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Τα διασωθέντα, µεσαι-
ωνικά και νεώτερα
µνηµεία της Πατρίδος

µας, παντός τύπου και µορ-
φής, µε τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά κάθε τόπου και
κάθε µικροκοινωνίας, δια-
σώζουν, µέσω των εξελικτι-
κών διαδικασιών, σε ευθεία
γραµµή, το αίσθηµα και την
φιλοκαλία, των πλησιεστέ-
ρων προγόνων µας, ώς και
της αδιάσπαστης συνέχειας
της καλλιτεχνικής χειροποί-
ητης παραγωγής και πα-
ράδοσης. Αποτελούν δε, ση-
µαντικά τεκµήρια του κοι-
νωνικού βίου και αναπό-
σπαστο µέρος των ιερών κει-
µηλίων της νεώτερης Ελλά-
δος και κατά το πλήθος και
κατά το κάλλος. Η πικρή α-
λήθεια όµως είναι, ότι η πο-
λιτιστική επίδραση, πού έχει
δεχθεί ό Ελληνικός λαός, µε
τους πολέµους, την εξω-
στρέφεια, την εισβολή ξένων
προτύπων, µοιραία οδήγη-
σαν, στην αµφισβήτηση,
των πατρικοδοσµένων, ιστο-
ρικών και ηθικών κατευθύν-
σεων και κανόνων. Όπως
και στην απαξία, της τοπι-
κής ιδιαιτερότητας π.χ. στην
οµιλία, συνακόλουθα και
στην αισθητική και παρου-
σία, ενώ οι επιµένοντες, κα-
τέληξαν γραφικοί και κατα-
γέλαστοι. Πλήθος από αντι-
κείµενα, πού έπαυσαν να εί-
ναι χρηστικά, λόγω αλλα-
γής των κοινωνικών συνθη-
κών, εγκαταλείφθηκαν στην
φθορά του χρόνου, ή στην
πώληση, όσων είχαν κάποιο
ενδιαφέρον ιστορικό, καλλι-
τεχνικό η αξία υλικού κατα-
σκευής, πού αποτιµούσαν οι περιφερόµενοι παλιατζήδες. Πα-
ρά ταύτα, τα παλιά µπαούλα, σεντούκια, φορτσέρια διασώ-
ζουν ακόµη, απροσδόκητα λείψανα και ενδιαφέροντα τεκµή-
ρια, τής κοινωνικής διαστρωµάτωσης, τίµια λείψανα, της αι-
σθητικής και τής καθηµερινής ζωής, ανώνυµα έργα, των κοντι-
νών µας προγόνων, πού αποτυπώνουν και φέρουν µαζί τους,
όπως τα παλαιά υφαντά και χειροτεχνήµατα, που έχουν απο-
συρθεί, την ζώσα ανάµνηση, δεν πρέπει να απορρίπτουµε ά-
κριτα, στα αχρείαστα και περιττά, αλλά στα χρήσιµα και του-
λάχιστον ιστορικά τεκµήρια, αφού είναι τα εν δυνάµει στηρίγ-
µατα, της εθνικής µας παρουσίας και ταυτότητας, βωµοί και
θεµέλια οίκων. Το εικονιζόµενο γελέκι, πού φέρει αρκετά ση-
µεία, χρηστικής φθοράς, καθώς και επισκευών, καθώς και µι-

κρές προσθαφαιρέσεις, ευρέ-
θη σε προίκα, µέσα σε κασέ-
λα, µαζί µε παλαιά υφαντά,
πού έχουν ήδη αποσυρθεί, α-
πό το προσκήνιο και αναπαύ-
ονται ληθαργούντα στην α-
χρησία. Η µελέτη του και η
προσέγγιση του, θα µάς οδη-
γήσουν, στη χρονική περίοδο
µεταξύ 1840-1900, σε µια εν-
διαφέρουσα πολίχνη της κοι-
λάδας του Κηφισού, την Ελά-
τεια (∆ραχµάνι), µε µεγάλη ι-
στορική και πολιτιστική πα-
ράδοση, µέσα στις χιλιετίες.
Ευρισκόµενη σε καίριο, συ-
γκοινωνικό οικονοµικό και
πολιτιστικό σηµείο, µε σύ-
γκλιση και έλεγχο οδικών α-
ξόνων, έχοντας υψηλό παρα-
γωγικό και οικονοµικό επίπε-
δο, δεχόταν και πλήθος ιδεών
και επιρροών, στις εκφάνσεις
του καθηµερινού βίου. Το γε-
λέκι, στην ενδυµασία της επο-
χής, ήταν το πιο προβαλλό-
µενο σηµείο, πού αποδείκνυε
την οικονοµική δύναµη και αι-
σθητική, γι' αυτό το αγόρα-
ζαν για µακρά χρήση, πού θα
ξεπερνούσε, το όριο της γενε-
άς, αποτελούσε δε και κληρο-
νοµικό περιουσιακό στοιχείο.
Το κρίσιµο χρονικό σηµείο,
πού αποτελεί και καθοδηγη-
τικό µίτο, είναι η τεχνοτροπία
κατασκευής του, µε µικρή α-
πόκλιση, τα τέλη του 18ου αι.
Καθώς η πολυτελής κατα-
σκευή του, απευθυνόταν όχι
µόνο σε εύπορη, αλλά και αρ-
χοντική οικογένεια, πού θα εί-

χε την δύναµη να το αποκτήσει, αλλά και να το επιδείξει, φο-
ρώντας το (Α. Σµιθ Θεωρία ηθικών συναισθηµάτων, "…επιδει-
κνύουµε τα πλούτη µας, κρύβουµε την φτώχεια µας..." ). Αυτό
φαίνεται όµως, εντελώς απίθανο, για την τοπική κοινωνία, τού
∆ραχµανίου, µε τα γνωστά δεδοµένα της κοινωνικής διαστρω-
µάτωσης. Πρέπει να δεχτούµε, ώς επικρατέστερη την εκδοχή
του λαφύρου η τού δώρου, σε κάποιον από τους επιφανείς ο-
πλαρχηγούς του 1821, πού συνοίκησαν την Ελάτεια (∆ραχ-
µάνι), µετά την αποχώρηση των Τούρκων και το τέλος του α-
πελευθερωτικού πολέµου. Ακόµη θα πρέπει να αποκλειστεί, η
κατασκευή του, από ντόπιους "τερζήδες" και χρυσορράφους
(Στο ∆ραχµάνιον υπήρχαν δύο ο ∆. Τσολακος και ο Ηπειρώ-
της Γκοργκόλης), πού δεν θα περαίωναν ευχερώς, την εργασία

αυτή, πού τα ακριβά υλικά, οι χρυσοκλωστές (τελια),το µετάξι,
το κατηφένιο βελούδινο ύφασµα, η εξαίρετη επιλογή, των χρω-
µατικών τόνων, το θέτουν εκτός τοπικών ορίων.

Από την άλλη µεριά, είναι γνωστό, ότι τα µεγάλα χρυσοκε-
ντητικά εργαστήρια, πού ήσαν οργανωµένα σε συντροφιές (σι-
νάφια όπως στα Γιάννενα, Μοναστήρι, Μοσχόπολη κ. α.), µε
τεχνίτες συρµακέσηδες και χρυσορράφους, δεν παρέλειπαν, να
συγκροτούν περιοδεύουσες οµάδες, µε τα υλικά και τα τσιρά-
κια, να αναζητούν αγορές παντού.

Οι ανώνυµοι αυτοί λαϊκοί τεχνίτες, κρατώντας την Ελληνική
τους φιλοκαλία, χρησιµοποίησαν και την µυστική γλώσσα των
συµβόλων, στα έργα τους, όπως ανάλογα µοτίβα συναντώ-
νται και στα λιθανανάγλυφα, στα ξυλόγλυπτα, στα υφαντά.
Τα σύµβολα αυτά ήταν και είναι οµιλούντα, εκφράζουν πλή-
ρως την λαϊκή ψυχή, µε τις δεισιδαιµονίες, τα πιστεύω της, τις
πατροπαράδοτες παραδόσεις και δοξασίες, µε όποιες αλληλε-
πιδράσεις, πού ήταν φυσικό να επικαθίσουν, αλλά να µην αλ-
λοιώσουν την καθαρή γραµµή, της υπέροχης Ελληνικής λαϊ-
κής τέχνης.

Παρά ταύτα, ας επαναλάβουµε ότι τα παλιά µπαούλα, σε-
ντούκια, φορτσέρια που διασώζουν ακόµη, απροσδόκητα λεί-
ψανα και ενδιαφέροντα τεκµήρια, της κοινωνικής διαστρωµά-
τωσης, της αισθητικής και της καθηµερινής ζωής των κοντινών
µας προγόνων, πού αποτυπώνουν και φέρουν µαζί τους, την
ανάµνηση, δεν πρέπει να τα απορρίπτουµε άκριτα, στα αχρεί-
αστα και περιττά, αλλά στα χρήσιµα και τουλάχιστον ιστορι-
κά τεκµήρια, αφού είναι τα εν δυνάµει στηρίγµατα της εθνικής
µας παρουσίας και ταυτότητας.
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1. Σταυροειδές ή τριφυλλόσχηµο ευρηµατικό σύµβολο κεντηµένο
µε µεταξωτή χειροποίητη χοντρή κλωστή από τα οµιλούντα σύµ-
βολα σχεδίων µε πολλαπλές αναγνώσεις. (απέδιδαν και ιαµατι-
κές ιδιότητες στον κόµβο αυτό του Ηρακλή που αποτρέπει, αλλλά
και θεραπεύει κάθε νόσο και τραύµα. 
2. Το δέντρο της ζωής, αγαπητό θεϊκό σύµβολο ευζωϊας 

3. Λεπτοµερείς ευφάνταστες διακοσµήσεις, µε διάστικτα «φώτα»
και απαράµιλλες αισθητικές πινελιές που ενθυµίζουν Βυζαντινή
τεχνική. 
4. Αφαιρετικοί περιστρεφόµενοι ρόδακες

Ίσως ακολουθώντας υπερβα-
τικό νοητικό άλµα, θα υπέθετε
κανείς ότι, το αποτροπαϊκό
αρχαϊκό προσωπείο, συνδέει
τα δύο αντικρυστά, σχηµατο-
ποιηµένα, ανόµοια "κεφάλια"
µε την χαρακτηριστική οδό-
ντωση.

Η Γέφυρα των Χρυσορραπτών. Gjiakova 18ος αι. Η ακµή των
συντεχνιών, τους έδωσε την οικονοµική δύναµη, να µετέχουν η
να πραγµατοποιούν δηµόσια έργα, πού διευκόλυναν την δια-
κίνηση τής παραγωγικής διαδικασίας, εκτός των τοπικών ο-
ρίων, κυρίως προς την θάλασσα, πού ήταν πάντα η πύλη και η
έξοδος, τού εµπορίου. (Balkan tale. Foto Samir Karahoda)

Η επιµελήτρια της Λαογραφικής Συλλογής του Ε.Ι.Μ. κα. Αγγέ-
λα Βιδάλη το µελέτησε και το περιγράφει «…Γιλέκο αµάνικο, από
βυσσινί βελούδο διακοσµηµένο µε κεντήµατα από χρυσά και µε-
ταξωτά πολύχρωµα και  χρυσά γαϊτάνια. Τα κεντήµατα έχουν
την µορφή ταινίας,  που απολήγει σε σχηµατοποιηµένα κυπα-
ρίσσια (σε ορισµένα σηµεία λείπουν), ολόγυρα στα ανοίγµατα ε-
νώ στην πλάτη και στο κάτω µέρος του µπροστινού τµήµατος έ-
χει µεµονωµένα µοτίβα (σχηµατοποιηµένους σταυρούς, λουλού-
δια και γεωµετρικά σχήµατα).  Στο µπροστινό µέρος έχει, αντικρι-
στά, δύο σειρές διακοσµητικά πλεκτά κουµπιά από κίτρινο µετα-
ξωτό κορδόνι. Εσωτερικά έχει επένδυση που στερεώνεται µε το ύ-
φασµα µε βελονιές που θυµίζουν γαζί (τεχνική µαχλίτσι),  ενώ ε-
πίσης είναι φοδραρισµένο µε βαµβακερό ύφασµα. Τόπος προέ-
λευσης : Βαλκανική χερσόνησος».


