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Στο φετινό ηµερολόγιο του Συνδέσµου ∆ρυοπιδέων
Κύθνου γίνεται µια προσπάθεια να παρουσιαστούν
µερικά από τα πιο χαρακτηριστικά θερµιώτικα

υφαντά, τα οποία, εδώ και αρκετό καιρό, έχουν σχεδόν
πλήρως εκτοπισθεί από τα αντίστοιχα βιοµηχανικά. Μι-
λώντας για τα υφαντά της ∆ρυοπίδας, θα αναφερθούµε
στην υφαντική τέχνη στα Θερµιά στο σχετικά πρόσφατο πα-
ρελθόν, όπως µάς την περιέγραψαν οι µεγαλύτερες γυναί-
κες του Χωριού.

Η υφαντική τέχνη σηµαίνει τη συγκεκριµένη τεχνική της
ύφανσης, δηλαδή τη διαπλοκή των νηµάτων για τη δηµι-
ουργία του υφάσµατος· αλλά συχνά δηλώνει και ολόκληρο
τον κύκλο παραγωγής των υφαντών και εποµένως εµπε-
ριέχει διάφορες επιµέρους τεχνικές, όπως τη δηµιουργία
του νήµατος και τη βαφή του, το διάσιµο του στηµονιού και
το στήσιµο της κρεβαταριάς.

Τα παλιότερα χρόνια, στην αγροτοποιµενική Ελλάδα, η
υφαντική τέχνη αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της σύ-
νολης παραγωγικής δραστηριότητας του αγροτικού νοικο-
κυριού. Χωρίς αυτήν, η επιβίωση του µεγαλύτερου µέρους
του πληθυσµού, ο οποίος αντλούσε τα προς το ζην από την
καλλιέργεια της γης και την εκτροφή των ζώων, ήταν αδύ-
νατη. Αλλά και όταν άρχισε να αναπτύσσεται το εµπόριο, το
περίσσευµα που παρείχε τη δυνατότητα ν’ αγοραστούν κά-
ποια προϊόντα, συµπληρωµατικά της αγροτικής παραγωγής,
ήταν ελάχιστο. Η παράλληλη ενασχόληση της νοικοκυράς,
αλλά και γενικότερα του γυναικείου πληθυσµού, µε την
υφαντική ήταν απολύτως αναγκαία για να µπορέσει η οι-

κογένεια να επιβιώσει, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα
υφαντά για τα στρωσίδια, τα σκεπάσµατα, το ρουχισµό κ.λπ.

Σήµερα, που έχουµε πια αστικοποιηθεί σαν κοινωνία και
προµηθευόµαστε σχεδόν τα πάντα από την αγορά, εκείνο
που µας προξενεί εντύπωση, είναι το µέγεθος του µόχθου
της νοικοκυράς και των νέων κοριτσιών που απαιτούσε η
παραγωγή του µάλλινου νήµατος, η βαφή του, το διάσιµό
του και τέλος η ύφανσή του. Απορούµε όµως και για το πώς,
µέσα απ’ αυτή την τόσο κοπιαστική δραστηριότητα που
αναπτυσσόταν παράλληλα µε τις άλλες αγροτικές εργασίες,
η υφάντρα µπορούσε να µετατρέπει το µόχθο σε τέχνη, φτιά-
χνοντας υφαντά που σήµερα προκαλούν το θαυµασµό µας.

Τα υφαντά που παρουσιάζουµε φέτος στο ηµερολόγιο
του Συνδέσµου, είναι αδιάψευστοι µάρτυρες της υψηλής αι-
σθητικής που χαρακτηρίζει την υφαντική τέχνη και στα
Θερµιά. Ωραία υφαντά βέβαια βρίσκουµε και σε άλλες πε-
ριοχές της πατρίδας µας αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο.
Κάθε τόπος όµως βάζει τη δική του σφραγίδα, τον δικό του
τρόπο έκφρασης και αίσθησης του ωραίου και, γι’ αυτό, ο
ίδιος τύπος υφαντού δεν απαντάται µε την ίδια µορφή σε
όλες τις περιοχές.

Στην παραδοσιακή υφαντική, η οµορφιά συνήθως συµ-
βαδίζει µε την στερεότητα, την υψηλή ποιότητα και την αντοχή
του υφαντού στο χρόνο. Χαρακτηριστικά εντελώς διαφορετικά
από εκείνα των περισσότερων βιοµηχανικών υφαντών της
γρήγορης ανάλωσης ενός κόσµου που συνεχώς τρέχει να ικα-
νοποιήσει ανάγκες, οι οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό τεχνητές.
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Τέχνη λοιπόν και οµορφιά εκπέµπουν τα θερµιώτικα
υφαντά στο µέτρο της ανάγκης, στην µικροκλίµακα της έλ-
λειψης. Και µέσ’ στην οµορφιά ο έρωτας, πανταχού παρών,
καθώς ο χτύπος της κρεβαταριάς που ’ρχεται από το ανω-
γάκι, δεν υπογραµµίζει απλά την εργώδη προσπάθεια της
νέας που υφαίνει τα προικιά της, αλλά γίνεται ταυτόχρονα
και κάλεσµα αντάµωσης µε τον καλό της.

«Όταν περνάω αγάπη µου το δρόµο του σπιτιού σου
πολύ γλυκός µού φαίνεται ο ήχος τ’ αργαλειού σου»

τραγουδούσε παλιά ο Στέφανος Μαρτίνος για να συµπλη-
ρώσει ο Γερο-βιολιτζής στο CD του Συνδέσµου «Ένα τρα-
γούδι θε να πω» µε το δηµοτικό τραγούδι:

«Την ευχή µου να ’χεις
αργαλειό να µάθεις
άντε χέρια πόδια να κουνάς
τη σαΐτα να περνάς.

Να περνάς το χτένι
ν-η κόρη που το φαίνει
άντε να περνάς και τ’ αργαλειό
µε τα χεράκια σου τα δυο»

Ευχή λοιπόν για την τόσο ωφέλιµη δραστηριότητα, που
πάει µαζί µε την τρυφερή εικόνα της όµορφης νιάς που
χτυπά τον αργαλειό της µε τα δυο της τα χεράκια. Αλλά και
σήµερα ο απόηχος του ζωντανού αργαλειού, ως ωφέλιµου
εργαλείου και ως µέσου ερωτικού καλέσµατος, διασώζεται
καθώς χορεύουµε στο ρυθµό του συρτού:

«∆ικός µας είν’ ο αργαλειός
µαύρα γλυκά µου µάτια
αχ δικό µας και το χτένι

δική µας είν’ κι η κοπελιά
που φαίνει και ξυφαίνει
και το νου µου τόνε παίρνει»

Οι ίδιες όµως οι υφάντρες, επειδή ήταν αναγκασµένες να
κάθονται πολλές ώρες στον αργαλειό, σε µια ορισµένη
στάση, τραγουδούσαν στενάζοντας:

«Το κέντηµα είναι γλέντηµα
κ’ η ρόκα είναι σεργιάνι
µα αυτός ο δόλιος ο αργαλειός
είναι σκλαβιά µεγάλη».

Κάµατος, λοιπόν, µόχθος, και συνάµα αίσθηση και έκ-
φραση του ωραίου, χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα του
αγροτικού νοικοκυριού, στο οποίο ο ρόλος της γυναίκας έχει

δεσπόζουσα σηµασία, καθώς δεν περιορίζεται στην καθ’
αυτό πρωτογενή παραγωγή, αλλά επεκτείνεται σε τοµείς
που αργότερα θα καλυφθούν από τη βιοµηχανία στους
κλάδους των τροφίµων, της υφαντουργίας κ.λπ.

Και ο αργαλειός; Πολύτιµο και σύνθετο εργαλείο, του
οποίου το στήσιµο και η λειτουργία απαιτούν εξειδικευµέ-
νες γνώσεις και ιδιαίτερη επιδεξιότητα. Αποτελεί δε περι-
ουσιακό στοιχείο, το οποίο µεταβιβάζεται από τη µάνα
ακόµα και στο γιό, όπως αποκαλύπτεται από δωρητήριο
συµβόλαιο του έτους 1865, το οποίο ανίχνευσε η δικηγό-
ρος κ. Μαριέττα Γεωργούλη στο υποθηκοφυλακείο της Κύ-
θνου και ευγενώς διάθεσε για τις ανάγκες της παρούσας έκ-
δοσης.

∆ωρητήριον.-. 707 .- πράξεως

Ἐν ∆ρυοπίδι Κύθνου σήµερον τήν ≤κτην τοῦ µηνός Νοεµ-
βρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ πέµπτου ἔ-
τους ἡµέραν Σάββατον ἐνώπιον ἐµοῦ τοῦ Συµβολαιογράφου
∆ρυοπίδος καί Κύθνου Ἰωάννου ∆ηµάκη ἑδρεύοντος καί κα-
τοικοῦντος εἰς τόν ∆ῆµον ∆ρυοπίδος ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ …………
ἐν τῇ πόλει τοῦ ∆ήµου ∆ρυοπίδος ἔνθα κληθείς µετέβην ἐµφα-
νισθέντες αὐτοπροσώπως οἱ γνωστοί µοι καί ἄσχετοι συγγε-
νείας κύριοι ……… δωρεῖ εἰς τόν ρηθέντα υἱόν της ……….. τά
ἑξῆς κινητά καί ἀκίνητα κτήµατα αὐτῆς. Πρῶτον το χωράφιόν
της εἰς τήν θέσιν ……….. ἀπό κινητά µία κρεβαταρία µεθ’
¬λων αὐτῆς τά ἀναγκαῖα ἤτοι κτένια, ἀντία καί λοιπά καί ἕνα
µονόπανο ±παντα ἀξίας δραχµῶν εvκοσι ……..

Το εισαγωγικό αυτό σηµείωµα κλείνει µ’ ένα εύλογο
ερώτηµα. Κατά πόσον δηλαδή η τέχνη της υφαντικής που
µοιάζει να ’χει χαθεί, θα µπορούσε να αναβιώσει στο νησί
µε διαφορετικούς όρους από το σχετικά πρόσφατο παρελ-
θόν, σε µια εποχή που οι ανθρώπινες ανάγκες έχουν αλ-
λάξει ριζικά και τα παλιά ωραία υφαντά είτε έχουν χαθεί,
είτε βρίσκονται βαθιά µέσα στις κασέλες. Η απάντηση στο
ερώτηµα αυτό ξεπερνά κατά πολύ το πλαίσιο αυτού του ηµε-
ρολογίου. Εδώ απλά κάνουµε µια προσπάθεια να τα κατα-
γράψουµε ανατρέχοντας στις µνήµες των µεγαλυτέρων εν
ζωή Θερµιωτών και να τα φωτογραφίσουµε, ελπίζοντας οι
νεότεροι να τα µάθουν και να τα εκτιµήσουν όπως τούς πρέ-
πει. Τα υπόλοιπα θ’ ακολουθήσουν.

Για το Σύνδεσµο ∆ρυοπιδέων Κύθνου
Στάµη Τσικοπούλου-Μαρτίνου
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Για να γίνει η ύφανση των βαµβακερών και των µάλλι-
νων υφασµάτων στην κρεβαταριά, ήταν απαραίτητα το στη-
µόνι και το υφάδι. Το στηµόνι ήταν το νήµα που απλωνόταν
κατά κλωστές από το ένα αντί της κρεβαταριάς και έφθανε
µέχρι το άλλο. Το στηµόνι ήταν γερό βαµβακερό νήµα του
εµπορίου. Μπορούσε επίσης να είναι από λεπτό µάλλινο
νήµα, που έκαναν οι ίδιες οι γυναίκες µε τη ρόκα και το
αδράχτι. Το υφάδι ήταν το βαµβακερό ή µάλλινο νήµα που
το περνούσαν µε την σαΐτα ανάµεσα από τις κλωστές του στη-
µονιού και το κτυπούσαν µε το χτένι, ώστε να σµίξουν και
να σφίξουν µεταξύ τους οι κλωστές και να γίνει έτσι το
ύφασµα. Για την ύφανση πάνινων υφασµάτων χρησιµο-
ποιούσαν βαµβακερό νήµα, διαφόρων χρωµάτων, που το
αγόραζαν από το εµπόριο. Για την ύφανση µάλλινων σκε-
πασµάτων ή στρωσιδιών, χρησιµοποιούσαν σαν πρώτη ύλη
το µαλλί του προβάτου ή της κατσίκας.

Προετοιµασία του µάλλινου νήµατος

Τα πρόβατα στα Θερµιά τα κουρεύανε δυο φορές το
χρόνο. Τα πρωτοκούρευαν τον Μάη µήνα, µετά τ’ Άη Γιωρ-
γιού που «θε’ να ζεσταθεί η µέρα», αφού πρώτα τα κολυµ-
πούσαν στη θάλασσα για να καθαρίσει το µαλλί τους. Το
µαλλί αυτό ήταν µακρύ και µπορούσαν να το τυλίγουν όλο
µαζί και να το κάνουν ένα στρίµµα. Τα στρίµµατα πρώτα τα
ζεµατούσαν για να φύγει ο µαλόρρουπος (ο οίσυπος, δηλαδή
το φυσικό λίπος του µαλλιού) και µετά τα πλένανε. Αφού τα
στέγνωναν τα ’ξαιναν µε το χέρι ή µε την ξάστρα, µια ξύλινη
ξύστρα µε σιδερένια δοντάκια. Από αυτό το µαλλί διάλεγαν
τα πιο µακριά κοµµάτια και τα πιο ωραία και, αφού τα ’ξαι-
ναν, δηλαδή τα αραίωναν ελαφρά, τα µάζευαν σε µικρές
µπάλες, τις λεγόµενες τουλούπες, τις οποίες βάζανε στη
ρόκα και άρχιζαν το γνέσιµο. Μ’ αυτά τα µακριά µαλλιά
ύφαιναν τα λεπτά υφαντά, τα δισάκια και τις καρβατζίκες. Τα
µαλλιά που απέµεναν, και που ήταν συνήθως άγρια και
µπλεγµένα, τα ’πλεκαν και τα κάνανε παστούρες.

Τον Αύγουστο µετά του Σωτήρα, αφού κολυµπούσαν
και πάλι τα πρόβατα και τα ξανακούρευαν. Τη φορά αυτή δεν
κούρευαν ολόκληρο το πρόβατο αλλά άφηναν ανέπαφο το
µαλλί στη ράχη του, κάνοντας ένα σαµάρι, γιατί ερχόταν ο
χειµώνας και το πρόβατο έπρεπε να έχει πολύ µαλλί για να
προφυλαχθεί από το κρύο. Το µαλλί που έπαιρναν αυτή τη
φορά ήταν κοντό και γι’ αυτό το έλεγαν κολόκουρο (:κοντο-
κουρεµένο). Το κολόκουρο µαλλί που ήταν µαλακό το στι-
βάζανε, δηλαδή το ξαίνανε µε το δοξάρι, που ήταν ένα ξύλο
«ζαβό, ξαργιτάρικο», του οποίου η µια άκρη ήταν κυρτή.
Πάνω στο δοξάρι βάζανε την κόρδα, µια τρίχα από βουβάλι
αγοραστή µε τη βοήθεια της οποίας ξαίνανε το µαλλί. Η όλη
κατασκευή θύµιζε το δοξάρι του βιολιού. Το ξασµένο µαλλί
το στερέωναν στη ρόκα για να το γνέσουν και να γίνει το
νήµα.

Η ρόκα ήταν φτιαγµένη συνήθως από ξύλο λυγαριάς και
πάνω της είχε δεµένο ένα χοντρό σπάγκο, τον κλώνο, µε τον
οποίο στερέωναν την τουλούπα του µαλλιού. Με τη βοήθεια

του αδραχτιού άρχιζαν το γνέσιµο, στερεώνοντας τις ρόκες
συνήθως κάτω από τη µασχάλη. Με το αριστερό χέρι έπαιρ-
ναν µαλλί από τις τουλούπες και το έστριβαν. Συνέχιζαν το
στρίψιµο µε τον αντίχειρα και το δείκτη του δεξιού χεριού.
Στη συνέχεια, γύριζαν δυνατά το αδράχτι πάνω στο οποίο εί-
χαν δέσει την άκρη του νήµατος, όπως γυρίζουµε τη σβούρα,
και έτσι λίγο-λίγο το µαλλί περιστρέφονταν και γινόταν
κλωστή. Στην κάτω άκρη του αδραχτιού ήταν στερεωµένο το
σφεντύλι (σφονδύλι), για να δίνει βάρος στο αδράχτι και να
περιστρέφεται πιο γρήγορα. Με την περιστροφή το µαλλί
κλώθεται, και το νήµα τυλίγεται γύρω από το αδράχτι. Το
µάλλινο νήµα το έκαναν λεπτό ή χονδρό, περισσότερο ή λι-
γότερο στριµµένο, ανάλογα µε το τι ήθελαν να υφάνουν. Το
γνεσµένο το νήµα το τύλιγαν στο τυλιάδι (τυλιγάδι) και το
έκαναν µατσάκια, τα οποία έβαφαν. Στη συνέχεια τα βάζανε
στη σβία και τύλιγαν το νήµα στα µασούρια.

Προετοιµασία του στηµονιού

Τα παλιότερα χρόνια το βαµβακερό νήµα, πριν το χρησι-
µοποιήσουν, το ’βαζαν στη σκάφη και το µούλιαζαν µε ζε-
στό νερό, στο οποίο πρόσθεταν και αλεύρι και το κολλάρι-
ζαν για να µην σπάνε οι κλωστές κατά την ύφανση. Στη
συνέχεια το άπλωναν στις καλαµιές να στεγνώσει. Αφού στέ-
γνωνε, το έβαζαν στην ανέµη και το καλαµίζανε, το τύλιγαν
δηλαδή στο καλαµοκάνι. Το τυλιγµένο νήµα το πήγαιναν στη
διάστρα (= ισιάστρα) η οποία ίσωνε και διέτασσε τις κλωστές
του στηµονιού για το πέρασµά του στον αργαλειό.

Το διάσιµο του στηµονιού

Το τελευταίο στάδιο της προετοιµασίας πριν την ύφανση
ήταν το διάσιµο του στηµονιού, δηλαδή η διάταξη του νή-
µατος του στηµονιού για το πέρασµά του στον αργαλειό. Στο
Χωριό, ενώ όλες οι γυναίκες ήξεραν να υφαίνουν, ελάχιστες
ήταν οι διάστρες που ήξεραν να στήνουν τον αργαλειό. Η
διάστρα είχε στήσει στα χωράφια πάλους (πασσάλους) πάνω
στους τοίχους των περιφράξεων. Ανάλογα µε το πόσο µακρύ
πανί ήθελε να υφάνει η υφάντρα, 50 ή 60 ή 70 πήχες, η διά-
στρα πήγαινε στον αντίστοιχο τοίχο και τύλιγε το νήµα γύρω
από τους πάλους πηγαινοερχόµενη από τον ένα στον άλλο.
Γι’ αυτό και όταν κανένα παιδί δεν καθόταν ήσυχο του έλε-
γαν «κάτσε χάµω πια, που πας κι έρχεσαι σαν τη διάστρα».
Όταν η διάστρα διαζότανε το νήµα πάνω στους πασσάλους,
έβαζε κάθε πέντε πήχες ένα σηµάδι. Σηµάδευε την κλωστή
σαλιώνοντας το δάκτυλό της και πιάνοντας λίγο χώµα. Το
πόσες φορές θα πηγαινοερχόταν εξαρτώνταν από το ύφασµα
που θα υφαινόταν στη συνέχεια και άρα από το αντίστοιχο
χτένι που θα χρησιµοποιούσε η υφάντρα. Τις κλωστές του
στηµονιού τις µετράγανε κατά ζευγάρια και ανάλογα µε τον
αριθµό των ζευγαριών προσδιόριζαν και το πλάτος του πα-
νιού που θα ύφαιναν. Στη συνέχεια η διάστρα έφερνε το νήµα
και το έβαζε στον αργαλειό που γινόταν πλέον στηµόνι.

Η προετοιµασία του µαλλιού και το διάσιµο του στηµονιού
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Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

Ο αργαλειός είναι µια ξύλινη κατασκευή, αρκετά πολύ-
πλοκη, και απαντάται µε διάφορα ονόµατα, όπως εργα-
λειός, ανυφαντήρι, αργαστήρι, αντίας (Χίος), ανυφανταριό
(Κρήτη), κράβατο, κρεβαταριά κ.ά., τελερίν (Κύπρος).

Τον αργαλειό στα Θερµιά τον λένε κρεβαταριά. Παλιά, τις
κρεβαταριές στο Χωριό τις έφτιαχναν οι ντόπιοι µαραγκοί.
Όταν ήθελαν να τις µεταφέρουν σε άλλο µέρος, µπορούσαν
να τις ξεστήνουν και να τις ξαναστήνουν. Συνήθως τις είχαν
σε ένα δωµατιάκι αποµονωµένο από το υπόλοιπο σπίτι,
στο ανώι ή κάπου αλλού. Η λειτουργία της κρεβαταριάς
στηρίζεται στην προσπάθεια να διασταυρωθούν, ένα προς
ένα, τα κάθετα και τα οριζόντια νήµατα, το στηµόνι και το
υφάδι. Το στηµόνι το ’βαζε µε ειδική τεχνική στον αργαλειό
η διάστρα και η υφάντρα ύφαινε µε το υφάδι.

Η κρεβαταριά φτιαχνόταν από τέσσερα ισοµεγέθη γερά
ξύλα, τα οποία τοποθετούνταν όρθια. Τα ξύλα αυτά τα στε-
ρέωναν µε άλλα οριζόντια ξύλα και η όλη κατασκευή σχη-
µάτιζε ένα παραλληλεπίπεδο. Τα δυο οριζόντια ξύλα, που
ήταν τοποθετηµένα στο πάνω µέρος της κρεβαταριάς, είχαν
σκαλιά (εγκοπές), οκτώ το ένα και πέντε το άλλο, για να µε-
τακινούνται µπρος-πίσω οι µίτοι και το πέταλο. Οι µίτοι ή
µιτάρια ήταν δύο παράλληλα κυλινδρικά ξυλαράκια που
πάνω τους ήταν δεµένοι πολλοί λεπτοί σπάγγοι. Τους µίτους
τούς στερέωναν µε σχοινιά σε δύο πλατσούνια (ξύλινους µα-
καράδες ή καρούλια) για να µπορούν να µετακινούνται
πάνω-κάτω, και στη συνέχεια, έδεναν τα σχοινιά σε δύο
ξύλα ή καλάµια που τα τοποθετούσαν στο πάνω µέρος της
κρεβαταριάς. Στο κάτω µέρος οι µίτοι ήταν συνδεδεµένοι µε
τις πατήθρες, ξυλάκια σαν τα πεντάλ του αυτοκινήτου. Σ’ ένα
ακόµη ξύλο στο πάνω µέρος της κρεβαταριάς ήταν στηριγ-
µένο το πέταλο, που ήταν φτιαγµένο από δυο ξύλα που εί-
χαν µια υποδοχή, για να µπαίνει µέσα και να στηρίζεται το
χτένι. Το πέταλο στο πάνω µέρος του είχε µια ξύλινη λαβή
για να το κρατάει η υφάντρα. Στις στενές πλευρές της κρε-
βαταριάς περιστρέφονταν δύο αντιά, τα οποία βάζανε στις
υποδοχές που είχαν τα όρθια ξύλα της κρεβαταριάς. Πάνω
στο πισαντί (πισινό αντί) τυλιγόταν το στηµόνι ενώ στο
άλλο αντί, που βρισκόταν µπροστά από την υφάντρα, τυλι-
γόταν το υφασµένο πανί.

Η πιο πολύπλοκη εργασία ήταν το πέρασµα του στηµο-
νιού στον αργαλειό. Απ’ αυτό εξαρτιόταν το είδος της ύφαν-
σης και η διακόσµηση του υφαντού. Η διάστρα έφερνε το
νήµα που είχε διάσει στους πάλους, να το βάλει στην κρε-
βαταριά για να γίνει το στηµόνι. Στερέωνε µε τον έγκαρδο
την µια άκρη του στο πισαντί και άρχιζε να το τυλίγει γύρω
του. Ο έγκαρδος ήταν µια λεπτή σιδερένια βέργα ή ένα πολύ
λεπτό καλάµι. Καθώς τύλιγε το στηµόνι στο αντί, κάθε
φορά που εύρισκε κλωστές που πάνω τους είχαν σηµάδια
από το διάσιµο, έβαζε σε κοντινές αποστάσεις τρεις κούτσες
για να συγκρατήσει τις κλωστές πάνω στο αντί. Τις κούτσες
τις έφτιαχναν κόβοντας στα τέσσερα ένα καλάµι που είχε µή-
κος όσο το πλάτος του υφάσµατος που θα ύφαιναν. Η διά-

στρα πληρωνόταν ανάλογα µε το πόσες κούτσες στηµόνι
έβαζε. Μετά έφερνε µπροστά το στηµόνι και περνούσε ανά-
µεσα στις κλωστές του δύο ολόκληρα καλάµια. Το κάθε ένα
απ’ αυτά χώριζε τις κλωστές του στηµονιού σε δύο οµάδες.
Επειδή ανάµεσα στα δυο καλάµια σταυρώνανε οι κλωστές
του στηµονιού, τα λέγανε σταυροκάλαµα.

Μετά η διάστρα περνούσε το στηµόνι στους µίτους µε
τους οποίους θα γίνονταν τα σχέδια κατά την ύφανση.
Έπιανε τον κάθε ένα σπάγκο του µιταριού και στρίβοντάς
τον στη µέση µε το δάκτυλό της έκανε µια µικρή θηλιά.
Μέσα από αυτή τη θηλιά περνούσε µε βελονάκι ένα ζευγάρι
κλωστές του στηµονιού. Για να γίνει στέρεα η ούγια του
υφαντού, δηλαδή η άκρη του, περνούσε στην αρχή και το
τέλος από την ίδια θηλιά τρεις διπλές κλωστές του στηµο-
νιού µαζί. Για να υφάνουν κουρελούδες χρειάζονταν να
µπουν στην κρεβαταριά δύο µίτοι. Για το πανί της πραµά-
τισης χρειάζονταν τέσσερις µίτοι.

Στη συνέχεια, περνούσε µε την τσιµπίδα τις κλωστές
του στηµονιού ανάµεσα από τα δόντια του χτενιού. Τα χτέ-
νια δεν ήταν όλα ίδια, άλλα ήταν πιο πυκνά και άλλα πιο
αραιά. Για να υφάνουν µια κουρελού χρειάζονταν χτένι µε
100 δόντια χοντρά σαν τα δόντια της τσατσάρας, ενώ για ένα
λεπτό βαµβακερό πανί χρειάζονταν χτένι µε 200 δόντια.
Επειδή τα χτένια ήταν αγοραστά πρόσεχαν πολύ να µη
σπάσει κανένα δόντι τους, γιατί τότε ήταν άχρηστα. Το χτένι
έµπαινε µέσα στο πέταλο. Αφού περνούσε η διάστρα το
στηµόνι µέσα στο ξυλόχτενο, τραβούσε λίγο και το τύλιγε στο
µπροστινό αντί, στερεώνοντας τις κλωστές του µε έναν
ακόµη έγκαρδο. Στη συνέχεια, στερέωναν το µπροστινό
αντί µε το παλουκόχερο για να µην περιστρέφεται κατά την
ύφανση. Τέλος αντιστήριζαν µ’ ένα σίδερο στον τοίχο την
κρεβαταριά και ύστερα άρχιζε η ύφανση.

Μπροστά από το µπροστινό αντί υπήρχε µια τάβλα που
χρησίµευε για να κάθεται η υφάντρα. Για να υφάνει περ-
νούσε το υφάδι σε µασούρι το οποίο έβαζε στη σαΐτα. Ανά-
λογα µε το πόσο λεπτό ή χοντρό ήταν το νήµα χρησιµοποι-
ούσε και το κατάλληλο µασούρι και την αντίστοιχη σαΐτα,
µικρότερη ή µεγαλύτερη.

Για να συγκρατεί η υφάντρα το πανί που ύφαινε τεντω-
µένο κι έτσι να µπορεί να υφαίνει καλύτερα και ευκολότερα,
στερέωνε πάνω του την ξίγκλα (τεντώστρα). Καθώς προ-
χωρούσε η ύφανση και µεγάλωνε το πανί, η υφάντρα µε-
τακινούσε όλο και προς τα πίσω τους µίτους και το πέταλο,
αλλάζοντάς τους θέση στα δόντια. Όταν έφταναν στο τελευ-
ταίο δόντι, αφού πια είχε υφάνει κάµποσο πανί ή υφάντρα,
έβγαζε τον έγκαρδο και το τύλιγε στο µπροστινό αντί, ενώ
ταυτόχρονα ξετύλιγε στηµόνι από το πισινό αντί. Συνεχί-
ζοντας µε αυτό τον τρόπο ύφαινε το υφαντό. Η δουλειά στον
αργαλειό απαιτούσε δύναµη χεριών και συντονισµό κινή-
σεων, µια και η υφάντρα χρησιµοποιούσε ταυτόχρονα χέ-
ρια και πόδια. Γι’ αυτό τη θεωρούσαν πολύ επίπονη.

Η κρεβαταριά
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† BÏ·Û›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., £ÂÔ‰ÒÚ·˜
‚·ÛÈÏ.

£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™ÙÚ·Ù., Z·¯·Ú›Ô˘ ÚÔÊ. † X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., Z‹ÓˆÓÔ˜
Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˘

NÈÎËÊfiÚÔ˘ Ì¿ÚÙ., M·ÚÎ¤ÏÏÔ˘
ÂÈÛÎ., ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ ÂÈÛÎ.

MÂÏÂÙ›Ô˘ AÓÙÈÔ¯Â›·˜, AÓÙˆÓ›Ô˘
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AÎ‡Ï·, ¶ÚÈÛÎ›ÏÏË˜ ·ÔÛÙ.,
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§¤ÔÓÙÔ˜ ÂÈÛÎ. PÒÌË˜, AÁ·ËÙÔ‡,
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AÁ¿ıË˜ Ì¿ÚÙ., ¶ÔÏ˘Â‡ÎÙÔ˘
KˆÓ/ÏÂˆ˜, £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÔÛ.

IÛÈ‰ÒÚÔ˘ ¶ËÏÔ˘ÛÈÒÙÔ˘, Iˆ¿ÓÓÔ˘
ÔÛ., A‚Ú·Ì›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ.
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Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ

Πανί της πραµάτισης ονόµαζαν στη ∆ρυοπίδα το πανί που
το ύφαιναν σχηµατίζοντας σχέδια κατά την ύφανσή του. Για
να γίνει το πανί της πραµάτισης η διάστρα περνούσε το στη-
µόνι σε τέσσερις µίτους αντί για δύο που χρησιµοποιούσαν
για να υφάνουν πιο απλά υφαντά, όπως για παράδειγµα τα
χράµια και τις κουρελούδες. Η διάστρα περνούσε τις κλω-
στές του στηµονιού στους µίτους ανάλογα µε το σχέδιο που
ήθελε να υφάνει η υφάντρα και στο τέλος τής υποδείκνυε
και τον τρόπο που θα γινόταν το συγκεκριµένο σχέδιο. Της
υποδείκνυε, δηλαδή, τη σειρά µε την οποία έπρεπε να πα-
τάει τις πατήθρες, τα ποδαρικά, που θα οδηγούσαν το σχέ-
διο που ήθελε να υφάνει. Για να µην ξεχνά η υφάντρα τη
σειρά, η διάστρα τής την σηµείωνε πάνω στον αργαλειό π.χ.
µπροστινό µεσιανό, µεσιανό ακριανό.

Οι µίτοι, τα µιτάρια, ανεβοκατεβαίνουν µε τη βοήθεια των
ποδαρικών (πατήθρες) που βρίσκονται στα πόδια της υφάν-
τρας και ήταν δεµένοι από αυτά. Πατώντας ένα ποδαρικό η
υφάντρα, έκανε το µιτάρι, που ήταν δεµένο σ’ αυτό, να κα-
τέβει και κατά συνέπεια να κατέβουν και εκείνες οι κλωστές
του στηµονιού που ήταν περασµένες σε αυτό. Τότε ανάµεσα
στις κλωστές του στηµονιού εδηµιουργείτο ένα κενό, ένα
µάτι, µέσ’ από το οποίο περνούσε η υφάντρα τη σαΐτα µε το
υφάδι, που ήταν τυλιγµένο στο µασούρι της. Στη συνέχεια
η υφάντρα πατούσε το άλλο ποδαρικό, οπότε κατέβαινε το
άλλο µιτάρι και έτσι σταύρωναν οι κλωστές του στηµονιού,
κλείνοντας ανάµεσά τους το υφάδι. Με το χτένι χτυπούσε η
υφάντρα την κλωστή που µόλις είχε περάσει για να σµίξει
και να σφίξει µε τις άλλες που είχαν ήδη υφανθεί και έτσι
να γίνει το ύφασµα. Αν ήθελε να γίνει πυκνό το υφαντό,
κτυπούσε δυνατά το ξυλόχτενο και, αν το ήθελε πιο αραιό,
ανάλαφρα. Έτσι συνδυάζοντας τις κινήσεις των χεριών και
των ποδιών της η υφάντρα κατόρθωνε να υφάνει το πανί.

Για να γίνουν τα σχέδια της πραµάτισης, επειδή το στη-
µόνι περνούσε σε τέσσερεις µίτους, η υφάντρα έπρεπε να εί-
ναι ιδιαίτερα προσεκτική, ώστε να πατά µε την ενδεδειγµένη
σειρά τις πατήθρες που ανεβοκατέβαζαν τα αντίστοιχα µι-
τάρια, τα οποία σταύρωναν µε πολλούς τρόπους τις κλωστές
του στηµονιού. Το χτένι που χρησιµοποιούσαν για να υφά-
νουν το πανί της πραµάτισης είχε 200 δόντια.

Με το πανί της πραµάτισης έφτιαχναν χρωµατιστές κου-
βέρτες µε σχέδια, τις λεγόµενες καραµελωτές, νυχτόµπολες,
σεντόνια, τραπεζοµάντιλα, πετσέτες, καρβατζίκες κ.ά.

Η πραµάτιση είχε συγκεκριµένα σχέδια που τα ήξερε η
υφάντρα και τα παράγγελνε στην διάστρα ώστε αυτή να διά-
σει κατάλληλα τις κλωστές του στηµονιού που θα έβαζε στην
κρεβαταριά. Για παράδειγµα της παράγγελνε: «θέλω να
υφάνω πανί για µια κουβέρτα µε την πραµάτιση µε τα στε-
φανάκια ή µε τους ρόµβους ή µε τις µαργαρίτες ή µε πατή-
µατα». Τα ονόµατα αυτά τα έπαιρνε το πανί από το σχέδιο
που σχηµατιζόταν σ’ όλο το µήκος του κατά την ύφανση. Τα
σχέδια ήταν γεωµετρικά και σχηµάτιζαν ρόµβους, τρίγωνα,
παραλληλόγραµµα, τετράγωνα ή κανονικά πολύγωνα, όπως
εξάγωνα ή οκτάγωνα. Οµάδες από τα σχήµατα αυτά σχηµά-
τιζαν διάφορα σχέδια που θύµιζαν στεφάνια, µαργαρίτες κ.ά.

Αργότερα, όταν όλο και λιγότερες γυναίκες ύφαιναν, στο
χωριό απέµειναν οι επί πληρωµή υφάντρες για να υφαίνουν
τα πανιά της πραµάτισης. Όταν η επαγγελµατίας υφάντρα
είχε µια πραµάτιση επάνω στην κρεβαταριά, είχε δηλαδή
στηµένη µε συγκεκριµένο τρόπο την κρεβαταριά, µε αυτή θα
σου έκανε οτιδήποτε της παράγγελνες, δεν µπορούσε να αλ-
λάξει το σχέδιο. Αν ήθελες άλλο σχέδιο θα περίµενες να τε-
λειώσει πρώτα όλες τις παραγγελίες της για το συγκεκριµένο
σχέδιο και όταν άλλαζε πραµάτιση να υφάνει και τη δική σου
παραγγελία.

Το πανί της πραµάτισης
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™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ IÂÚÔÛÔÏ., ¶ÈÔÓ›Ô˘,
£ÂÔ‰ÒÚ·˜ ‚·ÛÈÏ.

£ÂÔÊ˘Ï¿ÎÙÔ˘, EÚÌÔ‡ ·ÔÛÙ. K·‰Ú¿ÙÔ˘ KÔÚ›ÓıÔ˘, AÓ·ÛÙ·Û›·˜
¶·ÙÚÈÎ›·˜

† TˆÓ AÁ›ˆÓ TÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ·
M·ÚÙ‡ÚˆÓ

† ¢’ X∞πƒ∂∆π™ª√π,
£ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¢È·ÏfiÁÔ˘,
ºÈÓÂ¤˜ ‰ÈÎ·›Ô˘

NÈÎËÊfiÚÔ˘ KˆÓ/ÏÂˆ˜, XÚÈÛÙ›ÓË˜
Ì¿ÚÙ.

† ¢’ NH™TEIøN
(Iˆ¿ÓÓÔ˘ «KÏ›Ì·ÎÔ˜»),
BÂÓÂ‰›ÎÙÔ˘ ÔÛ., E˘Û¯‹ÌÔÓÔ˜ ÔÌÔÏ.

K˘Ú›ÏÏÔ˘ IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ, TÚÔÊ›ÌÔ˘,
E˘Î·Ú›ˆÓÔ˜

† AÎ¿ıÈÛÙÔ˜ ⁄ÌÓÔ˜,
XÚ˘Û¿ÓıÔ˘ & ¢·ÚÂ›·˜, KÏ·˘‰›Ô˘
Ì¿ÚÙ., ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

EÓ MÔÓ‹ AÁ. ™¿‚‚· ·Ó·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ † E’ NH™TEIøN (M·Ú›·˜ AÈÁ˘Ù.),
I·ÎÒ‚Ô˘ ÔÌÔÏ., ¢ÔÌÓ›ÓÔ˘ Ì¿ÚÙ.,
£ˆÌ¿ KˆÓ/ÏÂˆ˜

† EYA°°E§I™MO™ £EOTOKOY
(EıÓÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹)

† ™‡Ó·ÍÈ˜ AÚ¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï, TˆÓ
ÂÓ °ÔÙı›· 26 Ì·ÚÙ.

† §·˙¿ÚÔ˘,
M·ÙÚÒÓË˜ £ÂÛ/ÎË˜, ºÈÏËÙÔ‡,
§˘‰›·˜

† BA´øN,
IÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ., HÚˆ‰›ˆÓÔ˜ ·ÔÛÙ.

TˆÓ ÂÓ AÌ·ÛÂ›· 42 Ì·ÚÙ.

AÁ·›Ô˘, M·ÓÔ˘‹Ï ™·‚‚›ÓÔ˘, IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ Ì¿ÚÙ.,
XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÂÓ ¶¿ÙÌˆ

† M¤Á·˜ K·ÓÒÓ, AÏÂÍ›Ô˘ AÓıÚÒÔ˘
£ÂÔ‡, £ÂÔÛÙËÚ›ÎÙÔ˘ ÔÌÔÏ.

B·ÛÈÏÂ›Ô˘, K·ÏÏÈÓ›ÎË˜ N›ÎˆÓÔ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘ÙÒ 199
Ì·ıËÙÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

AÚÙ¤ÌÔÓÔ˜ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ. ÂÈÛÎ.
™ÂÏÂ˘ÎÂ›·˜

† M. ¢∂À∆∂ƒ∞,
IˆÛ‹Ê ÙÔ˘ ¶·ÁÎ¿ÏÔ˘, M¿ÚÎÔ˘
ÂÈÛÎ., K˘Ú›ÏÏÔ˘ ‰È·Î.

† M. Tƒπ∆∏,
TˆÓ 10 ¶·Úı¤ÓˆÓ, Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÔÛ.,
Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆ˜ ÙË˜ «KÏ›Ì·ÎÔ˜»

† M. T∂∆∞ƒ∆∏,
TË˜ ·ÏÂÈ„¿ÛË˜ ÙÔÓ K‡ÚÈÔÓ Ì‡Úˆ
Y·Ù›Ô˘ ÂÈÛÎ. °·ÁÁÚÒÓ, AÎ·Î›Ô˘
ÔÌÔÏ.

† °’ X∞πƒ∂∆π™ª√π,
KfiÓˆÓÔ˜ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ., KfiÓˆÓÔ˜
ÎËÔ˘ÚÔ‡

°ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ÔÛ. ÂÓ IÔÚ‰¿ÓË, ¶·‡ÏÔ˘
& IÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ Ì·ÚÙ.

E˘ÙÚÔ›Ô˘, KÏÂÔÓ›ÎÔ˘, B·ÛÈÏ›ÛÎÔ˘
Ì¿ÚÙ., £ÂÔ‰ˆÚ‹ÙÔ˘

† °’ NH™TEIøN
(™Ù·˘ÚÔÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂˆ˜), EÊÚ·›Ì,
E˘ÁÂÓ›Ô˘, NÈÎÔÏ. ¶Ï·Ó¿

E˘‰ÔÎ›·˜ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ., M·ÚÎ¤ÏÏÔ˘ HÛ˘¯›Ô˘, £ÂÔ‰fiÙÔ˘ Ì¿ÚÙ.,
E˘ı·Ï›·˜
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Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

Το ’ντροµιδόφυλλο (φύλλο µιας αντροµίδας) ήταν το
υφαντό µε το οποίο σκεπαζόταν η κασέλα ή το µπαούλο µε
τα ρούχα. Τα ’ντροµιδόφυλλα ήταν δύο ειδών: τα χειµω-
νιάτικα και τα καλοκαιρινά.

Τα χειµωνιάτικα ήταν υφασµένα µε αρνίτσικο µαλλί, δη-
λαδή µαλλί από αρνάκια, που ήταν µαλακό, κόκκινο ή πρά-
σινο και κόκκινο βαµβακερό στηµόνι, και είχαν στις δυο
τους άκρες µπορντούρες µε σχέδια σε διάφορα χρώµατα
αλλά και πολύχρωµα σχέδια στο κέντρο τους.

Στα ’ντροµιδόφυλλα, τα πιο συνηθισµένα σχέδια για τις
µπορντούρες ήταν, εκτός από τις ρίγες, οι σαΐτες, οι πρεζού-
λες, οι τσατσάρες και οι αλυσιδούλες. Πρεζούλες ονόµαζαν
τους ρόµβους και τα πλάγια παραλληλόγραµµα, γιατί σ’ αυτό
το σχήµα έκοβαν το παστέλι. Τα κοµµάτια αυτά του παστε-
λιού τα ονόµαζαν πρέζες. Οι τσατσάρες που είχαν µυτούλες-
µυτούλες σαν τα δόντια της τσατσάρας, σχηµατίζονταν υφαί-
νοντας στη σειρά τρίγωνα, το ένα µετά το άλλο. Οι
αλυσιδούλες σχηµατίζονταν από τετραγωνάκια που είχαν
µια κοινή κορυφή και ανεβοκατέβαιναν κυµατοειδώς, θυ-
µίζοντας αλυσίδες. Τέλος τις σαΐτες τις ονόµαζαν έτσι, γιατί
θύµιζαν τις χάρτινες σαΐτες των παιδιών.

Τα πιο συνηθισµένα σχέδια που έµπαιναν στο κέντρο του
’ντροµιδόφυλλου ήταν το µπουκέτο και ο αστακός. Ονοµά-
ζονταν έτσι, γιατί το µεν πρώτο θυµίζει µπουκέτο µε πολύ-
χρωµα λουλούδια, το δε δεύτερο γιατί το σχέδιο έχει απο-
λήξεις που µοιάζουν µε τα πόδια του αστακού.

Για παράδειγµα, στις δύο άκρες του ’ντροµιδόφυλλου
έφτιαχναν δύο ίδιες µπορντούρες συνδυάζοντας ρίγες, τσα-
τσάρες και αλυσιδούλες συµµετρικά τοποθετηµένες γύρω
από µια σειρά µε πολύχρωµες πρεζούλες, και στο κέντρο
του έφτιαχναν ένα µπουκέτο µε πολλά χρώµατα. Το κεν-
τρικό σχέδιο το πλαισίωναν πολλές φορές και µε τέσσερα
ίδια µικρότερα. Τα σχέδια, που τα έλεγαν ξόµπλια, σχηµά-
τιζαν διάφορα γεωµετρικά σχήµατα µε υπέροχους συνδυα-
σµούς χρωµάτων, και ήταν δείγµατα υψηλής λαϊκής τέχνης.

Όταν τελείωνε η ύφανση του ’ντροµιδόφυλλου έκοβαν

και στις δυο του άκρες µακριές τις κλωστές του κόκκινου
στηµονιού. Πιάνοντάς τες δύο-δύο ή τέσσερες-τέσσερες τις
έδεναν σε σφιχτούς κόµπους για να στερεώσουν το υφαντό
και να µην ξεφτίζει, και συνεχίζοντας να δένουν κόµπους,
σταύρωναν τις κλωστές φτιάχνοντας το κρόσσι, το οποίο κα-
τέληγε σε µικρές φούντες.

Το καλοκαιρινό ’ντροµιδόφυλλο γινόταν είτε από χρω-
µατιστό βαµβακερό πανί της πραµάτισης συνήθως γερανιό
(µπλε) µε άσπρο και πιο σπάνια πολύχρωµο, είτε από
άσπρο πανί της πραµάτισης που σ’ όλο το µήκος της ύφαν-
σής του είχε λεπτές λουρίδες από ανάγλυφα σχέδια, στολι-
σµένο στις τρεις πλευρές του µε άσπρη δαντέλα πλεκτή στο
βελονάκι. Τι πιο απλό αλλά και τι πιο ωραίο!

Τα ’ντροµιδόφυλλα απαιτούσαν κόπο και τέχνη για να γί-
νουν, γι’ αυτό τα πρόσεχαν πολύ, ώστε να µη χρειάζονται
να τα πλένουν συχνά και έτσι να παλιώνουν και να κόβουν
(ξεθωριάζουν) τα χρώµατά τους. Για να φτιάξει µια υφάν-
τρα ένα ’ντροµιδόφυλλο ήθελε αρκετές µέρες, γιατί για να
υφάνει τα σχέδια χρησιµοποιούσε ταυτόχρονα πολλά χρω-
µατιστά µαλλιά. Έπρεπε λοιπόν σε κάθε σειρά να µετράει
συνεχώς ανάµεσα από πόσες κλωστές του στηµονιού θα
περνούσε την κάθε µια χρωµατιστή κλωστή, ώστε να γίνει
σωστά το σχέδιο. Η υφάντρα, χρειαζόταν πολλές ώρες δου-
λειάς για να υφάνει ένα µεγάλο ξόµπλι. Κάθε λάθος σήµαινε
ξήλωµα και ξανά από την αρχή. Γι’ αυτό δεν µπορούσαν
όλες οι γυναίκες να τα υφάνουν. Πολλές νοικοκυρές τ’
αγόραζαν από τις υφάντρες του χωριού και τα είχαν για µιαν
ολόκληρη ζωή.

Θα πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι το ’ντροµιδόφυλλο
σαν σκέπασµα της κασέλας ή του µπαούλου ήταν σε χρήση
καθηµερινή, γιατί πολύ συχνά κάποιος θα καθόταν πάνω
του. ∆εν ήταν εποµένως ένα στολίδι ανέγγιχτο, σαν το γύρο
του κρεβατιού ή του καναπέ. Ήταν ένα στολίδι µε το οποίο
ερχόντανε σε καθηµερινή άµεση επαφή λίγο-πολύ όλα τα
µέλη της οικογένειας και οι επισκέπτες. Ήταν δηλαδή ένα στο-
λίδι του σπιτιού που το χαίρονταν όλοι και το πρόσεχαν όλοι.

’Nτροµιδόφυλλο (ή αντροµιδόφυλλο ή ’ντροµιδάκι ή φυλλοντρόµιδο)
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HÚˆ‰›ˆÓÔ˜, AÁ¿‚Ô˘ ·ÔÛÙ.,
KÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ PÒÌË˜

†¢Â˘Ù¤Ú· ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘,
KÏ·˘‰›Ô˘, ¢ÈÔ‰ÒÚÔ˘

K·ÏÏÈÔ›Ô˘ & AÎ˘Ï›ÓË˜ Ì·ÚÙ.,
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÈÛÎ. M˘ÙÈÏ.

E˘Ù˘¯›Ô˘ KˆÓ/ÏÂˆ˜, ¶Ï·ÙˆÓ›‰Ô˜ ÔÛ. † ZˆÔ‰fixÔ˘ ¶ËÁ‹˜, E˘„˘¯›Ô˘
Ì¿ÚÙ., B·‰›ÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ.

°ÚËÁÔÚ›Ô˘ E’ KˆÓ/ÏÂˆ˜, TÂÚÂÓÙ›Ô˘,
AÊÚÈÎ·ÓÔ‡, ¶ÔÌË›Ô˘

† TOY £øMA,
AÓÙ›· ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘, TÚ˘Ê·›ÓË˜

KÚ‹ÛÎÂÓÙÔ˜, §ÂˆÓ›‰Ô˘ AıËÓÒÓ AÁ¿Ë˜, EÈÚ‹ÓË˜, XÈÔÓ›·˜ ™˘ÌÂÒÓ, AÁ·ËÙÔ‡, ª·Î·Ú›Ô˘
KÔÚ›ÓıÔ˘

† TøN MYPOºOPøN,
Aú·Ó·Û›·˜, K˘Ú›ÏÏÔ˘, ™¿‚‚·

N·ı·Ó·‹Ï ·ÔÛÙ., £ÂÔ‰ÒÚÔ˘
™˘ÎÂÒÙÔ˘

† °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÚÔ·ÈÔÊfiÚÔ˘,
ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ.

EÏÈÛ¿‚ÂÙ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡, ™¿‚‚·
ÛÙÚ.

† TOY ¶APA§YTOY,
† TÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ Â˘·ÁÁÂÏ., N›ÎË˜ Ì¿ÚÙ.

I¿ÛˆÓÔ˜ Î·È ™ˆÛÈ¿ÙÚÔ˘ ·ÔÛÙ.,
KÂÚÎ‡Ú·˜ Ì¿ÚÙ.

† I·ÎÒ‚Ô˘ ˘ÈÔ‡ ZÂ‚Â‰·›Ô˘,
¢ÔÓ¿ÙÔ˘ ÂÈÛÎ., AÚÁ˘Ú‹˜ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

† M. ™∞µµ∞∆√¡,
H ÂÈ˜ Õ‰Ô˘ Î¿ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡
IˆÛ‹Ê YÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˘, NÈÎ‹Ù· ÔÌÔÏ.

B·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÂÈÛÎ., AÓıÔ‡ÛË˜ ÔÛ.,
¶·Ú›Ô˘

ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ƒÒÌË˜, Zˆ›ÏÔ˘ AÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ TÚÈfiÏ.

¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘, ºÈÏ›·˜,
AÁ·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘

Z·Î¯·›Ô˘ ·ÔÛÙ., £ÂÔ‰ÒÚÔ˘
TÚÈ¯ÈÓ¿

AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ì¿ÚÙ., AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘
™ÈÓ·˝ÙÔ˘, I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì¿ÚÙ.

B·ÛÈÏ¤ˆ˜ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., °Ï·Ê‡Ú·˜
Ì¿ÚÙ.

™˘ÌÂÒÓ IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

† MÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙ‹, TˆÓ ÂÓ K˘˙›Îˆ
9 Ì·ÚÙ., £ÂfiÁÓÈ‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó
·˘ÙÒ

† M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏,
T· ÕÁÈ· ¶¿ıË
£ÂÔ‰ÒÚ·˜ ·Úı., T›ÙÔ˘ ÔÛ.,
AÌÊÈ·ÓÔ‡ & AÈ‰ÂÛ›Ô˘ Ì·ÚÙ.

† M. ¶∂ª¶∆∏
O M˘ÛÙÈÎfi˜ ¢Â›ÓÔ˜,
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Μ Α Ϊ Ο Σ

Τα υφαντά σκεπάσµατα που χρησιµοποιούσαν τα παλιό-
τερα χρόνια στη ∆ρυοπίδα ήταν: τα σεντόνια της κρεβαταριάς,
τα χράµια ή ρασέντονα, οι καραµελωτές κουβέρτες, οι µπατα-
νίες, οι ρασεντονιές και οι κουρελούδες. Επειδή το φύλλο του
υφαντού που µπορούσαν να υφάνουν οι κρεβαταριές είχε
πλάτος µικρότερο από ένα µέτρο, όλα τα υφαντά σκεπάσµατα
ήταν δίφυλλα.

Σεντόνια της κρεβαταριάς

Τα σεντόνια της κρεβαταριάς ήταν δύο ειδών: τα καλοκαι-
ρινά και τα χειµωνιάτικα. Τα καλοκαιρινά ήταν βαµβακερά
και γι’ αυτό ήταν πολύ δροσερά. Για να γίνει πιο λεπτό, πιο
ψιλό το πανί, έβαζαν κλωστή για στηµόνι και κλωστή για
υφάδι, γι’ αυτό και τα ’λεγαν φαντοστήµονα. Τα καλοκαιρινά
σεντόνια ήταν ριγωτά σε διάφορα χρώµατα, άσπρο µε κίτρινο,
ή γερανιό µε άσπρο, ή άσπρο µε σκούρο υφάδι. Τα πιο συ-
νηθισµένα ήταν ανοιχτό µπλε µε άσπρο. Τα µάλλινα σεντό-
νια της κρεβαταριάς τα έφτιαχναν µε βαµβακερό στηµόνι και
για υφάδι έβαζαν βαµβακερή κλωστή αλλά και πολύ λεπτό
µάλλινο νήµα, σχηµατίζοντας οµάδες από λεπτές και φαρδιές
ρίγες, µια µε µπαµπακερό και µια µε µάλλινο νήµα. Αυτά τα
σεντόνια τα ’στρωναν στα κρεβάτια για φιγούρα, γι’ αυτό στο
τελείωµά τους είχαν δαντέλα πλεκτή µε το βελονάκι. Ύφαι-
ναν όµως και µικρότερα µάλλινα σεντόνια της κρεβαταριάς
που τα ’βαζαν από κάτω, τα ’βαζαν δηλαδή πάνω από το
στρώµα, για να τους κρατούν ζεστούς τις κρύες νύχτες του χει-
µώνα. Τα παλιότερα χρόνια σπάνια χρησιµοποιούσαν τα
µάλλινα σεντόνια της κρεβαταριάς για να σκεπαστούν, επειδή
λυπόντουσαν το πανί να το κάνουνε σεντόνια, γιατί για να γί-
νουν χρειαζόταν στηµόνι και µαλλί µε το οποίο προτιµούσαν
να υφάνουν άλλα πράγµατα.

Χράµια ή ρασέντονα

Tα χράµια ήταν συνήθως άσπρα µε κόκκινες, µαύρες ή
πράσινες ρίγες (µια φαρδιά στη µέση και πάνω και κάτω µια
λεπτότερη ή τρεις ισόπαχες λεπτές ρίγες) στα τελειώµατά
τους. Σπανιότερα ήταν πορτοκαλιά µε µαύρες ρίγες. Για να
φτιαχτεί ένα χράµι ένωναν δύο φύλλα υφαντού. Τα χράµια γί-
νονταν από αρνίτσικο µαλλί, δηλαδή µαλλί από αρνάκια, που
ήταν µαλακό. Τρεις µήνες µετά τη γέννησή τους γύρω στο Πά-
σχα χώριζαν τα αρνάκια από τη µάνα τους για να πάψουν να
τη βυζαίνουν και όταν ερχόταν το καλοκαίρι τα κούρευαν. Το
µαλλί τους ήταν πιο µαλακό από εκείνο των προβάτων. Με
αυτό το µαλλί έφτιαχναν τα χράµια και όλα τα άλλα σκεπά-
σµατα, χρησιµοποιώντας το και για στηµόνι και για υφάδι.

Μπατανίες

Στην κρεβαταριά ύφαιναν και µπατανίες, µε βαµβακερό
στηµόνι και µάλλινο πολύ-πολύ ψιλό υφάδι. Οι µπατανίες δεν
ήταν πολύ χοντρές κουβέρτες και τις έστρωναν στα κρεβάτια
το χειµώνα για φιγούρα. Το µάλλινο νήµα µε το οποίο τις

έφτιαχναν, το έβαφαν µέσα σε µεγάλα καζάνια, µε διάφορα
χρώµατα. Το χρώµα που συνηθιζόταν περισσότερο ήταν το
βυσσινί. Άλλες φορές τις έφτιαχναν µε πολύχρωµες ρίγες
πράσινες, κόκκινες, γκρενά. Επειδή τις µπατανίες τις είχαν για
φιγούρα, τις στόλιζαν µε δαντέλες στις τρεις τους άκρες.

Καραµελωτές κουβέρτες

Οι καραµελωτές κουβέρτες ήταν κουβέρτες µε σχέδια της
πραµάτισης. Υπήρχαν δύο ειδών: οι χειµωνιάτικες και οι κα-
λοκαιρινές. Οι χειµωνιάτικες ήταν χρωµατιστές. To βαµβα-
κερό στηµόνι ήταν άσπρο, ενώ το µάλλινο υφάδι ήταν κόκ-
κινο, πορτοκαλί, πράσινο, σιέλ ή µπλε. Το µάλλινο νήµα το
’βαφαν µε αγοραστές µπογιές του «Μεταξά». Τα παλιότερα
χρόνια τα σχέδια της πραµάτισης για τις καραµελωτές κου-
βέρτες γίνονταν συνδυάζοντας πολλές φορές δύο χρώµατα,
π.χ. κόκκινο µε γαλάζιο. Το επιλεγµένο σχέδιο µε τα δύο
χρώµατα το ύφαιναν σ’ όλο το µήκος της ή ύφαιναν στις δυο
της άκρες µπορντούρες µε διαφορετικό χρώµα απ’ αυτό της
µέσης. Οι καλοκαιρινές καραµελωτές κουβέρτες ήταν βαµ-
βακερές και το υφάδι ήταν από το ίδιο νήµα που γινόταν και
το στηµόνι. Γι’ αυτό τις έλεγαν και άσπρες κουβέρτες µε
στηµόνι. Τις καραµελωτές κουβέρτες τις είχαν µόνο για φι-
γούρα και όχι για να σκεπάζονται, γι’ αυτό στις τρεις άκρες
τους έπλεκαν µε το βελονάκι δαντέλα ή έβαζαν κρόσσι. Επειδή
τα κρεβάτια ήταν κολληµένα στον τοίχο, δεν υπήρχε λόγος να
πλέξουν δαντέλα ή κρόσσι και στην τέταρτη πλευρά της κου-
βέρτας. Το νυφικό κρεβάτι το ’στρωναν συνήθως µε αγοραστές
µεταξωτές κουβέρτες, γιατί έπρεπε να δείχνουν πιο λουσάτες.

Οι ρασεντονιές

Οι ρασεντονιές γίνονταν από λάικο µαλλί, δηλαδή από
µαύρο και άσπρο µαλλί ξασµένο και στριµµένο µαζί. Το
µαλλί αυτό το ’παιρναν συνήθως από τα λάικα (τα ασπρό-
µαυρα) πρόβατα. Το λάικο µαλλί ήταν γκρίζο. Όσο πιο πολύ
µαύρο µαλλί είχε το νήµα, τόσο πιο σκούρα γινόταν η ρα-
σεντονιά, όσο λιγότερο µαύρο µαλλί είχε, τόσο πιο ασπρό-
θωρη γινόταν. Τις ρασεντονιές τις στόλιζαν στις δυο τους
άκρες µε βυσσινιές ή µαύρες ρίγες.

Κουρελούδες

Τον χειµώνα για τον ύπνο πάνω από τα χράµια και τις κου-
βέρτες έριχναν µια δίφυλλη κουρελού «για να πετρωθούν». Οι
κουρελούδες ήταν βαριές και τους κράταγαν ζεστούς όλη τη
νύχτα. Το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του αλωνίσµατος, όταν
κοιµόνταν έξω στην εξοχή και πάλι σκεπάζονταν µε δίφυλλες
κουρελούδες γιατί ήταν δροσερές. Κουρελούδες έβαζαν και
από κάτω για στρώµα, γιατί δεν άφηναν τα άγανα να τις δια-
περάσουν και να τους «µπήγουν», να τους αγκυλώνουν. Οι
κουρελούδες τα παλιότερα χρόνια δεν ήταν ένα απλό στρω-
σίδι του σπιτιού. Ήταν ένα στρωσίδι «πολλαπλών χρήσεων»,
αφού το χρησιµοποιούσαν και ως ρούχο της κοιµησιάς.

Τα ρούχα της κοιµησιάς
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Το χειµώνα, για να κρατούν ζεστά τα σπίτια, έστρωναν τα
πατώµατα µε αντροµίδες, τριχιές και κουρελούδες.

Tις καθηµερινές του χειµώνα τα σπίτια τα έστρωναν µε
κουρελούδες, ενώ τις σχόλες µε αντροµίδες και τριχιές.
Έβαζαν στο κέντρο του δωµατίου µια αντροµίδα και γύρω-
γύρω, όπου υπήρχε κενό, έστρωναν τις τριχιές. Με τα
στρωσίδια, που κάλυπταν όλο το πάτωµα, το σπίτι έπαιρνε
µια άλλη όψη, εκπέµποντας µεγάλη θαλπωρή, µια και η ζε-
στασιά του µαγκαλιού δεν ήταν αρκετή τις κρύες µέρες του
χειµώνα. ∆εν ήταν άλλωστε τυχαίο που στα στρωσίδια κυ-
ριαρχούσαν τα «ζεστά» χρώµατα. Στο στρώσιµο του σπιτιού
οι νοικοκυρές έβαζαν όλη τους τη µαεστρία καταβάλλοντας
ιδιαίτερη προσπάθεια να τα διατηρούν καθαρά.

Τις αντροµίδες και τις τριχιές δεν τις έστρωναν όλο το
χρόνο και για ένα άλλο λόγο, γιατί επειδή ήταν υφασµένες
µε µαλλί, λόγω στατικού ηλεκτρισµού εύκολα κολλούσαν
πάνω τους οι σκληρές κατσικίσιες τρίχες της τριχιάς οι οποίες
δεν έφευγαν εύκολα µε το τίναγµα. Για να τις διώξουν έτρι-
βαν τις τριχιές µε τις σκληρές βούρτσες του πατώµατος, βου-
τηγµένες στο ξίδι. ∆ουλειά που απαιτούσε πρόσθετο κόπο, αν
λάβουµε υπόψη και τις πολλές άλλες που έκαναν οι γυναί-
κες στο σπίτι και την εξοχή.

Τριχιές

Τριχιές ονόµαζαν µακρόστενους διαδρόµους σε διάφορα
µήκη. Για να υφάνουν τις τριχιές χρησιµοποιούσαν τρίχα
(µαλλί από κατσίκια), που ήταν χοντρό και άγριο αλλά πολύ
ζεστό και ανθεκτικό, το οποίο έβαφαν µαύρο, και µαλλί (από
πρόβατα) βαµµένο κόκκινο. Με τα δύο αυτά χρώµατα σχη-
µάτιζαν φαρδιές λουρίδες. Ενδιάµεσα στις µαύρες και κόκκι-
νες λουρίδες έβαζαν και καµιά λεπτή άσπρη ή πορτοκαλιά ή
πράσινη ή και λουλακιά λουρίδα. Παρόλο που τα χρώµατα και
τα σχέδια που χρησιµοποιούσαν για να υφάνουν τις τριχιές
ήταν λίγα, το ταλέντο της καθεµιάς υφάντρας τα ταίριαζε µε τέ-
τοιο τρόπο, που οι τριχιές έδειχναν διαφορετικές από σπίτι σε
σπίτι. Πιο σπάνια ύφαιναν και τριχιές µε σχέδια, όπως αυτά

µε τα οποία στόλιζαν τα ’ντροµιδόφυλλα και τις αντροµίδες.

Αντροµίδες

Ενώνοντας δύο φύλλα υφαντού µε τα ίδια σχέδια, σχη-
µατιζόταν ένα χαλί που το ονόµαζαν αντροµίδα. Οι αντρο-
µίδες ήταν συνήθως λουριδωτές, υφασµένες µε κολόκουρο
µαλλί προβάτου που ήταν µαλακό. Όταν τις ύφαιναν χρει-
αζόταν προσοχή, ώστε οι λουρίδες που ύφαιναν να είναι ισό-
παχες, γιατί όταν ένωναν τα δύο φύλλα του υφαντού έπρεπε
να ταιριάζουν οι ρίγες τους. Καµιά φορά τις ύφαιναν µε σχέ-
δια όπως αυτά που ύφαιναν στα ’ντροµιδόφυλλα.

Η λέξη αντροµίδα αναφέρεται στα υφαντά στρωσίδια
της πατρίδας µας µε δύο έννοιες. Είτε ως µάλλινο υφαντό
κλινοσκέπασµα, ένα είδος µπαντανίας που γίνεται από εγ-
χώριο µαλλί, µονόχρωµο ή µε ποικίλα ζωηρά χρώµατα
και σχέδια, κοινά η βελέντζα, η φλοκάτη, το χράµι. Είτε ως
στρωσίδι από µαλλί κατσίκας που την ύφαιναν παλιά σε ορι-
σµένα µέρη και σε όρθιο αργαλειό και την κεντούσαν µε
πολλά σχέδια και χρώµατα

Κουρελούδες

Όταν τα ρούχα πάλιωναν και γίνονταν κουρέλια, τα έκο-
βαν µακρόστενες λουρίδες και τις ένωναν τη µια µετά την
άλλη, µε βελόνα και κλωστή, τυλίγοντας τες σε κουβάρια.
Με αυτά τα κουρέλια για υφάδι ύφαιναν πολύχρωµες κου-
ρελούδες µε κόκκινο συνήθως χοντρό στηµόνι. Τίποτα δεν
πήγαινε χαµένο. Οι θερµιώτικες κουρελούδες σχηµάτιζαν
φαρδιές λουρίδες, επειδή όταν έκοβαν κουρέλια ένα ρούχο
τα ένωναν όλα µαζί. Έτσι, όταν τα ύφαιναν, σχηµάτιζε µια
λουρίδα. Στη συνέχεια ύφαιναν κουρέλια από διαφορετικό
ρούχο, που είχε άλλο χρώµα, οπότε σχηµάτιζαν µια ακόµα
λουρίδα και ούτω καθ’ εξής. Οι κουρελούδες, επειδή φτιά-
χνονταν από ευτελή υλικά, µπορούσαν πιο εύκολα να αν-
τικατασταθούν και γι’ αυτό κυριαρχούσαν σε σχέση µε τα
άλλα στρωσίδια, τα µάλλινα.

Τα στρωσίδια του σπιτιού
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AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ & AÓÙˆÓ›ÓË˜ Ì¿ÚÙ.,
£ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, ¶·ÓÛ¤ÌÓË˜

£ÂÔ‰fiÙÔ˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., ZËÓ·˝‰Ô˜
Ì¿ÚÙ.

K˘Ú›ÏÏÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎ. AÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜K·ÏÏÈfiË˜ Ì¿ÚÙ. † B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ & B·ÚÓ¿‚· ·ÔÛÙ. OÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ ÔÛ., ¶¤ÙÚÔ˘ ÂÓ Õıˆ † °’ MAT£AIOY,
AÎ˘Ï›ÓË˜ Ì¿ÚÙ., ÕÓÓË˜ Î·È ˘ÈÔ‡
Iˆ¿ÓÓÔ˘

IÛ·‡ÚÔ˘, M·ÓÔ˘‹Ï, ™·‚¤Ï, IÛÌ·‹Ï
Ì·ÚÙ.

§ÂÔÓÙ›Ô˘, Y·Ù›Ô˘, £ÂÔ‰Ô‡ÏÔ˘,
AÈıÂÚ›Ô˘ Ì·ÚÙ.

† IÔ‡‰· ·ÔÛÙ., Z‹ÓˆÓÔ˜ Ì¿ÚÙ.,
ZˆÛ›ÌÔ˘ ÔÛ.

† ¢’ MAT£AIOY,
MÂıÔ‰›Ô˘ ÂÈÛÎ. ¶·Ù¿ÚˆÓ,
NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·‚¿ÛÈÏ·

† °ÂÓ¤ıÏÈÔÓ I. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘,
¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

ºÂ‚ÚˆÓ›·˜ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ., OÚÂÓÙ›Ô˘ &
ÙˆÓ 6 ·‰ÂÏÊÒÓ Ì·ÚÙ.

¢·‚›‰ ÙÔ˘ ÂÓ £ÂÛ/ÎË, Iˆ¿ÓÓÔ˘
ÂÈÛÎ. °ÔÙı›·˜

† E’ MAT£AIOY,
™·Ì„ÒÓ •ÂÓÔ‰fi¯Ô˘, Iˆ¿ÓÓ·˜
M˘ÚÔÊfiÚÔ˘

¢ˆÚÔı¤Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ. NÈÎ¿Ó‰ÚÔ˘,
°ÔÚÁ›Ô˘ Ì·ÚÙ.

EÏÈÛÛ·›Ô˘ ÚÔÊ., MÂıÔ‰›Ô˘ AÌÒ˜ ÚÔÊ., A¯·˚ÎÔ‡, ™ÙÂÊ·Ó¿
·ÔÛÙ., IÂÚˆÓ‡ÌÔ˘

T‡¯ˆÓÔ˜ AÌ·ıÔ‡ÓÙÔ˜, ÙˆÓ ÂÓ
§¤Û‚ˆ ·Á›ˆÓ

IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡, TÂÚÂÓÙ›Ô˘ E˘ÛÂ‚›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., Z‹ÓˆÓÔ˜, ZËÓ¿
Ì·ÚÙ.

AÁÚÈ›ÓË˜, AÚÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜
ÚÂÛ‚˘Ù., ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ì¿ÚÙ.

K‡ÚÔ˘ & Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ † ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ÙˆÓ
AÔÛÙfiÏˆÓ

† H ™‡Ó·ÍÈ˜ ÙˆÓ ¢Ò‰ÂÎ·
AÔÛÙfiÏˆÓ

MËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜ KˆÓ/ÏÂˆ˜, M·Ú›·˜,
M¿Úı·˜

§Ô˘ÎÈÏÏÈ·ÓÔ‡, ¶·‡ÏË˜ Ì¿ÚÙ. Î·È ÙˆÓ
Û˘Ó ·˘ÙÔ›˜ 4 ÓË›ˆÓ

NÈÎËÊfiÚÔ˘ KˆÓ/ÏÂˆ˜,
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

† B’ MAT£AIOY,
IÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ¢·ÏÌ¿Ù., AÙÙ·ÏÔ‡ ÔÛ.

IÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ & Ì¿ÚÙ.,
¶‡ÚÚÔ˘ ÔÛ. X·Ú›ÙˆÓÔ˜
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Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

Σ’ εκείνα τα µέρη της πατρίδας µας που υπάρχει άφθονο
τρεχούµενο νερό από ποτάµια και πηγές, τα χοντρά ολό-
µαλλα υφαντά του σπιτιού, τις βελέντζες, τις φλοκάτες, τα χρά-
µια, αλλά και τα βαριά εξωτερικά ενδύµατα, όπως τις ποι-
µενικές κάπες ή τα καπότα, µετά την ύφανσή τους τα
πήγαιναν στις νεροτριβές, για να αφρατέψουν και να δέσουν
µεταξύ τους τα µάλλινα νήµατα.

Η νεροτριβή, στην πιο απλή µορφή της, είναι ένας ξύλι-
νος κάδος σε σχήµα κώνου, όµοιος µε βαρέλι. Το νερό είτε
εκτοξεύεται στο τοίχωµά του, δηµιουργώντας περιστροφική
κίνηση, είτε πέφτει σχεδόν κατακόρυφα, µε τη ροή φυσικού
τρεχούµενου νερού. Με την περιδίνηση των νερών, παρα-
σύρονται τα ρούχα και στροβιλίζονται σ’ έναν τρελό χορό
που τα κάνει να αναµαλλιάσουν, να φουσκώσουν, να αφρα-
τέψουν και να καθαρίσουν. Η τριβή, σε συνδυασµό µε τη χα-
µηλή θερµοκρασία του νερού, κάνει τα υφάσµατα πυκνά,
γερά, σφιχτοδεµένα, και συγχρόνως απαλά και αδιάβροχα.
Για να αποκτήσουν την επιθυµητή απαλή υφή, τα χοντρά
υφαντά µπαίνουν στον κάδο της νεροτριβής για ένα µερό-
νυχτο.

Σε πολλές περιοχές για να πλύνουν και να αφρατέψουν
τα υφαντά ρούχα, χρησιµοποιούν και τα µαντάνια. Το µαν-
τάνι είναι ένας µηχανισµός που αποτελείται από δύο ή τέσ-
σερα µεγάλα ξύλα σαν σφυριά (τα κοπανάρια) τα οποία χτυ-
πάνε το χειροποίητο στον αργαλειό υφαντό για να µπάσει και
να γίνει πυκνό. Επειδή ο µηχανισµός αυτός µπαίνει σε κί-
νηση µε τη δύναµη του νερού, τα µαντάνια ήταν τοποθετη-
µένα σε χώρους µε κλίση, έτσι ώστε να δηµιουργείται υδα-
τόπτωση. Όταν τα υφαντά µπαίνουν στο µαντάνι, πρέπει να
µείνουν για ένα µερόνυχτο.

Όλη αυτή η επίπονη διαδικασία αφρατέµατος του υφαν-
τού, που στα άλλα µέρη του τόπου µας γινόταν χωρίς οι άν-
θρωποι να καταβάλλουν κανένα ιδιαίτερο κόπο, εκµεταλ-

λευόµενοι απλώς τη δύναµη του νερού, στα Θερµιά έπρεπε
να διεκπεραιωθεί µε κοπιώδη προσωπική εργασία. Τα ολό-
µαλλα ρασέντονα ή χράµια, που τα ύφαιναν αραιά-αραιά, χω-
ρίς δηλαδή να πιέζουν πολύ τις κλωστές του υφαδιού µε το
χτένι, έπρεπε να τα ρασοπατήσουν, για να πήξουν και να
αφρατέψουν.

Η µεγάλη µαστοριά δεν ήταν να υφάνεις ένα ρασέντονο
ή ένα χράµι –αυτό ήταν σχετικά εύκολο–, η µεγάλη µαστο-
ριά ήταν το ρασοπάτηµα, έτσι ώστε το µαλλί να πήξει και να
αφρατέψει, να αποκτήσει δηλαδή το ρασέντονο οµοιόµορφο
πέλος αλλά και να µη στραβώσουν τα δύο φύλλα του υφαν-
τού από τα οποία ήταν φτιαγµένο. Γιατί, αν τα ρασοπατούσες
στραβά, τότε το ένα φύλλο µπορεί να έπηζε περισσότερο από
το άλλο και τότε στράβωνε το ρασέντονο.

Τα ρασέντονα τα έβαζαν µέσα στη θάλασσα «σε κανα-δυο
πιθαµές νερό», φροντίζοντας στο σηµείο που τα τοποθετού-
σαν να µην έχει άµµο αλλά βοτσαλάκι, ή τα ακουµπούσαν
πάνω στις πλύστρες, στην άκρη της ανερούσας.

Το ρασοπάτηµα γινόταν συνήθως από τους άντρες, που
σήκωναν τις βράκες ή τα παντελόνια και, κρατώντας δύο
µαγκούρες στα χέρια για να ισορροπούν, πηγαινοερχόν-
τουσαν πάνω στο ρασέντονο, αναποδογυρίζοντάς το συνεχώς
µε τα πόδια τους. Επειδή το ρασοπάτηµα κρατούσε ώρες ή
και µια ολόκληρη µέρα, για να µην πληγιάζουν τα πόδια
τους, ρασοπατούσαν µε τις κάλτσες τους.

Μετά το ρασοπάτηµα έβγαζαν τα ρασέντονα από τη θά-
λασσα και τα άφηναν να στραγγίσουν και να στεγνώσουν.
Αφού στέγνωναν, τα µετέφεραν στο χωριό και οι νοικοκυ-
ρές τα πήγαιναν στον ποταµό και τα σαπούνιζαν.

Από το ίδιο υφαντό που έκαναν τα ρασέντονα έραβαν και
τα βαριά εξωτερικά ενδύµατα, όπως τις ποιµενικές κάπες, τις
καπότες και τα γιακαλιά των ανδρών.

Το ρασοπάτηµα
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¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., £ÂÔÊ›ÏÔ˘
Z›¯ÓË˜, AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

Aı·Ó·Û›Ô˘ ÂÓ Õıˆ † K˘ÚÈ·Î‹˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., £ˆÌ¿ ÙÔ˘
ÂÓ M·ÏÂÒ

™ÈÛÒË MÂÁ¿ÏÔ˘, §Ô˘Î›·˜ ·Úı.,
AÛÙ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ.

¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ ÂÈÛÎ., ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘,
MËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜, MÈ¯·‹Ï ¶·ÎÓ·Ó¿

EÓ NÈÎÔfiÏÂÈ 45 M·ÚÙ‡ÚˆÓ,
°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÂÈÛÎ. ÕÛÛÔ˘

† Z’ MAT£AIOY,
† E˘ÊËÌ›·˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., ŸÏÁ·˜
ÈÛ·ÔÛÙ.

KËÚ‡ÎÔ˘ & IÔ˘Ï›ÙÙË˜ ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡
Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

AıËÓÔÁ¤ÓÔ˘˜ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., º·‡ÛÙÔ˘
Ì¿ÚÙ., 15.000 Ì¿ÚÙ. ÂÓ ¶ÈÛÈ‰›·

† M·Ú›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., BÂÚÔÓ›ÎË˜,
™ÂÚ¿ÙÔ˘ Ì·ÚÙ.

† A°Iø¡ ¶ATEPøN ¢’ OÈÎÔ˘Ì.
™˘Ófi‰Ô˘, AÈÌÈÏÈ·ÓÔ‡, ¶·‡ÏÔ˘, £Â‹˜
Ì¿ÚÙ., ¶·Ì‚Ò ÔÛ.

M·Ú›·˜ M·Á‰·ÏËÓ‹˜, M·ÚÎ¤ÏÏË˜
·ÚıÂÓÔÌ¿ÚÙ.

ºˆÎ¿ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., IÂ˙ÂÎÈ‹Ï ÚÔÊ.,
¶ÂÏ·Á›·˜ ÔÛ. ÂÓ T‹Óˆ

XÚÈÛÙ›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., £ÂÔÊ›ÏÔ˘
ÓÂÔÌ¿ÚÙ. ÂÎ Z·Î‡ÓıÔ˘

† £’ MAT£AIOY,
† KÔ›ÌËÛÈ˜ AÁ›·˜ ÕÓÓË˜,
OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜ ‰È·Î.

K·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘, £ÂÔ‰fiÙË˜ Î·È Ù¤ÎÓˆÓ
·˘Ù‹˜ Ì·ÚÙ.

™›Ï·, AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ ·ÔÛÙ.,
E·ÈÓÂÙÔ‡, KÚ‹ÛÎÂÓÙÔ˜

IˆÛ‹Ê ·fi AÚÈÌ·ı·›·˜, E˘‰ÔÎ›ÌÔ˘
‰ÈÎ·›Ô˘

AÓ·ÙÔÏ›Ô˘ KˆÓ/ÏÂˆ˜, £ÂÔ‰fiÙË˜
Ì¿ÚÙ., °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ K·ÚÂÓ.

¶ÚfiÎÏÔ˘, BÂÚÔÓ›ÎË˜ ™‡Ó·ÍÈ˜ ·Ú¯·ÁÁ. °·‚ÚÈ‹Ï, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
™·‚‚·˝ÙÔ˘

† NÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÔÛ., AÎ‡Ï· ·ÔÛÙ.,
IˆÛ‹Ê ˘ÌÓÔÁÚ.

M·ÎÚ›ÓË˜ & ¢›Ô˘ ÔÛ. † ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘ HÏÈÔ‡ £ÂÛ‚›ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÔÛ., ™˘ÌÂÒÓ ÙÔ˘ ™·ÏÔ‡,
¶·ÚıÂÓ›Ô˘ ÕÚÙË˜

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ., EÚÌÔÏ¿Ô˘ † ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌÔÓÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ. ¶ÚÔ¯fiÚÔ˘, NÈÎ¿ÓÔÚÔ˜, T›ÌˆÓÔ˜ &
¶·ÚÌÂÓ¿ ‰È·Î.

K·Ù¿ı. TÈÌ›·˜ EÛı‹ÙÔ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘† KÔÛÌ¿ & ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ÙˆÓ
AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ

† ™∆’ MAT£AIOY,
AÓ‰Ú¤Ô˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ KÚ‹ÙË˜ ÙÔ˘
ÌÂÏˆ‰Ô‡
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Νυχτόµπολα ονοµάζουν στη ∆ρυοπίδα την υφασµένη
στην κρεβαταριά µακρόστενη βαµβακερή πετσέτα µε την
οποία δίπλωναν τον άρτο για να τον µεταφέρουν στην εκ-
κλησιά, την παραµονή του πανηγυριού. Οι άρτοι συγκεν-
τρώνονταν πριν τον εσπερινό µπροστά στο τέµπλο, και όσοι
δεν χρησιµοποιούνταν κατά την αρτοκλασία του εσπερινού
παρέµεναν όλη τη νύχτα διπλωµένοι στις νυχτόµπολες, για
την αρτοκλασία της λειτουργίας της επόµενης ηµέρας. Ευ-
τυχώς, ακόµα και σήµερα, βρίσκει κανείς µπροστά στο τέµ-
πλο άρτους όµορφα διπλωµένους στις παλιές νυχτόµπολες,
πλάι σε άλλους, τυλιγµένους στις πλαστικές σακούλες της
σύγχρονης αγοραίας «ευκολίας».

Οι νυχτόµπολες γίνονταν από µπαµπακερό πανί της πρα-
µάτισης, γι’ αυτό είχαν σε όλο το µήκος τους, και σε ίσες απο-
στάσεις, λεπτές λουρίδες µε ανάγλυφα σχέδια από άσπρο
νήµα. Στις δύο τους άκρες, λίγο µετά την αρχή και λίγο πριν
το τέλος, ήταν στολισµένες µε µπορντούρες διαφόρων χρω-
µάτων και σχεδίων. Συνήθως τα σχέδια αυτά σχηµάτιζαν λε-
πτές ρίγες που πλαισίωναν συµµετρικά µια κεντρική λου-
ρίδα, πολύ πιο φαρδιά από τις άλλες, διαφορετικού σχεδίου
και χρώµατος. Το ταίριασµα των χρωµάτων και των σχεδίων
γινόταν ανάλογα µε την έµπνευση και το γούστο της υφάν-
τρας.

Οι νυχτόµπολες ήταν άσπρες ή κίτρινες. Το όνοµά τους
το έπαιρναν από το χρώµα του βαµβακερού νήµατος που
χρησιµοποιούσαν για να τις υφάνουν. Οι πιο συνηθισµένες
ήταν οι άσπρες και οι πιο σπάνιες οι κίτρινες. Κίτρινες συ-
νήθιζαν να τις κάνουν τα παλιότερα χρόνια, ενώ αργότερα τις
έκαναν άσπρες. Την κίτρινη µπαµπακερή κλωστή την αγό-
ραζαν «έτοιµη βαµµένη από το εµπόριο» και δεν ξέβαφε.

Οι άσπρες νυχτόµπολες είχαν σχέδια µε κλωστές σε διά-
φορα χρώµατα, όπως κόκκινο, γαλάζιο, ροζ, κίτρινο, µπλε και
πράσινο, ενώ στα σχέδια των κίτρινων κυριαρχούσε το κόκ-

κινο χρώµα συνδυασµένο µε το µαύρο ή και το γερανιό. Οι
βαµµένες κλωστές µε τις οποίες ύφαιναν τα σχέδια στις νυ-
χτόµπολες ήταν του εµπορίου

Στις δύο άκρες της νυχτόµπολας δένονταν σε κόµπους οι
κλωστές του στηµονιού, έτσι ώστε να σχηµατίζονται διάφορα
σχέδια που κατέληγαν σε κρόσσια. Η τεχνική µε την οποία
κατασκεύαζαν περίτεχνα καλλιτεχνικά δεσίµατα (δεσιές),
χρησιµοποιώντας µια σειρά κόµπους, είναι γνωστή από
πολύ παλιά σε άλλα µέρη, µε το όνοµα µακραµέ.

Πολλές φορές, αφού στρίφωναν στις άκρες, έπλεκαν
κρόσσια, είτε έραβαν πλεκτές στο βελονάκι νταντέλες (δαν-
τέλες). Τα παλιότερα χρόνια οι νυχτόµπολες είχαν πολύ
µακριά κρόσσια, ενώ αργότερα πιο κοντά.

Για να διπλώσουν τον άρτο µε τη νυχτόµπολα είχαν ει-
δικό τρόπο. Τοποθετούσαν τον άρτο στην ανάποδη µεριά της
νυχτόµπολας και, γυρνώντας τη µια άκρη της προς τα πάνω,
τύλιγαν τον άρτο, δένοντας κόµπο τα κρόσσια στην πίσω
πλευρά. Στο τέλος σφήνωναν µέσα και το αντίδωρο (το
πρόσφορο). Έδεναν την νυχτόµπολα µε αυτό τον τρόπο, έτσι
ώστε να µπορούν από την άλλη άκρη της να την κρεµούν στο
σαµάρι του µουλαριού ή στον ώµο τους.

Οι νυχτόµπολες ήταν συνδεδεµένες µε το πανηγύρι και
ήταν σε περίοπτη θέση, είτε επρόκειτο για τη µεταφορά τους
µε το περίτεχνα φορτωµένο και στολισµένο µουλάρι, είτε και
για τη χρήση τους προς κάλυψη του τοποθετηµένου µπρο-
στά στο τέµπλο άρτου. Γι’ αυτό και στη συνείδηση των Θερ-
µιωτών είχε µια θέση που την ξεχώριζε από τα άλλα υφαντά.
Ήτανε το πιο ωραίο υφαντό στολίδι του σπιτιού και την
έπαιρναν προίκα ακόµα και οι άντρες.

Τέλος µε τις νυχτόµπολες τύλιγαν και τα µωρά όταν ήθε-
λαν να τα πάνε στην εκκλησιά, ήταν το κουβερτάκι τους το
επίσηµο.

Η νυχτόµπολα
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Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Στην κρεβαταριά ύφαιναν και το πανί που χρησίµευε για
να φτιαχτούν διάφορα είδη σακιών, κατάλληλων για τη µε-
ταφορά προϊόντων και αντικειµένων. Τέτοια σακιά ήταν τα
δισάκια, οι καρβατζίκες, οι σάκοι, οι στραπούντες, οι σάκες των
παιδιών για το σχολείο και τα σακούλια για το τυρί.

∆ισάκι (µεσν. δισάκκ-ι(ο)ν, υποκορ. του δί-σακκος< δι-
+ σάκκος)

Για να φτιάξουν ένα δισάκι δίπλωναν προς τα πάνω τις
δυο άκρες ενός µακρόστενου υφαντού και τις έραβαν, οπότε
στις άκρες του σχηµατίζονταν δύο σάκοι. Με το δισάκι µπο-
ρούσε κανείς να µεταφέρει εύκολα σχεδόν οτιδήποτε ήθελε,
φτάνει να χωρούσε σ’ αυτό. Συνήθως χρησίµευε για τη µε-
ταφορά αγροτικών προϊόντων και εµπορευµάτων από το
χωριό στην εξοχή και το αντίστροφο. Με το δισάκι µετέφε-
ραν τους καλοκαιρινούς µήνες οι γυναίκες στο κελί τα ψω-
µιά που είχαν ψηθεί στους φούρνους του χωριού. Γι’ αυτό
ο κάθε σάκος είχε ακριβώς τις διαστάσεις που έπρεπε, ώστε
να χωρά ένα ψωµί τριοκαδώ (τριών οκάδων), δηλαδή ένα
ψωµί κοντά στα τέσσερα κιλά. Στο δισάκι µπορούσαν να βά-
λουν ακόµα και ένα καλάθι µε σταφύλια για να µεταφέρε-
ται πιο εύκολα. Το δισάκι ήταν εύκολο να φορτωθεί στο µου-
λάρι, έτσι ώστε ο ένας σάκος να κρέµεται από την µια µεριά
του σαµαριού και ο άλλος από την άλλη. Πανεύκολο ήταν
επίσης και το κρέµασµά του στον ώµο, καθώς οι δυο του σά-
κοι ζυγιάζονταν µπρος και πίσω:

Το δισάκι του στον ώµο, για το δρόµο…

Στο κελί συνήθως το κρεµούσαν ψηλά σ’ έναν πάλο
(πάσσαλο) µπηγµένο στην ξερολιθιά του τοίχου, µέσα ή
έξω από το κελί, έτσι ώστε να προστατεύουν το περιεχόµενό
του από τα τρωκτικά και τα ζωύφια.

Τα δισάκια φτιάχνονταν από µάλλινο νήµα και ήταν ρι-
γωτά είτε κόκκινα µε µαύρες ρίγες µικρότερες και µεγαλύ-
τερες, είτε άσπρα µε µαύρες ρίγες. Τα δισάκια του σπόρου, δη-
λαδή εκείνα που χρησιµοποιούνταν στη σπορά, ήταν τρίχινα,
από τρίχα µαύρης ζίκας (κατσίκας) για να µην µουσκεύουν,
επειδή το µαλλί της κατσίκας είναι άγριο και δεν το διαπερνά
εύκολα η βροχή.

Καρβατζίκα

Η καρβατζίκα ήταν ένα σακούλι που σούρωνε στο πάνω
µέρος µ’ ένα κορδόνι φτιαγµένο από δύο νήµατα που τα

έστριβαν µαζί (κόκκινο και µαύρο ή µπλε και άσπρο ή πορ-
τοκαλί µε άσπρο κ.λπ.). Τις άκρες του κορδονιού τις στερέ-
ωναν στις κάτω άκρες του σακουλιού. Περνώντας τα χέρια
τους ανάµεσα από τα κορδόνια, την κρέµαγαν στην πλάτη
όπως τα σηµερινά σακίδια. Με την καρβατζίκα µετέφεραν την
ορντινιά τους, «το κουµάντο τους για φαγητό» στην εξοχή και
το φυλάκι (το ασκί µε το γάλα) στο χωριό.

Οι καρβατζίκες ήταν δύο ειδών: οι χειµωνιάτικες και οι κα-
λοκαιρινές. Οι χειµωνιάτικες ήταν µάλλινες, συνήθως κόκ-
κινες µε µαύρες ρίγες όπως και τα δισάκια. Οι καλοκαιρινές
ήταν καµωµένες από βαµβακερό νήµα και δεν «τσίµπαγαν»
το δέρµα όπως οι µάλλινες. Καρβατζίκες έφτιαχναν ακόµα και
µε πανιά της πραµάτισης που είχαν σχέδια µε διάφορα χρώ-
µατα, µπλε και κόκκινα ή µπλε και πορτοκαλιά. Αυτές τις καρ-
βατζίκες τις πρόσεχαν περισσότερο από τις άλλες γιατί ήταν
πιο λουσάτες, ήταν, θα λέγαµε, σκολιανές.

Σάκοι - Στραπούντες

Με άβαφο µαλλί ζίκας ύφαιναν και το πανί µε το οποίο
έφτιαχναν σάκους (σακιά) για τη µεταφορά των γεννηµάτων,
κυρίως κριθαριού, στα αµπάρια των µαγαζέδων και των καϊ-
κιών, αλλά και στους µύλους. Από το ίδιο ύφασµα έφτιαχναν
ακόµα και πολύ µεγάλους σάκους για να µεταφέρουν τα
άχυρα, που τους ονόµαζαν στραπούντες.

Σάκες για το σχολείο

Από βαµβακερό πανί υφασµένο στον αργαλειό (κρεβατα-
ριά) έφτιαχναν και τις σάκες για να µεταφέρουν τα παιδιά τα
τετράδια και τα βιβλία τους στο σχολείο. Οι σάκες ήταν τε-
τράγωνες και αυτές για τα κορίτσια είχαν δύο κοντά χεράκια,
ενώ αυτές για τ’ αγόρια είχαν ένα µακρύ λουρί, για να τις κρε-
µούν σταυρωτά στο ώµο τους.

Σακούλια για το τυρί

Τα σακούλια που βάζανε το τυρί για να στραγγίσει, ήταν και
αυτά υφαντά στην κρεβαταριά µε βαµβακερό στηµόνι και
υφάδι. Το πανί αυτό δεν το υφαίνανε κρουστό αλλά αραιό-
αραιό, για να βγαίνει ο τυρόλας.

∆ισάκι - καρβατζίκα - σάκος - στραπούντα - σάκα - σακούλι



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Iˆ·ÎÂ›Ì & ÕÓÓË˜, ¶·Ù¤ÚˆÓ °’
OÈÎÔ˘Ì. ™˘Ófi‰Ô˘

£·‡Ì· ·Ú¯·ÁÁ¤Ï. MÈ¯·‹Ï † °ENE™ION TH™ Y¶EPA°IA™
£EOTOKOY

™Ò˙ÔÓÙÔ˜ Ì¿ÚÙ., E˘„˘¯›Ô˘ Ì¿ÚÙ.,
K·ÛÛÈ·Ó‹˜ ˘ÌÓÔÁÚ.

MËÓÔ‰ÒÚ·˜, MËÙÚÔ‰ÒÚ·˜,
N˘ÌÊÔ‰ÒÚ·˜ Ì·ÚÙ.

£ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÔÛ., E˘ÊÚÔÛ‡ÓÔ˘
Ì·ÁÂ›ÚÔ˘, E˘·Óı›·˜ Ì¿ÚÙ.

† ¶PO TH™ Yæø™Eø™,
A˘ÙÔÓfiÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., KÔ˘ÚÓÔ‡ÙÔ˘
IÎÔÓ., £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ AÏÂÍ.

E˘ÊËÌ›·˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., MÂÏÈÙÈÓ‹˜
Ì¿ÚÙ.

† ™ÔÊ›·˜, ¶›ÛÙÂˆ˜, AÁ¿Ë˜, EÏ›‰Ô˜ E˘ÌÂÓ›Ô˘ ÂÈÛÎ. °ÔÚÙ‡ÓË˜, AÚÈ¿‰ÓË˜
Ì¿ÚÙ.

† META THN Yæø™IN, TÚÔÊ›ÌÔ˘,
™·‚‚·Ù›Ô˘, ¢ÔÚ˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ Ì¿ÚÙ.

† ™‡ÏÏ. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, NÈÎÔÏ¿Ô˘
K·Ú., Iˆ¿ÓÓÔ˘ BÚ·¯ˆÚ.

£¤ÎÏË˜ ÈÛ·ÔÛÙ., ¶·Ó·Á›·˜
M˘ÚÙÈ‰ÈˆÙ›ÛÛË˜

¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘ & E˘ÊÚÔÛ‡ÓË˜
ı˘Á·ÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡

† MÂÙ¿ÛÙ·ÛÈ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘
£ÂÔÏfiÁÔ˘

°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ. ºˆÙÈÛÙÔ‡
AÚÌÂÓ›·˜

B·‚‡Ï· ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., Mˆ˘Û¤ˆ˜ ÚÔÊ.,
EÚÌÈfiÓË˜ Ì¿ÚÙ.

KÔÚÓËÏ›Ô˘ ÂÎ·Ù., IÂÚÔı¤Ô˘
K·Ï·ÌÒÓ

† H Yæø™I™ TOY TIMIOY
™TAYPOY (ÓËÛÙÂ›·)

NÈÎ‹Ù· ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜,
™˘ÌÂÒÓ £ÂÛ/ÎË˜

E˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ. Î·È ÙˆÓ Û˘Ó
·˘ÙÒ

IˆÓ¿ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, KÔ‰Ú¿ÙÔ˘
·ÔÛÙ.

ºˆÎ¿ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., ºˆÎ¿ ÎËÔ˘ÚÔ‡

K·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ. X·Ú›ÙˆÓÔ˜ ÔÌÔÏ., B·ÚÔ‡¯ ÚÔÊ. K˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·Ó·¯ˆÚËÙÔ‡, ¶ÂÙÚˆÓ›·˜
Ì¿ÚÙ.

AÓı›ÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., £ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘
ÔÛ., ºÔ›‚Ë˜ ‰È·Î.

M¿Ì·ÓÙÔ˜ Ì¿ÚÙ., Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘
ÓËÛÙÂ˘ÙÔ‡

† AÚ¯‹ IÓ‰›ÎÙÔ˘, IËÛÔ‡ N·˘‹,
™˘ÌÂÒÓ ™Ù˘Ï›ÙÔ˘

† IE’ MAT£AIOY,
Z·¯·Ú›Ô˘ ÚÔÊ., ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘
¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘

∆ευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

(µεγάλη φωτογραφία)

Καρβατζίκες στη φτερωτή του µύλου
του Φράγκου Τζιωτάκη

φωτ.: Γιώργος Αναλυτής

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΡΥΟΠΙ∆ΕΩΝ ΚΥΘΝΟΥ
& ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΧΑ



Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

Τραπεζοµάντιλα

Τα τραπεζοµάντιλα ήταν υφασµένα µε βαµβακερό νήµα
σε βαµβακερό στηµόνι. Αν προοριζόντουσαν για το τραπε-
ζάκι της άκρης, για το µικρό δηλαδή τραπέζι που ήταν στην
άκρη του δωµατίου και το οποίο χωρούσε δύο άτοµα για φα-
γητό, το τραπεζοµάντιλο είχαν το µέγεθος µιας µακριάς πε-
τσέτας. Για να µη λερώνονται γρήγορα τα ’φαιναν σε χρώµα
γερανιό (µπλε) που το οµόρφαιναν οµάδες από λεπτές
άσπρες ρίγες. Συνήθως έµπαινε ανάµεσά τους και καµιά
ψιλή κόκκινη ρίγα.

Αν τα ’θελαν για καλά, να στρώνουν δηλαδή µ’ αυτά το
τραπέζι της µέσης όταν είχαν γιορτή, τα ’καναν δίφυλλα και
στο τελείωµά τους έπλεκαν ολόγυρα µε το βελονάκι άσπρη
δαντέλα. Αυτά τα τραπεζοµάντιλα, τα καλά, τα έκαναν και κά-
τασπρα κι ύφαιναν στις δύο τους άκρες λεπτές κόκκινες ρί-
γες, από µάρκα. Μάρκα ονοµαζόταν το κόκκινο βαµβακερό
υφάδι που το αγόραζαν βαµµένο για να ’ναι ανεξίτηλο και να
µην ξεβάφει µε τα πολλά πλυσίµατα. Το υφάδι αυτό του εµ-
πορίου ήταν ακριβό και γι’ αυτό το λόγο οι νοικοκυρές
υφάντρες το χρησιµοποιούσαν µε φειδώ.

Για τον σοφρά, το µικρό χαµηλό τραπέζι, ύφαιναν µικρά
τετράγωνα τραπεζοµαντιλάκια που τα έλεγαν µαντίλες, επειδή
είχαν το µέγεθος µιας µαντίλας. Αυτά ήταν σκούρα, επειδή ήταν
υφασµένα µε στηµόνι που το είχαν βάψει µαύρο και γερανιό
σκούρο υφάδι. Και αυτά ήταν λουριδωτά, σε σκούρο γερανιό
κυρίως χρώµα συνδυασµένο µε άσπρο, κόκκινο και καφετί.

Πετσέτες του αργαλειού

Από πανί της πραµάτισης άσπρο µε χρωµατιστές µπορν-
τούρες στις άκρες, συνήθως σε κόκκινο χρώµα (µάρκα)
που δεν ξέβαφε, έφτιαχναν και µπαµπακερές πετσέτες. Τις
πετσέτες αυτές τις χρησιµοποιούσαν για να σκεπάζουν τα
γλυκά ή τα κουλούρια ή τις πίτες του Πάσχα. Μ’ αυτές σκέ-
παζαν και το ταψί µε το ψητό όταν το πήγαιναν και το έφερ-
ναν στο φούρνο. Μ’ αυτές πήγαιναν τυλιγµένο και το πρό-
σφορο στην εκκλησιά. Τις πετσέτες αυτές τις έπαιρναν µαζί
τους και στα πανηγύρια.

Από µπαµπακερό πανί της κρεβαταριάς έκαναν και πε-
τσέτες για να σκουπίζονται. Άσπρες µε µπορντούρα χρωµα-
τιστή ή σκούρες µε άσπρες ρίγες.

Σκούρες βαµβακερές πετσέτες έφτιαχναν και για να τις
βάζουν οι γυναίκες διπλωµένες στον ώµο ώστε να µην τις
κόβει το σταµνί, όταν το έφερναν γεµάτο µε νερό από τη
βρύση.

Πετσέτες για την «καληµέρα»

Στα σπίτια της ∆ρυοπίδας συνήθιζαν τα παλιότερα χρόνια
να κρεµούν στην κάµαρη (κρεβατοκάµαρη) ένα κάδρο, την
καληµέρα, που είχε ενσωµατωµένο πάνω της ένα µικρό κα-
θρέφτη και ήταν ζωγραφισµένες µε διάφορες παραστάσεις.
Μια πολύ συνηθισµένη καληµέρα ήταν αυτή µε τα ζωγρα-
φισµένα δύο περιστέρια που κρατούσαν µε τα ράµφη τους
µια µακριά πετσέτα που πάνω της έγραφε τη λέξη «καλη-
µέρα». Η καληµέρα είχε και µια κρεµάστρα, για να κρεµούν
απ’ αυτήν την πετσέτα του προσώπου. Τις πετσέτες αυτές
όµως δεν τις χρησιµοποιούσαν για να σκουπιστούν, αλλά τις
είχαν για φιγούρα. Γι’ αυτό και στόλιζαν τις άκρες τους µε
κρόσσια ή µε δαντέλες ή κένταγαν φιστόνια που σχηµάτιζαν
µύτες. Μέσα στις µύτες κένταγαν συνήθως ψιλά ανθάκια.

Πανί για τα στρώµατα

Από πανί της κρεβαταριάς έφτιαχναν και τα στρώµατα για
τα κρεβάτια. Το πανί µε το οποίο γινόταν το στρώµα, ήταν
από µπαµπακερή κλωστή σαν αυτή που ύφαιναν τα πουκά-
µισα. Αυτό το πανί είχε συνήθως γερανιές και άσπρες λου-
ρίδες. Για να γίνει το στρώµα, έραβαν ένα µεγάλο σακί, το
οποίο γέµιζαν µε άχυρα αφού πρώτα τα είχαν δρυµωνίσει. Τα
είχαν δηλαδή κοσκινίσει µε το δρυµώνι, που ήταν ένα µεγάλο
κόσκινο, για να φύγει η σκόνη και το ψιλό το άχυρο και έτσι
να γίνει το στρώµα αφράτο.

* * *

Για τις κουρτίνες, τα κουρτινάκια, το καναπελίκι (το κά-
λυµµα του καναπέ), το γύρο του κρεβατιού και του καναπέ,
τα πετσετάκια για τους µπουφέδες και το εικονοστάσι δεν
χρησιµοποιούσαν υφαντά της κρεβαταριάς αλλά υφάσµατα
που τα αγόραζαν από τον έµπορο, ο οποίος περιόδευε µε το
γαϊδουράκι του το χωριό.

Τραπεζοµάντιλα και πετσέτες
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™ÂÚÁ›Ô˘ & B¿Î¯Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ·ÚÙ.,
¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ.

IÂÚÔı¤Ô˘ AıËÓÒÓ † £ˆÌ¿ ·ÔÛÙ., EÚˆÙË›‰Ô˜ Ì¿ÚÙ.X·ÚÈÙ›ÓË˜, M·Ì¤Ï¯ıË˜ Ì·ÚÙ.,
MÂıÔ‰›·˜ KÈÌÒÏÔ˘

¶ÂÏ·Á›·˜ ÔÛ., ¶ÂÏ·Á›·˜
·ÚıÂÓÔÌ¿ÚÙ.

† I·ÎÒ‚Ô˘ A‰ÂÏÊÔı¤Ô˘, IÁÓ·Ù›Ô˘
KˆÓ/ÏÂˆ˜

† °’ §OYKA,
E˘Ï·Ì›Ô˘ & E˘Ï·Ì›·˜ Ì·ÚÙ.,
£ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÔÛ.

N·˙·Ú›Ô˘, °ÂÚ‚·Û›Ô˘, KÔÛÌ¿
M·˚Ô˘Ì¿, IÁÓ·Ù›Ô˘ §ÂÈÌ.

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ÚÂÛ‚., ™·‚›ÓÔ˘ ÔÛ.,
B¿ÚÛÔ˘ ÔÌÔÏÔÁ.

§ÔÁÁ›ÓÔ˘ ÂÎ·ÙÔÓÙ., §ÂÔÓÙ›Ô˘ & ÙˆÓ
Û˘Ó ·˘ÙÒ

† ™¶OƒEø™, ¶AT. Z’ OÈÎÔ˘Ì.
™˘Ófi‰Ô˘, øÛË¤ ÚÔÊ., AÓ‰Ú¤Ô˘
ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ., 20 È·ÙÚÒÓ ·Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ

XÚÈÛÙÔ‰. ÂÓ ¶¿ÙÌˆ, IÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ.,
Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

A‚ÂÚÎ›Ô˘ IÂÚ·fiÏÂˆ˜, ÙˆÓ ÂÓ
EÊ¤Ûˆ 7 ·›‰ˆÓ

† I·ÎÒ‚Ô˘ ·ÔÛÙ. A‰ÂÏÊÔı.,
IÁÓ·Ù›Ô˘ KˆÓ/ÏÂˆ˜

† E’ §OYKA,
AÚ¤ı· ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., ™Â‚·ÛÙÈ·Ó‹˜
Ì¿ÚÙ., ¶ÚfiÎÏÔ˘

† AÁ›·˜ ™Î¤Ë˜ (E¤ÙÂÈÔ˜ OXI),
TÂÚÂÓÙ›Ô˘, E˘Ó›ÎË˜

AÓ·ÛÙ·Û›·˜ PˆÌ·›·˜, A‚Ú·Ì›Ô˘ ÔÛ.
Î·È M·Ú›·˜

KÏÂfi·, AÚÙÂÌ¿ ·fiÛÙ., ZËÓÔ‚›Ô˘
& ZËÓÔ‚›·˜ Ì·ÚÙ.

† ™T’ §OYKA,
™Ù¿¯˘Ô˜, AÂÏÏÔ‡, AÌÏ›·,
O˘Ú‚·ÓÔ‡, NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

K˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., IÔ˘ÛÙ›ÓË˜,
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ÓÂÔÌ·ÚÙ.

¶·Ù¤ÚˆÓ Z’ OÈÎ. ™˘Ó., ºÈÏ›Ô˘ ¶Úfi‚Ô˘, T·Ú¿¯Ô˘, AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘
Ì·ÚÙ., ™˘ÌÂÒÓ Ó¤Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘

K¿ÚÔ˘, ¶·‡ÏÔ˘ Ì·ÚÙ., XÚ˘Û‹˜
ÓÂÔÌ¿ÚÙ. MÔÁÏÂÓÒÓ

† §OYKA EYA°°E§I™TOY,
M·Ú›ÓÔ˘ Ì¿ÚÙ.

Iˆ‹Ï ÚÔÊ., O˘¿ÚÔ˘ Ì¿ÚÙ. † °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜,
AÚÙÂÌ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ.

T·‚Èı¿˜ ÂÏÂ‹ÌÔÓ., M·ÚÎÈ·ÓÔ‡ † ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ.
M˘ÚÔ‚Ï‹ÙÔ˘

N¤ÛÙÔÚÔ˜ Ì¿ÚÙ., ¶ÚfiÎÏË˜ Û˘˙‡ÁÔ˘
¶ÈÏ¿ÙÔ˘

AÓ·Ó›Ô˘ ·ÔÛÙ., PˆÌ·ÓÔ‡ MÂÏ.,
Iˆ¿ÓÓÔ˘ KÔ˘ÎÔ˘˙¤ÏË

† B’ §OYKA,
† ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ÂÈÛÎ.
AıËÓÒÓ
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Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Η καθηµερινή ανδρική φορεσιά αποτελείτο από το που-
κάµισο, τη βράκα, το γιακαλί, το ζωνάρι, τα εσώρουχα, τις κάλ-
τσες και τα τσαρούχια. Τα εσώρουχα ήταν µια δεύτερη βράκα
για σώβρακο και µάλλινες φανέλες πλεγµένες µε βελόνες
ή βελονάκι.

Τις σχόλες η φορεσιά ήταν πολύ πιο πλούσια. Τα σαλ-
βάρια, όπως ονόµαζαν την ανδρική φορεσιά, είχαν εκτός
από µαύρη βράκα, κόκκινο φέσι µε µαύρη ή µπλε φούντα,
λευκό πουκάµισο µε σχέδια και κεντήµατα µε ειδικό λεπτό
µαύρο λαιµοδέτη που ’δενε σε φιόγκο, σκούρο δίχρωµο γι-
λέκο µε σχέδια και κεντήµατα και πολύχρωµο µεταξωτό ζω-
νάρι µεγάλου µήκους και πλάτους, µαύρες µάλλινες κάλτσες
και πολύχρωµες κεντητές καλτσοδέτες. Για υποδήµατα εί-
χαν παντόφλες χρώµατος ανοικτού καφέ προς το κόκκινο,
ένα είδος δερµάτινου παντοφλέ παπουτσιού µε λουράκι
στον αστράγαλο. Για πανωφόρι είχαν το καπότο, είδος µπλε
µπέρτας µε κουκούλα και κόκκινη επένδυση.

Από τα παραπάνω µόνο οι κάλτσες ήταν ντόπιες, τα υπό-
λοιπα τα αγόραζαν είτε από τη Σµύρνη πριν το ’22 είτε από
τη Σύρο ή από την Αθήνα. Η δαπάνη της απόκτησης της
φορεσιάς ήταν πολύ υψηλή για το µέσο αγροτικό εισόδηµα
της εποχής. Γι’ αυτό λίγοι ήταν εκείνοι που την είχαν
πλήρη. Φορούσαν και για σχολιανό το βρακάδικο σακάκι
που ήταν από µαύρο µαλλί, πολύ πυκνά πλεγµένο µε το βε-
λονάκι, κι έφερε µανίκια.

Η καθηµερινή φορεσιά ήταν πολύ πιο απλή. Το γιακαλί
που ήταν και πιο ζεστό αντικαθιστούσε το γιλέκο, και το ζω-
νάρι ήταν υφαντό της κρεβαταριάς µαύρου χρώµατος.

Το πουκάµισο

Το µπαµπακερό πανί της κρεβαταριάς µε το οποίο έφτια-
χναν τα πουκάµισα, ήταν άσπρο και είχε πολύ λεπτές µαύ-
ρες ρίγες. Το πουκάµισα δεν είχαν συνήθως γιακάδες αλλά
ένα άνοιγµα µπροστά που το στόλιζαν µε γαζιά και µπα-
στάκια. Τα µπαστάκια ήταν µικρές πιετούλες που σχηµάτι-
ζαν σειρές και µε αυτές έφτιαχναν διάφορα σχέδια.

Το γερανιό πουκάµισο

Τα γερανιά πουκάµισα ήταν υφασµένα µε µαύρο στηµόνι
και γερανί (µπλε) βαµβακερό υφάδι και γι’ αυτό ήταν
σκούρα, σαν τα σηµερινά τζην πουκάµισα. Τα φορούσαν οι
γέροι και οι ηλικιωµένοι µε τις φουφούλες και οι πενθη-
σµένοι (όσοι είχαν πένθος). Τα φορούσαν και οι άντρες όταν

έκαναν αγροτικές δουλειές, για να µη λερώνονται γρήγορα.
Τα γερανιά πουκάµισα ήταν ανοιχτά µπροστά µε τραχηλιά
και ήταν και αυτά στολισµένα µε µπαστάκια και γαζιά.

Η βράκα

Τις καθηµερινές βράκες τις έφτιαχναν µε ύφασµα της
κρεβαταριάς, όχι όµως και τα σαλβάρια (τις επίσηµες βρά-
κες που τις φόραγαν τις Κυριακές για να παν στην εκκλη-
σιά και τις σκόλες). Τα σαλβάρια τα ’φτιαχναν από µαλακό
αγοραστό πανί. Για να φτιάξουν µια βράκα ένωναν τέσσερα
ορθογώνια κοµµάτια υφάσµατος. Στη µέση έβαζαν τα δύο
πιο κοντά και στις άκρες έραβαν τα δύο πιο µακριά, απ’
όπου θα έβγαιναν τα πόδια. Τα µεσαία κοµµάτια δηµιουρ-
γούσαν ανάµεσα στα πόδια τη σέλα. Η ραµµένη βράκα δι-
πλωµένη στα δύο έµοιαζε µε ένα Π. Η βράκα που ήταν
µαύρη σούρωνε στην πάνω µεριά της.

Το γιακαλί

Το γιακαλί ήταν ένα είδος γιλέκου, µαύρου χρώµατος,
φτιαγµένο από ρασέντονο µπροστά και στο ύψος περίπου της
µέσης είχε ραµµένο από τη µια µεριά ένα κουµπί και από την
άλλη µια προεξέχουσα µάλλινη θηλιά για κουµπότρυπα.

Ζωνάρι

Aπό µπαµπακερό πανί της κρεβαταριάς έφτιαχναν και το
καθηµερινό ζωνάρι µε το οποίο έδεναν οι άνδρες τη βράκα
στη µέση τους. Το ζωνάρι ήταν υφασµένο µε βαµβακερό
υφάδι. Το σκολιανό ζωνάρι ήταν από µετάξι.

Η καπότα

Η καπότα ήταν ένα χονδρό επανωφόρι µε µανίκια και
κουκούλα που φορούσαν οι άνδρες τις πολύ κρύες και
βροχερές µέρες του χειµώνα, όταν πήγαιναν στην εξοχή. Η
καπότα ήταν φτιαγµένη από ένα φύλλο ρασεντονιάς που
ήταν υφασµένη µε υφάδι από µαλλί προβάτου και µε µάλ-
λινο στιµόνι. Η καπότα ήταν χοντρή και µαλακή επειδή το
ρασέντονο όταν το πατούσαν έπηζε και αφράτευε.

Το χειµώνα, κοντά στα Χριστούγεννα, όταν γεννούσαν τα
ζωντανά (τα πρόβατα και τα γίδια), οι άνδρες έπρεπε να µεί-
νουν µερικά βράδια στο κελί. Για να κοιµηθούν µερικές
ώρες έπεφταν πάνω στα άχυρα και σκεπάζονταν µε την κα-
πότα που ήταν ζεστή.

Η ανδρική φορεσιά
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MËÓ¿ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ., B›ÎÙˆÚÔ˜,
BÈÎÂÓÙ›Ô˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™ÙÔ˘‰›ÙÔ˘

¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ T·ÍÈ·Ú¯ÒÓ OÏ˘Ì¿, ™ˆÛÈ¿ÙÚÔ˘, PÔ‰›ˆÓÔ˜
·ÔÛÙ., AÚÛÂÓ›Ô˘ K··‰.

† NÂÎÙ·Ú›Ô˘ AÈÁ›ÓË˜, OÓËÛÈÊfiÚÔ˘
Ì¿ÚÙ., £ÂÔÎÙ›ÛÙË˜ §¤Û‚Ô˘

† Iˆ¿ÓÓÔ˘ EÏÂ‹ÌÔÓÔ˜, NÂ›ÏÔ˘ ÔÛ. † Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ † H’ §OYKA,
† ºÈÏ›Ô˘ AÔÛÙfiÏÔ˘, KˆÓ/ÓÔ˘
Y‰Ú·›Ô˘, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·Ì¿

¶Ï¿ÙˆÓÔ˜, PˆÌ·ÓÔ‡ Ì¿ÚÙ.,
AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

A‚‰ÈÔ‡ ÚÔÊ., B·ÚÏ·¿Ì Ì¿ÚÙ.
HÏÈÔ‰ÒÚÔ˘, E˘ÊËÌ›·˜

°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¢ÂÎ·ÔÏ., ¶ÚfiÎÏÔ˘
KˆÓ/ÏÂˆ˜

† TA EI™O¢IA TH™ Y¶EPA°IA™
£EOTOKOY

† AÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ.,
MÂÚÎÔ˘Ú›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ.

™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, AÏ˘›Ô˘ ÔÛ., N›ÎˆÓÔ˜
«MÂÙ·ÓÔÂ›ÙÂ»

I·ÎÒ‚Ô˘ ¶¤ÚÛÔ˘, ¶ÈÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ ÔÛ. † £’ §OYKA,
™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÔÌÔÏÔÁ., EÈÚËÓ¿Ú¯Ô˘
Ì¿ÚÙ., 52 Ì·ÚÙ.

¶·‡ÏÔ˘ KˆÓ/ÏÂˆ˜, §Ô˘Î¿ ÔÛ.,
¶·‡ÏÔ˘ Û·ÏÔ‡

°Ô˘Ú›· (·Ú¯‹ ÓËÛÙÂ›·˜) † M·Ùı·›Ô˘ AÔÛÙfiÏÔ˘ &
E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡

°ÚËÁÔÚ›Ô˘ NÂÔÎ·ÈÛ·ÚÂ›·˜,
°ÂÓÓ·‰›Ô˘ KˆÓ/ÏÂˆ˜

AÚ¯›Ô˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ ·ÔÛÙ. AÌÊÈÏÔ¯›Ô˘ ÂÈÛÎ. IÎÔÓ›Ô˘, ™ÈÛÈÓ›Ô˘
ÔÌÔÏ.

KÏ‹ÌÂÓÙÔ˜ PÒÌË˜, ¶¤ÙÚÔ˘
AÏÂÍ·Ó‰., ºÈÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ì¿ÚÙ.

¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ KÔÚ›ÓıÔ˘ † AÓ‰Ú¤Ô˘ ¶ÚˆÙÔÎÏ, ºÚÔ˘ÌÂÓÙ›Ô˘
ÈÛ·ÔÛÙ. AÈıÈÔ›·˜

°·Ï·ÎÙ›ˆÓÔ˜, EÈÛÙ‹ÌË˜ Ì·ÚÙ.Iˆ·ÓÓÈÎ›Ô˘ ÔÛ., NÈÎ¿Ó‰ÚÔ˘ ÂÈÛÎ.,
EÚÌÂ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ.

AÎÂ„ÈÌ¿, AÂÈı·Ï¿, IˆÛ‹Ê Ì·ÚÙ.,
°ÂˆÚÁ›Ô˘ NÂ·ÔÏ.

† Z’ §OYKA,
TˆÓ ÂÓ MÂÏÈÙÈÓ‹ 33 Ì·ÚÙ.,
§·˙¿ÚÔ˘ ÔÛ.

KoÛÌ¿ Î·È ¢·ÌÈ·ÓÔ‡,
AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, ¢·‚›‰ E˘‚.

AÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ¶ËÁ·Û›Ô˘,
EÏÈ‰ÔÊfiÚÔ˘, AÊıÔÓ›Ô˘,
AÓÂÌÔ‰›ÛÙÔ˘
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∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

H γυναικεία φορεσιά άρχισε να επηρεάζεται και τελικά να
προσαρµόζεται στα αστικά (δυτικά) πρότυπα πολύ νωρίτερα
σε σύγκριση µε την ανδρική. Έτσι απ’ τις πρώτες µεταπολε-
µικές δεκαετίες, το σύνολο των νεοτέρων γυναικών φορού-
σαν αθηναίικου τύπου φουστάνια, τουλάχιστον τις σχόλες,
ενώ µόνο οι ηλικιωµένες γυναίκες, και όχι όλες, φορούσαν
σάκους και βέστες. Με βάση τις µαρτυρίες των σηµερινών
ηλικιωµένων γυναικών, η πλήρης τοπική γυναικεία ενδυ-
µασία άρχισε να εκλείπει την περίοδο του µεσοπολέµου.

Οι βέστες

Οι βέστες ήταν σκούρες µακριές φούστες µε ρίγες, καµωµέ-
νες από βαµβακερό πανί της κρεβαταριάς, που τις φορούσαν οι
ηλικιωµένες γυναίκες. Στο κάτω µέρος τους είχαν ένα σουρωτό
φραµπαλά από το ίδιο ύφασµα, κοµµένο όµως κόντρα ή πλάγια.

Ο σάκος

Πάνω από τη βέστα φορούσαν το σάκο, ένα είδος σακα-
κιού-πουκαµίσου µε τραχηλιά ή πέτο γιακά. Το σάκο τον έρα-
βαν οι µοδίστρες κάνοντας µπροστά και πίσω πιετούλες και
τον στόλιζαν µε γαζιά και κουµπάκια.

Οι ρόµπες

Οι νεότερες γυναίκες δεν φορούσαν βέστες αλλά ρόµπες.
Οι ρόµπες γίνονταν και αυτές από βαµβακερό πανί της κρε-
βαταριάς µε νήµα βαµµένο σε διάφορα χρώµατα, καφέ, γε-
ρανιό κ.ά. ή είχαν ρίγες. Oι ρόµπες ήταν κοµµένες στη µέση
και έκλειναν µπροστά µε κουµπάκια. Γύρω στο λαιµό έβαζαν
ένα ρέλι µε γαζιά ή έφτιαχναν φιστόνι (φεστόνι). Οι ρόµπες
είτε καλοκαιρινές ήταν, είτε χειµωνιάτικες, είχαν µακριά µα-
νίκια. Οι χειµωνιάτικες ρόµπες ήταν από πανί υφασµένο µε
µαύρο στηµόνι, γι’ αυτό ήταν και πιο σκούρες, ενώ οι καλο-
καιρινές ήταν µε άσπρο στηµόνι.

Τα εσώρουχα

Τα εσώρουχα ήταν όλα φτιαγµένα από άσπρο βαµβακερό
πανί της κρεβαταριάς.

Το µισοφόρι: Το µισοφόρι ήταν ένα ριχτό φόρεµα µε λαι-
µόκοψη, χωρίς άνοιγµα µπροστά. Πολλές γυναίκες στόλιζαν
τις άκρες του µε άσπρη ψιλή δαντελίτσα πλεγµένη στο βελο-
νάκι, ή κεντούσαν φεστόνι και λουλουδάκια. Τα καλοκαιρινά
µισοφόρια ήταν αµάνικα ή είχαν κοντά µανίκια.

Η βράκα: Τα παλιότερα χρόνια οι γυναίκες φορούσαν από
µέσα βράκες που τις έδεναν στον αστράγαλο µε κορδόνια, γιατί
όταν έσκυβαν δεν έπρεπε να βλέπουν οι άντρες τη γάµπα τους.
Αισθάνονταν σα να τις έβλεπαν γυµνές. Αργότερα οι µεγαλύτε-
ρες γυναίκες φόραγαν πιο κοντές βράκες, που τις έδεναν κάτω
από το γόνατο και τις σούρωναν στη µέση µε δύο κορδόνια (βρα-
κοζώνια) τα οποία έδεναν το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά.

Οι νέες κοπέλες φορούσαν τα φουφουλάκια, κοντά βρακάκια

που σούρωναν στη µέση µε λάστιχο και είχαν κοντά µπατζάκια
µε φεστόνι ή νταντέλες στο τελείωµα και κανένα µικρό κέντηµα.

Ο µπούστος: Ο µπούστος ήταν ένα κοντό αµάνικο φανελάκι,
στολισµένο µε φεστόνι ή δαντέλες στο τελείωµα και ένα κέντηµα
µπροστά.

Το κάλυµµα του κεφαλιού

Τα παλιότερα χρόνια οι Θερµιώτισσες, όταν έβγαιναν έξω
από το σπίτι, είχαν πάντα καλυµµένο το κεφάλι τους µε µαν-
τίλα ή µποξά.

O µποξάς ήταν ένα µαντίλι σκούρο γερανιό µε άσπρο
(άσπρο στηµόνι και γερανιό υφάδι), που επειδή ήταν σκούρο
το φορούσαν οι ηλικιωµένες γυναίκες και όσες είχαν πένθος.

Το µαντίλι (ή µαντίλα) ήταν φτιαγµένο από άσπρο πανί της
κρεβαταριάς και το φορούσαν οι γυναίκες χειµώνα και κα-
λοκαίρι, όταν πήγαιναν στην εξοχή. Το µαντίλι ήταν ένα µε-
γάλο τριγωνικό πανί. Το φόραγαν στο κεφάλι και, αφού δί-
πλωναν τις άκρες του κάτω από το πιγούνι, τις έδεναν στο
πάνω µέρος του κεφαλιού για να προστατεύουν, εκτός από το
κεφάλι, το λαιµό και το σβέρκο.

Οι γυναίκες κατά την εκτέλεση των διάφορων αγροτικών
εργασιών κατέβαλλαν ιδιαίτερη προσπάθεια να µη µαυρίσουν,
γιατί σύµφωνα µε τα τότε πρότυπα οµορφιάς οι άντρες προ-
τιµούσαν εκείνες που ήταν «άσπρες». Γι’ αυτό όταν θέριζαν
ή αλώνιζαν έπαιρναν ιδιαίτερα µέτρα προφύλαξης από τον
ήλιο, φορώντας καλύµµατα στο κεφάλι και τα χέρια, το µού-
σκι, τον κουτελίτη, την κουκούλα και τα χερώτια.

Το µούσκι ήταν ένα µικρό τριγωνικό πανί µε δυο κορδό-
νια στις δύο άκρες του µε το οποίο κάλυπταν τη µύτη τους.

Ο κουτελίτης ήταν ένα ορθογώνιο πανί µε δυο κορδόνια
στις δυο του άκρες. Τον κουτελίτη, αφού τον κολλάριζαν
καλά, τον έβαζαν στο κούτελό τους σαν γείσο και τον έδεναν
κάτω από το πιγούνι.

Οι γυναίκες στο θέρος και στο αλώνισµα έδεναν πρώτα το
µούσκι και τον κουτελίτη και από πάνω φορούσαν τη µαντίλα.
Έτσι ήταν πλήρως προστατευµένες από τον ήλιο. Άλλες φο-
ρές πάλι φόραγαν την κουκούλα. Η κουκούλα είχε ραµµένο
πάνω στον κουτελίτη ένα πανί που σούρωνε στο πίσω µέρος
του κεφαλιού µε δυο κορδόνια προστατεύοντας τα µαλλιά και
κυρίως το σβέρκο. Την κουκούλα τη στερέωναν στο κεφάλι
τους δένοντάς την φιόγκο κάτω από το πιγούνι τους.

Χερώτια (χειρώκτια): Για να προστατεύουν τα χέρια από το
µαύρισµα και τα γδαρσίµατα κατά το θερισµό, φόραγαν χειρώ-
κτια. Για να φτιάξουν τα χειρώκτια έπλεκαν κάλτσες και στο τε-
λείωµα στερέωναν ένα κοµµάτι πανί που κάλυπτε την παλάµη
τους. Φόραγαν την κάλτσα στο µπράτσο και στερέωναν το χερώτι
στο χέρι περνώντας δύο δάκτυλα (τον αντίχειρα και τον µεσαίο)
στις δύο θηλιές που είχαν ράψει στο κάτω µέρος του πανιού.

Τα υπόλοιπα γυναικεία ρούχα του χειµώνα, η µπόλια, η
µπέρτα και το σάλι, δεν ήταν από υφαντά του αργαλειού αλλά
ήταν πλεγµένα µε το βελονάκι.

Η γυναικεία φορεσιά
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† ™‡ÏÏË„È˜ AÁ›·˜ ÕÓÓË˜, ÕÓÓË˜
ÚÔÊ.

NÈÎÔÏ¿Ô˘ M‡ÚˆÓ ¶·Ù·›Ô˘ ÔÛ., ™ˆÛı¤ÓÔ˘˜, AÔÏÏÒ,
T˘¯ÈÎÔ‡ ·ÔÛÙ.

AÌ‚ÚÔÛ›Ô˘ MÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ,
AıËÓ·‰ÒÚÔ˘ Ì¿ÚÙ.

MËÓ¿ Î·ÏÏÈÎÂÏ., EÚÌÔÁ¤ÓÔ˘˜,
E˘ÁÚ¿ÊÔ˘ Ì·ÚÙ.

¢·ÓÈ‹Ï, §Ô˘Î¿ ™Ù˘ÏÈÙÒÓ, MÂ›Ú·ÎÔ˜
Ì¿ÚÙ.

† IA’ §OYKA,
† ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ TÚÈÌ˘ıÔ‡ÓÙÔ˜, Iˆ¿ÓÓÔ˘
ZÈ¯ÓÒÓ

AÁÁ·›Ô˘ ÚÔÊ., MÔ‰¤ÛÙÔ˘ IÂÚÔÛ.,
£ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ‚·ÛÈÏ.

† ¢·ÓÈ‹Ï ÚÔÊ., ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÂÈÛÎ.
Z·Î‡ÓıÔ˘

™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔ‡, Zˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó
·˘ÙÔ›˜ Ì·ÚÙ.

† ¶PO TH™ XPI™TOY °ENNH™Eø™,
BÔÓÈÊ·Ù›Ô˘, °ÚËÁÂÓÙ›Ô˘ ÂÈÛÎ.
AÈıÈÔÔ›·˜, E˘Ù˘¯›Ô˘

EÓ KÚ‹ÙË 10 Ì·ÚÙ., N·Ô‡Ì
ÈÂÚ·ÔÛÙ.

E˘ÁÂÓ›·˜ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ., ºÈÏ›Ô˘,
B·Û›ÏÏ·˜, A¯·˚ÎÔ‡ Ì¿ÚÙ.

† H °ENNH™I™
TOY IH™OY XPI™TOY

† META THN XPI™TOY °ENNH™IN,
† ™‡Ó·ÍÈ˜ ÙË˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, E˘ı˘Ì›Ô˘
™¿Ú‰ÂˆÓ

AÓ˘Û›·˜ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ., ºÈÏÂÙ·›ÚÔ˘
Ì¿ÚÙ., °Â‰ÂÒÓ ÓÂÔÌ¿ÚÙ.

MÂÏ¿ÓË˜ PˆÌ·›·˜ ÔÛ., ZˆÙÈÎÔ‡
OÚÊ·ÓÔÙÚfiÊÔ˘

† B·Ú‚¿Ú·˜ ÌÂÁ·ÏoÌ¿ÚÙ., Iˆ¿ÓÓÔ˘
¢·Ì·ÛÎ., ™ÂÚ·ÊÂ›Ì º·Ó.

E˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘, A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ £‡ÚÛÔ˘, AÔÏÏˆÓ›Ô˘, AÚÚÈ·ÓÔ‡,
ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ Ì·ÚÙ.

† EÏÂ˘ıÂÚ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ. Î·È AÓı›·˜
ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡

IÁÓ·Ù›Ô˘ £ÂÔÊfiÚÔ˘ IÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘Ù‹ 500
Ì·ÚÙ., £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜

AÓ·ÛÙ·Û›·˜ º·ÚÌ/Ï˘ÙÚ›·˜,
XÚ˘ÛÔÁfiÓÔ˘ Î·È £ÂÔ‰fiÙË˜ Ì¿ÚÙ.

™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ. TˆÓ ÂÓ NÈÎÔÌË‰Â›· ‰ÈÛÌ˘Ú›ˆÓ
Ì·ÚÙ., °Ï˘ÎÂÚ›Ô˘ Ì¿ÚÙ.

TˆÓ ˘fi HÚÒ‰Ô˘ ·Ó·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ
ÓË›ˆÓ, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÔÈËÙÔ‡

™ÔÊÔÓ›Ô˘ ÚÔÊ., AÁ·›Ô˘,
™ÂÏÂ‡ÎÔ˘ Ì·ÚÙ., AÁÁÂÏ‹

A‚‚·ÎÔ‡Ì ÚÔÊ., M˘ÚfiË˜ Ì¿ÚÙ.,
£ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÔÛ.

N·Ô‡Ì ÚÔÊ., ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ÂÏÂ‹Ì.,
AÓ·Ó›Ô˘ Ì¿ÚÙ.

† I’ §OYKA,
† ™¿‚‚· HÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˘, ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜
Ì¿ÚÙ.
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Κλείνοντας το φετινό ηµερολόγιο του Συνδέσµου
∆ρυοπιδέων Κύθνου θέλουµε να εκφράσουµε θερ-
µές ευχαριστίες σ’ όλους εκείνους που συνέβαλαν

στην πραγµατοποίηση της έκδοσής του. Ιδιαίτερα θα θέλαµε
να ευχαριστήσουµε:

* Την Μαριέττα Παπαµακαρίου-Φίλιππα, για το χρόνο που
διέθεσε και τις συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλε να φα-
νεί πολλαπλώς χρήσιµη, θέτοντας στη διάθεσή µας για
φωτογράφιση ό,τι είχε, σπίτι, κελί και υφαντά.

* Τον Γιώργο Αναλυτή και Γιώργο Βοσδογάννη που θυ-
σίασαν µέρες από τις διακοπές τους για να γίνει η φωτο-
γράφιση.

* Την Πόπη Αντ. Φίλιππα, που µετέφερε ολόκληρη
«ρούµπα» από την Αθήνα στα Θερµιά για να διευκολυν-
θεί η φωτογράφιση.

* Τους Φρόσω και Σταµάτη Γαρδέρη για τη θαυµάσια ξε-
νάγηση και φιλοξενία που µας προσέφεραν στο ζωντανό
µουσειακό χώρο που έχουν δηµιουργήσει στο Περδι-
κάρι.

* Την Στέλλα Νικ. Γονίδη για το χρόνο που µας αφιέρωσε
και την ανεξάντλητη υποµονή της να µας εξηγήσει επί τό-
που όλα τα µυστικά της λειτουργίας της κρεβαταριάς.

* Την κυρα-Πηνελόπη (Λόπη) Αντ. Μπουρίτη για την κα-
λοσύνη της να µας ανοίξει το υψηλής αισθητικής αξίας
σπίτι της για τις ανάγκες της φωτογράφισης.

* Για τον ίδιο λόγο θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και την
Καλλίτσα Μιχ. Μαρτίνου.

* Την Κατίνα Πιπ. Φιλιππαίου, για την γλαφυρή εξιστό-
ρηση της προετοιµασίας του µάλλινου νήµατος.

Ευχαριστούµε επίσης τις: Κατερίνα Κων. Γονίδη, Καλ-
λίτσα Μιχ. Μαρτίνου, Μαρία Ιωάν. Μαρτίνου, Μαρίνα Ιωάν.
Μαρτίνου, Mαρία Πετρ. Παπαµακαρίου, Αννεζιώ Γκούµα
του Φροσινάκη, Ελένη Ιωάν. Παπανικολάου και Κατερίνα
Φρατζ. Παπαγεωργίου, για την προθυµία τους να µας κά-
νουν κοινωνούς της συσσωρευµένης εµπειρίας τους για τη
ζωή στα Θερµιά και να εµπλουτίσουν την ιστορική µας
µνήµη και στον τοµέα της υφαντικής τέχνης.

Ευχαριστούµε τέλος:

* τον φιλόλογο Χρίστο ∆άλκο για τις πολύτιµες γλωσσολο-
γικές του επισηµάνσεις και διορθώσεις

* τις Μαριέττα Γεωργούλη, Άννα Στίνη-Κούτρα, Καίτη
Στίνη-Παπαγγελοπούλου, Αθανασία Ιωάν. Κοκκινογένη
και τη θυγατέρα της Αθανασία, και την Τόνια και τον Μα-
νώλη Βιτάλη για την πολύπλευρη και πολύτιµη προ-
σφορά τους.
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