βασίλισσα Αμαλία. Η ενδυμασία «της 
Αμαλίας» -συνδυασμός τοπικών και δυτικών στοιχείων- υιοθετήθη
κε από τις γυναίκες της Αθήνας και των αστικών περιοχών και στη 
συνέχεια των αγροτικών, επιδρώντας καταλυτικά στις υπάρχουσες 
ενδυματολογικές συνήθειες και λειτουργώντας με τον καιρό ως εθνι
κή ενδυμασία44. Περαιτέρω αλλαγές θα επιφέρει στη στολή αυτή η 
βασίλισσα Όλγα, προσθέτοντας και άλλα δυτικά στοιχεία45. Όμως η 
καθιέρωση της εθνικής αυτής γυναικείας ενδυμασίας δεν εμπόδισε 
να εισχωρεί όλο και περισσότερο το δυτικό πρότυπο. Θα λέγαμε ότι 
λειτούργησε ως μεσάζουσα κατάσταση που οδήγησε πιο εύκολα 
στην υιοθέτηση του. Οι γυναίκες των πόλεων, φυσικά των εύπορων 
τάξεων, από νωρίς είχαν αποκτήσει μια διάθεση μιμητισμού της ξέ
νης μόδας και ένα γούστο για τους νεωτερισμούς· γούστο που δεν πε
ριορίζεται σε ζητήματα καλαισθησίας και πρακτικότητας, αλλά ση
ματοδοτεί συνάμα καλυμμένες ακόμα προσπάθειες κοινωνικής απε
λευθέρωσης. Οι τάσεις αυτές φανερώνονται πιο ανάγλυφα στις περι
πτώσεις που εμφανίζονται ως διαφοροποιήσεις μέσα στο ίδιο το οι
κογενειακό περιβάλλον46. 

Η παράλληλη συμβίωση αλλά και αντιπαλότητα του παραδοσια
κού με το ευρωπαϊκό ένδυμα θα συνεχιστεί στις τέσσερις πρώτες δε
καετίες της ζωής του νέου κράτους. Δεκαετίες που έχουν χαρακτηρι
στεί ως περίοδος καθυστέρησης, αφού το αστικό κράτος που συγκρο
τήθηκε δεν επέτυχε να ολοκληρώσει την οικονομική και κοινωνική 
του φυσιογνωμία47. Γύρω στα 1870 όμως, κάτι διαφορετικό συμβαίνει. 
Η φουστανέλα ως επίσημο ένδυμα εγκαταλείπεται, όχι χωρίς κάποιες 
ανησυχίες και διαμαρτυρίες από τη μεριά όσων την είχαν αναγάγει σε 
εθνικό σύμβολο. Τότε είναι που το ευρωπαϊκό ένδυμα κάνει τη δυνα
μική του εμφάνιση' στα χρόνια δηλαδή που επιταχύνεται ο εξαστι-
σμός και συντελούνται βασικές για τη μετέπειτα εξέλιξη της ελληνι
κής κοινωνίας οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. 

Ως προς το ένδυμα, αξίζει να αναφερθεί ότι το ευρωπαϊκό ανδρικό 
κοστούμι καταφέρνει να φτάσει στα λαϊκά στρώματα, όχι μόνο γιατί 
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ο εξαστισμός και η βιομηχανική ανάπτυξη οδήγησαν προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ή οι νοοτροπίες είχαν πια εθιστεί στο νέο, αλλά και για
τί έγινε οικονομικά προσιτό. Και τούτο γιατί στην ελληνική αγορά 
αντικαθίστανται τα ακριβά και υψηλών προδιαγραφών επεξεργασίας 
εισαγόμενα μάλλινα υφάσματα με τα φθηνά, απλών προδιαγραφών, 
βαμβακερά. Στο χώρο της αγοράς του φθηνού υφάσματος διεισδύει 
αποτελεσματικά τώρα (περί το 1880) μια ελληνική βιομηχανία που 
κατασκευάζει χονδροειδή αλλά ανθεκτικά βαμβακερά υφάσματα48. Η 
επιτυχία τους οφείλεται στο γεγονός ότι, αν και κατώτερης ποιότη
τας, απομιμούνται τα καθιερωμένα αγγλικά σχέδια για το ανδρικό 
κοστούμι, ικανοποιώντας έτσι τη ζήτηση49. Είναι και αυτό μια κατά
κτηση προς την κατεύθυνση του εξευρωπαϊσμού. Θα μπορούσαμε εν 
κατακλείδι να πούμε ότι οι νεωτερισμοί που εμφανίστηκαν στην 
Ανατολική Ευρώπη, και ειδικότερα στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 
του Διαφωτισμού, επέτυχαν να φτάσουν ώς την απομακρυσμένη αυτή 
περιφέρεια και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα με καθυστέρηση ενός 
περίπου αιώνα! Τότε που σβήνουν πια και οι τελευταίες αναλαμπές 
του ελληνικού Διαφωτισμού με τη νοσταλγία του για τον αρχαίο κό
σμο, και που έχει πια κουράσει το ηθογραφικό ύφος στη λογοτεχνία 
με την κατάχρηση των εικόνων της ειδυλλιακής αγροτικής ζωής, 
όπου πρωτοστατεί η φουστανέλα. 

Ωστόσο, οι τοπικές ενδυμασίες, στα πολυσύνθετα αστικά κέντρα, 
έχουν ξεπεράσει πια τα στενά περιφερειακά τους όρια* έχοντας απο
κτήσει μια υπερτοπική, εθνική διάσταση, εκφράζουν το ιδεολόγημα 
ενός ενιαίου εθνικού λαϊκού πολιτισμού50, εντέλει τον νεοελληνικό 
πολιτισμό. Μεταλλάσσονται τότε σε πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια 
του, που για να διασωθούν καθίστανται αντικείμενα μουσειακά51. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η φουστανέλα, έχοντας από καιρό κατα
στεί υπερτοπικό ένδυμα, είχε χαράξει τον δικό της «εθνικό» δρόμο, 
που ουσιαστικά δεν ανακόπηκε, αφού επέζησε μέσα από τα στρατιω
τικά σώματα, την ανακτορική και προεδρική φρουρά, τις σχολικές 
εορτές και παρελάσεις ώς τις μέρες μας. Ας θυμηθούμε τις ελληνικές 
και διεθνείς αναφορές στους Έλληνες, λόγου χάρη, μέσα από τις ποι
κίλες απεικονίσεις και τις πολεμικές γελοιογραφίες ώς τον Β' Πα
γκόσμιο πολέμο, όπου επικρατούσε η μορφή του «τσολιά», ή ακόμα 
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τις παρελάσεις της ομογένειας κατά τις εθνικές εορτές. Αυτήν τη 
«ρομαντική» εικόνα, τη στενά συνυφασμένη με τους εθνικούς του 
αγώνες επέλεξε πάντα να προβάλλει ο ελληνισμός προς τα έξω52. 
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