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Ενδυμασίες
    Οι φορεσιές της Μακεδονίας, σε όλες τις περιοχές της, 
αποτελούνταν από βαμβακερά χοντρά ενδύματα είτε ήταν 
γαμήλιες είτε καθημερινές, για να προστατεύουν από το ψύχος. 
Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι τις φορούσαν όλο τον χρόνο 
επειδή δεν υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις στην θερμοκρασία. 
Φυσικά καθοριζόταν από την γεωγραφική θέση κάθε περιοχής 
καθώς και από τα πλούτη της.

 Γρεβενά:

Πουκάμισο: Συνήθως ήταν ένα λευκό, υφαντό, βαμβακερό, καμωμένο από 
τις ίδιες τις γυναίκες. Αποτελείται από τη μάννα, ένα μονοκόμματο ίσιο φύλλο 
μπρος - πίσω, χωρίς ραφή στους ώμους, και δύο λαγκιόλια, λοξά φύλλα, σε 
κάθε πλευρά, που δίνουν φάρδος στο ένδυμα. Τα στρωμένα, νυφικά όπως 

αυτό, είχαν πουκάμισα διακοσμημένα πλούσια, με 
μετρητό κέντημα στο γιακά, το στέρνο, τα μανίκια και 
τον ποδόγυρο. Με διπλή σταυροβελονιά 
από μπιντέμια, 
λεπτά μάλλινα 
νήματα, 
βαμμένα από 
τις γυναίκες με 
φυτικές βαφές 
σε χρώματα 
οινέρυθρο, 
μαύρο, 
πορτοκαλί, 
βυσσινί, μπλε 
και πράσινο 
δημιουργούνται γεωμετρικά μοτίβα που 

επαναλαμβάνονται και συμπλέκονται σχηματίζοντας ταινιόσχημα θέματα.

Στρωμένο πουκάμισο, 
νυφικό, βαμβακερό, 

υφαντό.

Λεπτομέρεια κεντητού διάκοσμου στο 
γιακά.
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Επενδύτης:   Φοριέται πάνω 
από το πουκάμισο και 
το γιλέκο. Φοριέται για 
πρώτη φορά την ημέρα 
του γάμου και ύστερα όταν 
οι γυναίκες 
είναι αλλαγμένες, δηλαδή 
ντύνονται επίσημα, 
γιορτινά. Είναι καμωμένος 
από τις ίδιες τις γυναίκες 
στον αργαλειό με 
υπόλευκο βαμβάκι. 
Αποτελείται από τη 
μπροστινή μάννα, η οποία 
είναι κομμένη στο κέντρο κατακόρυφα 
σχηματίζοντας τα δύο μπροστινά φύλλα, και την 
πίσω στενή μάννα που βρίσκεται στο κέντρο. Τα 
μπροστινά φύλλα στο ύψος της μασχάλης έχουν 

ημικυκλικό κόψιμο για να σχηματιστεί το άνοιγμα των χεριών. Μεταξύ των δύο 
αυτών φύλλων παρεμβάλλεται από ένα λαγκιόλι, λοξό φύλλο, σε κάθε πλευρά 
του μπροστινού ανοίγματος. Σε κάθε πλευρό, από τη μέση και κάτω, ανάμεσα 
στις μάννες παρεμβάλλονται 
δύο λαγκιόλια, ένα τραπεζιόσχημο και 
ένα τριγωνικό, που δίνουν φάρδος στο 
ένδυμα. Από τη μέση και πάνω 
υπάρχουν δύο ακόμη λαγκιόλια, 
μικρότερα αυτή τη φορά, ένα 
τραπεζιόσχημο και από πάνω ένα 
παραλληλόγραμμο που σχηματίζουν το 
πλευρό και την ωμοπλάτη αντίστοιχα. 
Ο σαγιάς φέρει κυκλική λαιμόκοψη στην 
οποία προσαρμόζεται πρόσθετη 
λωρίδα που δημιουργεί τον όρθιο 
γιακά. Ο σαγιάς κεντιέται από τις ίδιες τις γυναίκες με μπιντέμια, 

λεπτοστριμμένα μάλλινα νήματα, σε χρώματα 
οινέρυθρο, μπλε και μαύρο, πιο φωτεινά από το 
πουκάμισο. 

Ποδιά: Γαλάζια ποδιά, μονόφυλλη, ορθογώνια 
παραλληλόγραμμη, νυφική και γιορτινή ποδιά που 
παίρνει το όνομά της από το χρώμα του υφαντού. 
Φοριέται πριν το σαγιά, τον αμάνικο επενδύτη. 
Καμώνεται από τις ίδιες τις γυναίκες από 

Σαγιάς, νυφικός και 
γιορτινός, καλοκαιρινός, 
βαμβακερός, αμάνικος 

επενδυτής.

Σαγιάς πίσω όψη.

Λεπτομέρειες διακόσμου με 
λούτρες και κλωστάρια στην 
τσέπη.

Λεπτομέρεια διακόσμου: κεντητή ένωση της 
μάννας με το μπροστινό λαγκιόλι.

Γαλάζια ποδιά από 
λουλακισμένο σκουτί, 

διακοσμημένη με λεπίδια.



ΣΕΛΊΔΑ 4

λευκό σκουτί, δηλαδή μαλλί, βαμμένο με λουλάκι και κεντιέται με μετρητές 
βελονιές από μπιντέμια, λεπτοστριμμένα, μάλλινα νήματα σε χρώματα 
οινέρυθρο, πράσινο, καμηλό και λευκό για το περίγραμμα των μοτίβων, που 
ονομάζονται λεπίδια ή γράμμα. Είναι μοιρασμένη σε πέντε κατακόρυφες 
κεντητές ζώνες με την κεντρική, που είναι φαρδύτερη, να λειτουργεί ως 
άξονας συμμετρίας. Τα μοτίβα, που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο σχεδόν 
τον γαλάζιο καμβά, είναι κυρίως σχηματοποιημένα φυτικά και 
επαναλαμβάνονται κατακόρυφα ανά ζώνη. Η κάτω οριζόντια πλευρά και μικρή 
έκταση από τις κατακόρυφες είναι γαρνιρισμένη με τα φουντονήματα, κρόσσια 
από κλωστάρια, λεπτοστριμμένα μάλλινα νήματα σε χρώματα οινέρυθρο, 
μπλε και πράσινο. Στις τρεις από τις τέσσερις πλευρές, η ποδιά είναι 
γαρνιρισμένη με επίρραπτες λούτρες, κόκκινα μάλλινα γαϊτάνια και κορδόνια 
πλεγμένα από τις ίδιες, που οδηγούν σε κορδόνια για να στερεώνεται η ποδιά 
στη μέση.

Ζωνάρι: Γυναικείο, μάλλινο, 
υφαντό. Είναι καμωμένο από τις 
ίδιες τις γυναίκες με μπιντέμια, 
λεπτά μάλλινα νήματα, βαμμένα 
από τις ίδιες με φυτικές βαφές. 
Το ζουνάρι φοριέται πάνω από 
το σαγιά (αμάνικος επενδύτης) 
και την ποδιά και κλείνει μπροστά 
με ασημένιες πόρπες, 
τα θηλύκια ή το ασημοζώναρο. 
Είναι διακοσμημένο κατά μήκος 
με ενυφασμένες ρίγες σε 
χρώματα καφέ, λευκό, 
πορτοκαλί, πράσινο και βυσσινί, 
συμμετρικά τοποθετημένα ως 
προς οριζόντιο, επιμήκη λευκό 
άξονα. Στις στενές άκρες φέρει μεταγενέστερα 
επίρραπτα κομμάτια μαύρου, 
μάλλινου υφάσματος. 

Κεφαλόδεσμος: Τιπές, 
κεφαλοκάλυμμα της γιορτινής 
ενδυμασίας της παντρεμένης από τα 
Βέντσια. Βασικό εξάρτημά του είναι 
ο τιπές, κόκκινο, τσόχινο φέσι από το 

Ζωνάρι από μάλλινα, 
χρωματιστά μπιντέμια 

που σχηματίζουν  
οριζόντιες, 

ενυφασμένες ρίγες.

Τιπές, γιορτινό 
κεφαλοκάλυμμα.

Λεπτομέρεια στον 
αριστερό κρόταφο.

Απομίμηση φορεσιάς 
Γρεβενών.
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οποίο παίρνει το όνομά του το κεφαλοκάλλυμα. Γύρω από αυτό τυλίγεται 
ο κότσος, χοντρή, μάλλινη πλεξίδα, από μαύρα μαλλιά γνεσμένα και 
στριμμένα σε λεπτά κορδόνια, που καταλήγει σε μακριά κρόσσια. Πάνω 
στον τιπέ ράβονται τα άσπρα, ασημένια νομίσματα τοποθετημένα φολιδωτά 
σε σπειροειδή διάταξη. Από αυτά, τα περισσότερα φέρουν αραβουργήματα. 
Αρκετά είναι ελληνικά, με ονομαστική αξία "20 λεπτά", ανάγλυφο δάφνινο 
στεφάνι και βασιλικό έμβλημα (κορώνα) καθώς και δυσδιάκριτη ημερομηνία 
κοπής καθώς συμπίπτει με τρύπα για τη στερέωσή τους. Στο πλάι υπάρχει, 
επίρραπτη στον κότσο, βυσσινί τσόχινη λωρίδα από την οποία ξεκινούν τρεις 
κατακόρυφες λωρίδες πάνω στις οποίες στερεώνονται 
φολιδωτά παραδάκια και χάντρες χρωματιστές.

 Κοζάνη:

Φόρεμα: Χειριδωτό, ποδήρες φουστάνι από μεταξωτή στόφα. Αποτελείται 
από το πανωκόρμι και την πτυχωτή φούστα. Το 
πανωκόρμι αποτελείται από δύο ίσια τμήματα, 
ενωμένα στους ώμους και στα πλάγια. Το 
σοκολατί κάμπο του φουστανιού διακοσμούν 
ενυφασμένα λουλούδια στο ίδιο χρώμα αλλά και 
χρωματιστά, σε αποχρώσεις του μωβ, ροζ, 
κίτρινου και πράσινου. Στο πανωκόρμι, στη δεξιά 
πλευρά, υπάρχει 
κυρτή τομή ("υ") 
που οδηγεί σε 
εσωτερικό 
τσεπάκι. Ο γιακάς 
και η τραχηλιά 
είναι γαρνιρισμένα 
με δυο σειρές 
γαϊτάνι διπλό, από 
κίτρινη μεταξωτή 
κλωστή και 

αργυρόνημα. Παράλληλη 
διακόσμηση αποτελεί η 
χρυσοκέντητη, κλαδόσχημη 
μπορντούρα από επίρραπτο 
κορδόνι, φαρδιά στο στέρνο, 
ψιλή στο γιακά. Επιπλέον, 
στην τραχηλιά μια σειρά χρυσό κορδόνι που βρίσκεται 
εξωτερικά, συστρέφεται δημιουργώντας μικροσκοπικές 
θηλιές. Στο ύψος της μέσης, στην αριστερή πλευρά, κίτρινο 
μεταξωτό κορδόνι δημιουργεί πέντε θηλιές και από πίσω 

Χειριδωτό φουστάνι από 
μεταξωτή στόφα.

Λεπτομέρεια ενυφασμένου 
διακόσμου.

Λεπτομέρεια 
επίρραπτου 
διακόσμου στο 
γύρο του 
μανικιού, 
χρυσογάιτανο 
και τερζήδικο 
κέντημα.
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υπάρχει καφέ μάλλινο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, γαρνιρισμένο ολόγυρα 
με το κίτρινο κορδόνι. Η κυρτή τομή είναι γαρνιρισμένη με μονή σειρά γαϊτάνι 
διπλό και με χρυσό κορδόνι που σχηματίζει σπειρομαίανδρο. Ο γύρος των 
μανικιών είναι διακοσμημένος παρόμοια με την τραχηλιά: θηλίτσες από 
κορδόνι, μια σειρά γαϊτάνι και κλαδόσχημη μπορντούρα. Τέλος, ο γύρος του 
ποδόγυρου είναι γαρνιρισμένος με εσωτερικά επίρραπτη, πτυχωτή, 
βαμβακερή κορδέλα ανοιχτοπράσινου χρώματος.

Επενδύτης: Ράβεται και διακοσμείται από τους τερζήδες. Αποτελείται από 
το φύλλο της πλάτης και δύο μπροστινά 
φύλλα, που φτάνουν ως πίσω, όπου και 
ενώνονται μεταξύ τους μέσω στενής 
λωρίδας που προέρχεται από το φύλλο 
της πλάτης. Στο πίσω μέρος σχηματίζεται 
πλούσια σούρα, καθώς προστίθενται 
ελλειψοειδή φύλλα στη βάση του 
επενδύτη, εκατέρωθεν της λωρίδας. Ο 
επενδύτης είναι φοδραρισμένος με κίτρινο 
βαμβακερό σατέν ύφασμα και ολόγυρα 
γαρνιρισμένο με εφτά σειρές γαϊτάνι διπλό 
από κίτρινη μεταξωτή κλωστή και 

χρυσόνημα και ισάριθμες σειρές κορδόνι χρυσό, εναλλάξ. Από τη βάση του 
ανοίγματος των χεριών ξεκινά μια νέα ομάδα γαϊτανιών, αρχικά κατακόρυφη 
και ύστερα σχεδόν οριζόντια, υπογραμμίζοντας τη βάση της πλάτης και 
καταλήγοντας τελικά διαγωνίως στο μπροστινό τμήμα του επενδύτη. Ο 
επενδύτης φέρει πλούσιο τερζήδικο κέντημα καμωμένο με κορδόνι χρυσό 
(χρυσοκέντημα). Παράλληλα με το γαϊτάνι, φαρδιά κλαδόσχημη μπορντούρα 
περιτρέχει τον επενδύτη. Πλάι στο στήθος, το κενό ανάμεσα στην κατακόρυφη 
μπορντούρα και τις ομάδες γαϊτανιών (του ανοίγματος των χεριών και της 
διαγώνιας) καλύπτεται από σχηματοποιημένη 
φυτική σύνθεση περιβάλλοντας αυτά τα γαϊτάνια 
ως πίσω, στη βάση της πλάτης. 

Ποδιά: Στοφένια, πτυχωτή, τραπεζιόσχημη 
ποδιά. Ο ενυφασμένος διάκοσμος της ποδιάς 
αποτελείται από κατακόρυφες ρίγες όπου 
σχηματίζονται χρυσοί ρόδακες με μικρά ανθάκια 
σε ροδακινί κάμπο και ανθάκια σε μπεζ - χρυσό 
κάμπο εναλλάξ. Στις κατακόρυφες πλευρές και 
στην κάτω οριζόντια η ποδιά είναι γαρνιρισμένη 
με στενή, χρυσή τρέσα με ενυφασμένα 
γεωμετρικά μοτίβα (επικλινείς ευθείες και 
ελλείψεις) και γλωσσωτές απολήξεις. Στην άνω 

Γυναικείος, αμάνικος, γιορτινός 
επενδύτης διακοσμημένος με τερζήδικο 

χρυσοκέντημα.

Στοφένια πτυχωτή ποδιά.
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οριζόντια πλευρά η ποδιά φέρει ζωνάκι από χρυσό γαλόνι επίσης 
ενυφασμένο: στο κέντρο κυματιστή γραμμή που ενώνει ανθάκια και 
εκατέρωθεν αυτής οριζόντια ταινιόσχημα θέματα.

Ζακέτο: Γυναικείο, μανικωτό ζακέτο από μαύρη τσόχα. Αποτελείται από δύο 
ίσια μπροστινά φύλλα και από αυτό της πλάτης, ενωμένα στα πλάγια, μέσω 
δύο λωρίδων υφάσματος, και στους ώμους. Είναι διακοσμημένο με πλούσιο 

χρυσοκέντημα, καμωμένο με χρυσό 
κορδόνι με την τερζήδικη τεχνική. 
Συνεχής σύνθεση, τριγωνικά 
ανεπτυγμένη, καλύπτει σχεδόν όλη 
την επιφάνεια των μπροστινών και 
πίσω φύλλων. Μέσα σ' αυτήν 
διακρίνονται σχηματοποιημένα 
μοτίβα (ρόδακες, σπείρες, 
λαχούρια) τα οποία προκύπτουν 
από τις ισχνές ακέντητες 
επιφάνειες. Στην εξωτερική πλευρά 
της σύνθεσης το κορδόνι 
συστρέφεται δημιουργώντας 

σπείρες. Αντίστοιχα είναι διακοσμημένο και το τελείωμα των μανικιών. Το 
ζακέτο είναι ολόγυρα γαρνιρισμένο με τρεις σειρές γαϊτάνι διπλό, από κίτρινη 
μεταξωτή κλωστή και χρυσόνημα, και φοδραρισμένο με μπεζ βαμβακερό 

ύφασμα.

Κεφαλόδεσμος: 
Φουτόσι, γυναικείο 
φέσι από 
χρυσοΰφαντη 
μεταξωτή στόφα. 
Τοποθετημένο 
έκκεντρα στην 
κορυφή, τάσι 
επενδυμένο με 
χαρτόνι πάνω στο 
οποίο δουλεύεται το 
χρυσοκέντημα. Με 
συρμακέσικο κέντημα 
δουλεμένο με 
χρυσόνημα 

Γυναικείο, γιορτινό, μανικωτό ζακέτο από τσόχα.

Φουτόσι, γυναικείο φέσι.
Αυθεντική φορεσιά 
Αιανής Κοζάνης.
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καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος, με τιρτίρι χρυσό και ασημένιο καλύπτονται 
τα ανάγλυφα μέρη του, οπότε σχηματίζονται έξι μικρές κοίλες επιφάνειες 
(ημισφαίρια) περιμετρικά και μία μεγαλύτερη στο κέντρο. Έτσι λοιπόν, με τα 
δύο είδη τιρτιριού διαμορφώνονται εξαπέταλα λουλούδια, στο κέντρο των 
οποίων υπάρχει μεταλλική πούλια, χρυσή ή χρωματιστή, στερεωμένη με 
τιρτίρι. Το τάσι είναι ολόγυρα γαρνιρισμένο με γαϊτάνι διπλό από κίτρινη 
μεταξωτή κλωστή και χρυσόνημα και ρελιασμένο με κορδέλα χρυσή. Από 
σχεδόν ολόκληρη την περίμετρο του κύκλου ξεκινούν κρόσσια χρυσά. 
Διακόσμηση αποτελούν και οι οριζόντιες, ενυφασμένες ρίγες της στόφας. Με 
αχνά χρώματα σχηματίζονται ρόδακες σε ροζ κάμπο και ανθάκια σε μπεζ - 
χρυσό κάμπο εναλλάξ. Το φέσι περιτρέχει τρέσα χρυσή με οδοντωτές 
απολήξεις κα μια σειρά γαϊτάνι διπλό από μπεζ μεταξωτή κλωστή και 
χρυσόνημα.

 Φλώρινα-Καστοριά:

Πουκάμισο:  Υφαντό στον αργαλειό από τις ίδιες τις γυναίκες. 
Αποτελείται από ένα ίσιο, μονοκόμματο φύλλο υφάσματος μπρος - πίσω, 
χωρίς ραφή στους ώμους, και από ένα δίφυλλο, λοξό τμήμα σε κάθε πλάι, 
από τη μασχάλη και κάτω, που δίνει φάρδος στο ένδυμα. Έχει λαιμόκοψη, 

ρελιασμένη με λωρίδα από το υφαντό. Το 
μπροστινό άνοιγμα είναι 
διακοσμημένο με 
κατακόρυφη στενή ταινία, 
κεντημένη με 
σταυροβελονιά διπλή 
από κόκκινες και 
πράσινες μεταξοκλωστές, 
και γαρνιρισμένο με 
δαντέλα με το βελονάκι 
ψιλή, όπου είναι 

περασμένες μπλε χάντρες. Ο γύρος του λαιμού είναι 
διακοσμημένος με κεντητή τεθλασμένη γραμμή, 
καμωμένη με σταυροβελονιά διπλή από πράσινη 
μεταξοκλωστή. Εξωτερικά αυτής συνεχίζεται η δαντελίτσα 
του ανοίγματος και εσωτερικά υπάρχουν επίρραπτες 
μεταλλικές πούλιες. Ο γύρος των μανικιών φέρει κέντημα με σταυροβελονιά 
διπλή, καμωμένο με μεταξωτές κλωστές σε χρώματα πράσινο, κίτρινο, 
γαλάζιο και κόκκινο που εναλλάσσονται, δημιουργώντας οριζόντια ταινία από 
διαδοχικούς ρόμβους, καθώς τέμνονται δύο τεθλασμένες γραμμές. Είναι και 
αυτός γαρνιρισμένος με δαντέλα ψιλή. Στον ποδόγυρο, το πουκάμισο είναι 
διακοσμημένο με κέντημα, καμωμένο με μάλλινες κλωστές, κυρίως μαύρες και 
κόκκινες, αλλά και πράσινες και κίτρινες, δουλεμένο με διπλή σταυροβελονιά. 
Κοκκινόμαυρα ορθογώνια παραλληλόγραμμα επαναλαμβάνονται 

Λεπτομέρεια κεντητού διακόσμου 
στον ποδόγυρο.

Λεπτομέρεια 
διακόσμου με 
δαντελίτσα και 

χάντρες.
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δημιουργώντας οριζόντια φαρδιά ταινία πάνω στην οποία αναπτύσσονται τα 
υπόλοιπα μοτίβα. 

Επενδύτης: Αμάνικο λευκό πανωφόρι από σαμαροσκούτι 
(υφαντό ύφασμα νεροτριβιασμένο), 
γιορτινό εξάρτημα της κοριτσίστικης 
φορεσιάς της Αγίας Παρασκευής και 
γενικότερα των χωριών του κάμπου. 
Το ύφασμά του το ύφαιναν οι 
γυναίκες, την κοπή και τη ραφή 
αναλάμβαναν ειδικοί τεχνίτες 
ραφτάδες, οι τερζήδες. Στολίζεται με 
κοντά μάλλινα μαύρα κρόσσια. Τα 
δύο μπροστινά φύλλα στο πάνω 
μέρος φέρουν επίρραπτη 
διακόσμηση που ξεκινά από τους 
ώμους με κοντά μαύρα κρόσσια 
στερεωμένα με κίτρινες και κόκκινες 
μάλλινες κλωστές και γαρνιρισμένα 
στη βάση τους με ροζ και μωβ 

κορδέλα του μέτρου. Κάτω ακριβώς απ' αυτά, μια 
στενόμακρη λουρίδα λευκού βαμβακερού υφάσματος ολοκέντητη με 
ρομβόσχημα μοτίβα των οποίων το περίγραμμα τονίζεται με τη χρήση 
χρυσοκλωστής. Το γέμισμά τους γίνεται με βελονιά γκομπλέν, με κόκκινες, 
μωβ, κίτρινες, πράσινες, μαύρες και ζαχαρί μάλλινες κλωστές. Η στενόμακρη 
λουρίδα πλαισιώνεται από λεπτές τσόχινες ταινίες επενδεδυμένες με 
μεταλλικά ελάσματα. 

Ποδιά: Μάλλινη υφαντή ποδιά σε πορτοκαλί χρώμα 
με ενυφασμένα γραμμικά και ρομβόσχημα 
μοτίβα. Στη ζώνη αυτή η κεντρική επιφάνεια 
καλύπτεται με μικρότερα και μεγαλύτερα 
ρομβόσχημα μοτίβα, των οποίων το περίγραμμα 
τονίζεται με τη χρήση βυσσινί μάλλινης κλωστής. 
Επίρραπτες στενές λουρίδες από τσόχα κόκκινη 
γαρνίρουν τις παρυφές της στολισμένες με δίχρωμο 
ζικζακωτό σειρήτι. Ιδιαίτερα περίτεχνος γίνεται ο 
επίρραπτος διάκοσμος στη βάση της ποδιάς, όπου 
κομματάκια από την ίδια τσόχα σχηματίζουν τρίγωνα 
το περίγραμμα των οποίων τονίζεται με τη χρήση 
μπρούτζινων ελασμάτων και πορτοκαλί μάλλινης 
κλωστής. Το κέντρο των τριγωνικών σχημάτων 
στολίζεται με μικρά σχηματοποιημένα μοτίβα από 
ομόκεντρους κύκλους, δουλεμένους με χρυσοκλωστή 
και πορτοκαλί μάλλινη κλωστή. Το γέμισμα των 

Σαγιάς, αμάνικος 
λευκός επενδύτης

Μάλλινη υφαντή ποδιά 
με ενυφασμένα 
γραμμικά και 

ρομβόσχημα μοτίβα, 
νυφικό εξάρτημα της 
γυναικείας φορεσιάς 

του Ανταρτικού.

Φορεσιά 
Ανταρτικού 
Φλώρινας.
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μοτίβων γίνεται με πούλιες. Ολόγυρα η ποδιά γαρνίρεται με κοντά κρόσσια 
στα χρώματα του ενυφασμένου διάκοσμου. Στο κάτω μέρος της, πρόσθετη 
διακόσμηση με μία δεύτερη σειρά, με πιο μακριά χρωματιστά μάλλινα 
κρόσσια.

Ζακέτο: Οι οριζόντιες ραφές στο μέσον των πλαϊνών τμημάτων είναι 
διακοσμημένες με κέντημα καμωμένο με μεταξωτές 
κλωστές σε σκούρα χρώματα που εναλλάσσονται και, 
πάνω και κάτω από αυτό, από δυο σειρές μαύρο 
γαϊτάνι. Στο γύρο του ζακέτου υπάρχει ακόμη μια σειρά 
γαϊτάνι, η οποία συστρέφεται σχηματίζοντας θηλιές. Το 
κατακόρυφο άνοιγμα του ζακέτου και της λαιμόκοψης 
καλύπτει επίρραπτη ταινία από καστανή - καφέ γούνα 
αλεπούς.

Ζωνάρι: Μακρύτατο μαύρο μάλλινο υφαντό ζωνάρι 
με λεπτές ενυφασμένες υπόλευκες 
ρίγες. Είναι διπλωμένο κατά μήκος. 
Αποτελεί εξάρτημα της γυναικείας 
φορεσιάς του Ανταρτικού. Τυλίγεται χαλαρά λίγο πιο κάτω 
από τη μέση και συγκρατείται από το κορδόνι της ποδιάς.

Κεφαλόδεσμος: Στη μία γωνία φέρει κέντημα, 
καμωμένο με 
βελονιά 
πισωγάζι και 
κουμπότρυπα 

από βαμβακερά 
νήματα αλλά 

και χρυσοκλωστή. 
Συγκλίνουσες 
ευθείες, μαύρες 
κυρίως, αλλά 

και λευκές, 
σχηματίζουν μεγάλο 

Γυναικείο, μάλλινο 
αμάνικο ζακέτο από 
τα Άλωνα Φλώρινας.

Υφαντό 
Ζωνάρι.

Μαντίλι κεφαλής από τις Άνω 
Κλεινές Φλώρινας

Φορεσιά Καστοριάς.
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τετράγωνο που περιέχει και άλλα μικρότερα. Από τις εξωτερικές πλευρές του 
τετραγώνου ξεκινούν φούντες μαύρες και τέσσερις υπόλευκες, μάλλινες, όλες 
στερεωμένες με μεταλλικά ελάσματα. Τη διακόσμηση του τετραγώνου 
συμπληρώνουν μεταλλικές πούλιες, χάντρες, ένα υφασμάτινο ροζ ανθάκι και 
ένα νόμισμα. Αλυσίδα με έντεκα νομίσματα, όμοια με το επίρραπτο, κρέμεται 
από τις άκρες του τετραγώνου. Τα νομίσματα φέρουν στη μία όψη ανάγλυφη 
κεφαλή της Αθηνάς και στην άλλη ανάγλυφη επιγραφή "50 ΛΕΠΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ·1926·". Τέλος, ολόγυρα το μαντίλι φέρει μαύρες 
χάντρες στερεωμένες σε ψιλή μπιμπίλα καμωμένη με υπόλευκη μεταξωτή 
κλωστή.
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Όργανα
     

       Πριν την εμφάνιση των 
χάλκινων πνευστών, στη 
Μακεδονία χρησιμοποιούνταν 
άλλα πνευστά μουσικά όργανα 
όπως οι γκάιντες, οι φλογερές, και 
οι ζουρνάδες. Τα χάλκινα πνευστά 
εμφανίστηκαν το β΄ μισό του 19ου 
αιώνα και αντικατέστησαν σε 
μεγάλο βαθμό τα παραπάνω 
όργανα. Τα παραδοσιακά σχήματα στη Μακεδονία που χρησιμοποιούν 
χάλκινα όργανα είναι ολιγομελή με πρώτο αρχηγικό όργανο το κλαρίνο και 
άλλα όργανα την τρομπέτα, το τρομπόνι και τα κρουστά. Η κομπανία μπορεί 
να μεγαλώσει και τότε προστίθενται και άλλες τρομπέτες, τρομπόνια, μπάσα 
χάλκινα και άλλα ευφώνια. Με την εμφάνισή τους οι μπάντες αφομοίωσαν το 
ήδη υπάρχον παραδοσιακό μουσικό ρεπερτόριο και του έδωσαν εντοπιότητα.

     

       Για κάποιο διάστημα παλιά και νέα όργανα συνυπάρχουν στις κομπανίες, 
όπου συνηχούν τα βιολιά με 
τα τρομπόνια και τα λαγούτα 
με τις τρομπέτες. Στη συνέχεια 
κυριάρχησαν τα χάλκινα λόγω 
του δυνατού ήχου, όπου η 
κορνέτα και το τρομπόνι 
συνόδευαν το 
πρωτοεμφανιζόμενο κλαρίνο. 
Αυτά συνέβησαν σε περιοχές 
της Δυτικής Μακεδονίας.
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Χοροί
      Ενδεικτικά κάποιοι από τους σπουδαιότερους χορούς της 
Δυτικής Μακεδονίας είναι:

 Ράικο: χορεύεται και από άντρες και από γυναίκες, και έχει 8 
βήματα στην φορά και 4 αντίθετα στη φορά του κύκλου.

 Πουστένο ή Λεβέντικος: χορός από την Φλώρινα που 
χορεύεται και από άντρες και από γυναίκες, και 
χαρακτηρίζεται από της ελαφρώς απότομες άρσης. 

 Μάης: κατάγεται από την Βλάστη Κοζάνης. Χορός που φορά 
στην φορά του κύκλου και αντίθετα στην φορά του κύκλου 
και μικρή χαρακτηριστική κίνηση στα χέρια.

 Ματσικαντάνα: πρόκειται για πατινάδα από την Κοζάνη. Η 
πατινάδες κυριαρχούν σαν χορός και στην Μακεδονία.

 Μήλου-Μήλου: τραγούδι από Θρακιώτες προσφυγές που 
εγκαταστάθηκαν στο χωριό Άνω Κλίνες της Φλώρινας. 
Χαρακτηριστικό του η κίνηση τον χεριών όταν οι χορευτές 
είναι αντικριστά.

 Της λυγερής το φόρεμα: δίστιχα του γάμου, το συγκεκριμένο 
από την Κοζάνη: «Της λυγερής το φόρεμα της νύφης το 
φουστάνι. Πέντι ραφτάδες το ραβαν κι δέκα μαθητάδις…»
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ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ
      Στο Ρουμλούκι <rum: ρωμιός+ luk: κτητική κατάληξη (ονομασία 
δοσμένη από τους Τούρκους, που δηλώνει ότι πρόκειται για τον 
τόπο των Ρωμιών- το Ρωμιότοπο όπως και η Ρούμελη, η 
Ανατολική Ρουμελία ή Ρωμυλία στη Βόρεια Θράκη) συναντώνται 
πολλοί από τους παλαιότερους δημοτικούς χορούς και τραγούδια. 
Ο πληθυσμός τους ήταν πάντα ελληνικός, ποτέ Τούρκος δεν 
εγκαταστάθηκε στο Ρουμλούκι, όμως στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας τα χωριά (Γιδάς, Κορφή, Μελίκι) ήταν τσιφλίκια που 
ανήκαν σε πλούσιους Τούρκους ιδιότητες.

      

      Τρόπος Ζωής: Οι κάτοικοι 
των χωριών ήταν γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι. Ελάχιστοι ήταν οι 
μικροεπαγγελματίες. Ζούσαν 
απλά και δεν επικοινωνούσαν 
με τα άλλα χωριά, επειδή είχαν 
συνηθίσει από τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας που δεν είχαν 
δική τους περιουσία και 
καλλιεργούσαν την γη που 
ανήκε στον τσιφλικούχο αγά.

       Σπίτια: Το κάθε σπίτι χτίζεται μέσα σε μία μεγάλη περιοχή, τον 
σπιτότοπο*. Έτσι τα σπίτια είναι μακριά 
το ένα από το άλλο και όλα μαζί δεν 
δίνουν την εντύπωση χωριού. Είναι 
μονόπατα, χαμηλά και χωρίζονται σε 
τρεις- τέσσερις κάμαρες. Αυτές όπως 
και τα πατώματα είναι από χώμα (εκτός 
από την κεντρική κάμαρα, δηλαδή το 
σπίτι ή κάθισμα, που ήταν 
σανιδωμένη). Είναι φανερό πως η 

οικοδομική τους σχετίζεται άμεσα με την οικονομική τους 
κατάσταση.

*Σπιτότοπος: αποτελείται από την περιοχή του σπιτιού και τα χωράφια που ανήκουν στην 
οικογένεια. Είναι περιτριγυρισμένος με φράχτη από βέργες λεφτοκαρυάς και αγκάθια.

Σπίτι στον Γιδά, με ραγάζια για 
στέγη και μπρόστεια.

Όργωμα με βόδια, Νεοχώρι 1930
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Ενδυμασία: Η γυναικεία ενδυμασία είναι 
αρκετά περίτεχνη. Η αντρική αντίθετα δεν 
είναι ιδιαίτερα επιβλητική. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι οι ζώνη που 
αποτελούσε μέρος του θώρακα και ήταν 
κατασκευασμένες από αργυρά ή χάλκινα 
ελάσματα, που ήταν το ένα κοντά στο άλλο, 

για να κάνουν 
το σώμα 
λυγερό. Είναι 
τόσο 
φημισμένη 
ώστε να 

χρησιμοποιείται σε πανελλήνια 
κλίμακα. Όμως τόσο αυτή όσο και οι 
περισσότερες ελληνικές φορεσιές 
έχουν υποστεί αφάνταστη 
κακοποίηση από ανθρώπους που 
λειτουργούν εκτός των κανόνων της 
ενδυματολογίας. Το πιο σημαντικό 
κομμάτι της φορεσιάς αποτελεί ο 
κεφαλόδεσμος.

     

Ενδυμασία 
Ρουμλουκιού που 

ανήκει στο μουσείο 
Μπενάκη.

Αντρική φορεσιά Ρουμλουκιού.
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 Κεφαλόδεσμος ή κατσούλι: Μοιάζει με 
αρχαία περικεφαλαία. Είναι το 
χαρακτηριστικό της φορεσιάς. Καλύπτει τα 
αυτιά. Ο νυφιάτικος κεφαλόδεσμος είναι 
πλουσιότερα στολισμένος και είναι πιο 
επιβλητικός.

      

Φωτογραφία νυφιάτικου 
κεφαλόδεσμου του 

Ρουμλουκιού.

Η Ρουμλουκιώτικη γυναικεία φορεσιά.
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Χοροί: Οι Ρουμλουκιώτες χορεύουν σε γάμους, αρραβώνες, 
πανηγύρια, εορταστικές γιορτές και στις μεγάλες εποχιακές 
εθιμικές περιόδους (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αποκριές). Ενδεικτικά 
κάποιοι χοροί τους είναι:

1. Πατινάδες: Μελωδίες που χορεύονται στο δρόμο για να 
μετακινηθούν οι χορευτές σε ομάδα από το ένα μέρος στο 
άλλο. Κινούνται συνήθως σε ελεύθερους βηματισμούς ή και 
πιο οργανωμένα. Χορεύονται κυρίως στην τελετουργία του 
γάμου και από τα δύο φύλλα. Υπάρχουν όμως και αντρικές 
πατινάδες όπως τα Ρογκάτσια, και γυναικείες όπως οι 
Λαζαρίνες.

2. Παλιακά: Πρόκειται 
για τις παλαιές 
τοπικές μελωδίες 
και τους χορούς 
που χόρευαν 
ξεχωριστά οι 
γυναίκες από τους 
άντρες. Σε αυτά 
ανήκουν όλες οι 
αργές μελωδίες κατά 
τις οποίες ο 
πρωτοχορευτής αυτοσχεδιάζει σε πλήρη συνεργασία με τους 
μουσικούς. Οι θέση των μουσικών σε αυτού του είδους τους 
χορούς είναι στο κέντρο του κύκλου. 

3. Συρτά: Είναι μικτοί-κυκλικοί χοροί που χορεύονται στις 
κοινές διασκεδάσεις. Είναι μελωδίες που έχουν εισαχθεί στο  
Ρουμλουκιώτικο ρεπερτόριο πρόσφατα.

      Το μαντήλι: Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία 
του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Συχνά μπορεί να ακούσει 
κανείς από κάποιον παλιό χορευτή πως αν ο χορευτής δεν κρατά 
μαντήλι δεν ξέρει να χορεύει. Είναι η προέκταση του χεριού και 
αναπόσπαστο κινησιολογικό στοιχείο του χορού. Στο Ρουμλούκι οι 
περισσότεροι χοροί στηρίζονται στον αυτοσχεδιασμό του πρώτου 
όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα μοτίβα του χεριού. 

Γαμήλιο γλέντι.
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      Μουσικά όργανα: Από τα παλιά χρόνια, βασικά μουσικά όργανα 
στο Ρουμλούκι ήταν τα νταούλια. Πρόκειται για μία τριάδα 
μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούσαν πάντα. Δύο ζουρνάδες 
(ένας πριμαδόρος που παίζει τη μελωδία και ένας πασαδόρος που 
κρατά ίσο) και ένας νταουλτζής που με μία βίτσα και ένα τσουμάκι 
(κόπανο) κτυπά στις δερμάτινες επιφάνειες του νταουλιού τον 
ρυθμό.  Παλαιότερα υπήρχαν και γκάιντες, όπως και ξύλινες 
φλογέρες που χρησιμοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι σε ώρες βοσκής. 

Τα νταούλια: οι δύο ζουρνάδες και το ένα νταούλι.


