
ΓΙΕΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ

"Εν ιών δυσκολωτάτων κεφαλαίων τής Βυζαντινής λαογραφίας είναι τό 
άναφερόμενον εις τήν ένδυμασιολογίαν καί τοΰτο, διότι αί περί φορεμάτων 
πληροφορίαι τών μεσαιωνικών συγγραφέων, περιγραφόντων γνωστά καί συνήθη 
διά τούς χρόνους των, είναι εντελώς αόριστοι καί ανεπαρκείς, αί δ’ έν μνη- 
μείοις, χειρογράφοις καί τοιχογραφίαις απεικονίσεις δεν είναι δυνατόν πάν
τοτε νά ταύτισθώσι προς δσα αί φιλολογικοί πηγαί μαρτυροΰσιν. Εις τήν 
δυσκολίαν ταύτην προστίθενται καί ά'λλαι επίσης σημαντικοί. Μία τούτων 
λ. χ. είναι δτι υπό τό αυτό όνομα δέον, ούχί σπανίως, νά νοήσωμεν διάφορα 
φορέματα ι, έτι δ’ δτι πολλάκις τό όνομα εκφράζει ούχί φόρεμα, άλλ’ είδος 
υφάσματος, άναλόγως τοΰ τόπου τής προελεύσεως, τής χροιάς ή τών επ’ αύτοΰ 
έξεμπλίων, εξ οΰ διάφορα είδη φορεμάτων κατεσκευάζοντο. Ή τελευταία 
μάλιστα δυσκολία είναι αρκούντως σοβαρά, ό δ’ ερευνητής, ΐνα μή παραπλα- 
νηθή, καθήκον έχει νά εξακρίβωση ά'ν, δι’ ών λέγουσιν οί συγγραφείς, έννοοϋσι 
μόνον ύφασμα ή φόρεμα.

Τά επόμενα τρία παραδείγματα έστωσαν εις πιστοποΐησιν τών ανωτέρω.

Α'.

ΘΑΛΑΣΣΑ

Έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι, καί δή έν περιγραφή συζυγικής έριδος, 
άναγινώσκομεν τά εξής μετά παραπόνου καί ειρωνείας υπό τής συζύγου προς 
τον εαυτής άνδρα λεγάμενα.

την θάλασσαν την μ’ εφερες, γνωρίζεις, επαρέ την, 
τό διβλαντάριν, τό κοντν'ιν και τό υψηλόν διβίκιν 
και τό μεγαλογράμματον Ιμάτιν τό κνηκάτον 
η χάρισον η πώλησον η δός όπου κελεύεις.1 2

Έν τφ χωρίφ τούτα), ένφ άναμφιβόλως περί φορεμάτων ό λόγος, έρω- 
τάται τί είναι θάλασσα καί τί κουτνίν.

Φέρε ίδωμεν.

1 Βλέπε δσα έγραψα έν Λαογραφίας τόμ. 8 σ. 254, 255, 256 κρίνων τήν περί ενδυμά
των τοΰ κλήρου μελέτην τοΰ Γ. Σωτηρίου.

2 Η ess el i n g-Pe r n o t, Pofemes Prodromiques 1.58 έξ.
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Γνωστόν είναι on οί αρχαίοι μετεχειρίζοντο προς βαφήν, πλήν άλλων 
όλων, καί τον χυμόν τό εξαγόμενον εκ τής θαλασσίας πορφύρας1, τα δέ 
δι’ αυτοϋ βαφόμενα υφάσματα έκάλουν θαλασσοπόρφυρα1 2, διά τί|ν 
βαφικήν εργασίαν τό ρήμα θαλασσοβαφέω μεταχειριζόμενοι. Τα θαλασ- 
σοπόρφυρα ταΰτα ή, ως ό μεσαιωνικός σχολιαστής λέγει, θαλασσοβαφή 3> 
φρονώ δτι είναι αϊ τοϋ Προδρόμου θάλασσαι.

"Οτι αί τθάλασσαι ώνομάζοντο ούτως από τοΰ χρώματος ΰπεδήλωσε καί. 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος γράψας έν τφ περί τής βασιλείου τάξεως 
εργφ του'4 «ΙΊάντες από τε πρωτοσπαθαρίων καί έ'ως εσχάτου άνίίρώπου 
τοΰ φοροϋντος σκαραμάγγιον έστησαν έκαστος πρύς τό ίδιον τής χροιάς 
καί τοϋ έξεμπλίου σκαραμάγγιον, ήγουν οί τους πρασινορροδί- 
νους αετούς φοροΰντες ένθεν κάκεΐθεν, οί τούς βόφους καί τούς πολυ- 
γόρους αετούς ομοίως, οί τάς θαλάσσας καί τούς λευκολέοντας ομοίως», 
έν ω χωρίψ οί μεν αετοί, λέοντες καί βόφοι άναφέρονται εις τα έξέμπλια, 
αί δέ θάλασσαι εις τήν χροιάν.

"Οτι δέ πάλιν αί θάλασσαι ήσαν άλουργοί πιστοποιοϋσιν οί συνεχίζοντες 
τον Θεοφάνη χαρακτηρίζοντες τήν των συγχρόνων θάλασσαν ως φοι- 
νικοβαφές ίμάτιον, ροδοειδέσι5 ή δυσί ροδοειδέσι χρόαις 
έκλάμπο ν.6

Πιστοποιηθέντος δτι ή θάλασσα ήτο ύφασμα φοινικοβαφές 7 μετ’ εναλ
λαγών χρωμάτων (ροδοειδέσι ή δυσί ροδοειδέσι χρόαις έκλάμπον) δέον νά 
θεωρηθώσιν ως έσφαλμέναι αί γνώμαι τών λογίων δτι έκλήθη ουτω, διότι 
άντεπροσώπευε φόρεμα, οΰτινος πλούσιοι ήσαν οί κυματισμοΐ καί αί πτυχώ
σεις 8 9 ή, δπερ έφερε διάφορα θαλάσσια σχήματα ένυφασμένα,5 ή σειράς, αίτινες 
έμιμοΰντο κύματα θαλάσσης.10

1 "Ορα δτι κατά τόν Πλίνιον (Ν. Η. IX. 135.138) τό κογχΰλιον τής πορφύρας εκα
λείτο pelagia, ό δ’ έξ αΰτοϋ χυμός pelagium.

’ Άλουργά· θαλασσοπόρφυρα, λέγει ό Χουΐδας.
» Είς Όδ. Ζ. 53.
* Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 1.578.4.
6 Οί μετά Θεοφάνην 19.13, 604.11
6 Γενεσίου, Βασιλ. 7.1. Τό δυσί ροδοειδέσι χρόαις έκλάμπον είναι τό άλλως 

διρρόδινον καλούμενον.
’ Έν Ζακόνθψ νΰν είδος έρυθροΰ άνθους λέγεται θάλασσα.
9 Ό Du Cange έν τφ Έλληνικω γλωσσάριο) του, έν λ. αετός, έγραψε' θάλασσαν 

appellabant quod instar maris fluctuaret, ό δέ Reiske, σχολιάζων τό προμνημονευθέν 
χωρίον τοΰ Πορφυρογεννήτου (2.552) είπεν' «aptum nomen θάλασσα vesti undanti».

9 Τοΰτο είναι γνώμη τοΰ Ν. Kondacov (Les costumes orientaux a la cour 
Byzantine, Βυζάντιον 1.35) δστις. παρανοών τό προμνημονευθέν χωρίον τοΰ Πορφυρο
γεννήτου, κατατάσσει τήν θάλασσαν είς τά έξέμπλια, έν ω περί χροιάς έκεί πρόκειται.

1<> Reiske έν τφ είς Κωνστ. τόν Πορφυρογέννητον ύπομνηματί του, 2.553.
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Την θάλασσαν εύρίσκομεν το πρώτον μνημονευομένην έν τώ Έπαρχιακώ 
βιβλίω Λέοντος τοΰ Σοφοΰ,1 ένθα καί σαφώς λέγεται δτι αυτή ήτο πρα
γματεία Σαρακηνική από Συρίας ερχόμενη. 1 2 “Επειτα ως έρραμμένον φόρεμα 
εις τούς εθνικούς υπό τοΰ βασιλέως λόγω ξενίων στελλόμενον την αναφέρει 
κατά τον Iαιώνα Κωνσταντίνος ό ΙΙορφυρογέννητος.3

Κατά τον ΙΒ'. αιώνα ως φόρεμα μνημονεύεται έ'ν τε τοΐς ανωτέρω κατα- 
χωρισθεΐσι στίχοις καί έν άνεκδότφ έργιδίω Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, οΰ ή 
επιγραφή· «εις τινα φοροΰντα θάλασσαν καί παλαιωθέν άνέστρεψεν αυτό.» 4

Ή θάλασσα ως φόρεμα ήτο έν χρήσει κατά τούς μετά την άλωσιν χρό
νους, ως μαρτυρεί ό υπό τών τσαουσίων παρά τοΐς Τούρκοις φερόμενος 
θαλασσοφέρετζε5, καί μέχρι δ’ έσχάτων ακόμη δεν ήτο άγνωστος. Του
λάχιστον μαρτυρεΐται δτι μέχρι προ τεσσαρακονταετίας αί γυναίκες τής έν τή 
Ερυθραία χερσονήσω Κρήνης έφόρουν θάλασσαν, ήν άλλως καί κερμεσούτ 
έκάλουν. 6

’Αλλά τί είδους φόρεμα ήτο ή θάλασσα;
Έν τώ Έπαρχιακώ βιβλίο) Λέοντος τοΰ Σοφοΰ (5.2) αί. θάλασσαι άντι- 

διαστέλλονται προς τά έσωφόρια, άρα αποκλείεται ή δι5 αυτών κατασκευή 
τότε υποκαμίσων.

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος έν τώ προμνημονευθέντι χωρά» τής 
βασιλείου τάξεως (1.578.4) χαρακτηρίζει την θάλασσαν ως σκαραμάγγιον. 
Καί αν μέν ήτο δυνατόν νά γνωρίζωμεν ακριβώς τί είδους φόρεμα ήτο τό 
σκαραμάγγιον κατά τούς χρόνους Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου, τότε 
θά ήδυνάμεθα, τουλάχιστον κατά τον I'. αιώνα, νά γνωρίζωμεν τό σχήμα καί 
την χρήσιν τής θαλάσσης. Τοΰτο δμως, δυστυχώς, παρά την γνώμην τοΰ 
Kondacov δτι ήτο καφτάνι,7 δεν είναι εΰκολον νά έξακριβωθή.

Παρά ταΰτα δυνάμεθα νά όρίσωμεν ακριβώς πως την θάλασσαν. Όμι-

1 Βλέπε δσα διά τό θαλάσσιον έγραψεν ό Bliimner, Der Maximaltarif des 
Diocletian σελ. 169.

5 'Ομοίως καί ή άπό Συρίας ερχόμενη Σαρακηνική (πραγματεία) είτε έσωφόρια εΐεν, 
ε’ίτε άβδία καί φουφούλια, θάλασσαι, J. Nicole, Λέοντος τοΰ Σοφοΰ τό 'Επαρχιακόν 
βιβλίον 6.2.

3 Σφιγκτούρια, Θάλασσαι καί άβδία πλατύλωρα καί άβδία μασουρωτά, τά μέν άμφιε- 
σμένα άπό διβλαττίων, τά δέ καί λιτά. Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις τής 
βασιλείου τάξεως 470.6, 471.5.

4 Συνόδη Παπαδημητρ ίου, Theodore Prodrome σ. 403.
3 Έπιθι τό υπόμνημα τοΰ Reiske εις τό περί τής βασιλείου τάξεως έ'ργον τοΰ Πορ

φυρογεννήτου (2.552.)
6 Κατά δελτών τοΰ ίστορ. λεξικοΰ τής Ελληνικής γλώσσης. Δυστυχώς περί τής 

θαλάσσης ταύτης έρωτήσας ούδέν ακριβέστερου ήδυνήθην νά μάθω.
: Ν. Kondacov, Ένθ. άν. σ. 13. 28. 37. Ύπό τό όνομα σκαραμάγγιον ένοοΰντο, 

φαίνεται, διάφορα φορέματα.
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λών δήλα δή περί αυτής 6 συνεχίζων τόν Θεοφάνη (19.13) τήν περιγράφει ώς 
Ιμάτιον έπαμφιεννύμενον, ό Συμεών Μάγιοτρος (604.10) ώς έσθήτα έπιβαλ- 
λομένην, ήν καί κολόβιον οί σύγχρονοι έκάλουν, ό δέ Γενέσιος (7.2) πάλιν 
ώς έσθήτα έπιβαλλομένην, ήν οί εγχώριοι κολόβιον εκάλουν. 1

Έκ των ανωτέρω λοιπόν σαφώς φαίνεται ότι ή θάλασσα ήτο μεταξωτόν 1 2 
ροδόχρουν κολόβιον, επενδυτής δήλα δή υπέρ τόν χιτώνα επιβαλλόμενος μέ 
βραχείας χειρίδας ή καί άχειρίδιοτος ζωννύμενος ή άζωστος μενών, κατά τάς 
περιστάσεις.

Διά τήν στέρησιν λοιπόν τοιοΰτου τίνος έπενδύτου παρεπονεΐτο ή σύζυ
γος τοϋ Προδρόμου.

Β'.

Κ Ο Υ Τ Ν I Ν

Άραβιστί κοΰτν ή κουτούν λέγεται ό βάμβαξ,3 κουτνί δέ ό βαμ
βακερός. Κατά ταΰτα τό υπό τοΰ Προδρόμου έν τοις ανωτέρω στίχοις μνη- 
μονευόμενον κουτνί ν πρέπει νά δηλοϊ φόρεμα έξ υφάσματος περιέχοντος 
βάμβακα καί προερχομένου έκ χωρών, έφ’ ών ύπήρχεν ‘Αραβική έπίδρασις 
ή κατοχή.

Τήν πρώτην εικασίαν έπιβεβαιοί ό da Somavera μεταφράζων εν τώ 
λεξική) του τό ζεντουνί διά τοΰ ατλάζι, τήν δευτέραν δέ διά τούς νεωτέρους 
χρόνους, καθ’ οΰς, φυσικά, έξηκολοΰθει ή παλαιά εμπορική παράδοσις ό Π. 
Τριανταφυλλίδης λέγων ότι κατά τό 1870 έν Τραπεζοϋντι «μόλις έδείκνυον 
σημεία ζωής τά κουτνία καί κεζία τοΰ Χαλεπίου καί τής Δαμασκοΰ καί 
τής Άμίδης. 4.

Ήτο λοιπόν τό κουτνί ύφασμα, οΰτινος ό μέν σιήμων ήτο έκ βάμβακος, 
τό δέ ΰφάδιον έκ μετάξης, τό κοινώς ατλάζι, ώς εΐρηται.5

Εννοείται δ’ ότι τό ύφασμα τοΰτο διαφοροτρόπως έχρησιμοποιεΐτο·

1 Ή έσθής αϋτη έλέγετο,ένεκα τών ένυφασμένων ζωδίων, καί άετός(Οί μετά Θεο
φάνη ν 19.4. Γενέσ. Βασιλ. 7.2).

1 Καί ή τών γυναικών τής Κρήνης θάλασσα ώς μεταξωτόν φόρεμα περιγράφεται.
3 Κατά τό λεξικόν τοΰ Χλωροΰ. Κατά τόν κύριον Χρ. Νομικόν goumach goutni 

Άραβιστί λέγεται τόπι υφάσματος βαμβακερού. Ό G. Meyer, Neugriechische Studien 
4.41 καί ό Ρ. Kretschmer, Grammatische Miscellen Β. Ζ. 10. 585 συνδέουσι τήν 
λέξιν πρός τό ’Ιταλικόν cotone Πβ. καί Μ. Vasmer, Beitrage zur griechischen Gram- 
matik Β. Z. 16.540.

4 II. Τρ ιανταφυλλίδου, Οί φυγάδες σ. 76.
5 Κατά παρεξήγησιν ό κ. Ν. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, (’Εμπορική ’Εγκυκλοπαίδεια τόμ. 1 

μέρος 2°ν ο. 326) σημειοΐ- κουτνί ύφασμα έτερόμαλλον, τοΰ οποίου τό στημόνι είναι
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Ό Εμμανουήλ Γεωργιλλάς, δστις τό λέγει τζατουνί, πιστοποιεί δτι κατά 
τούς χρόνους του, τον ΙΕ', δήλα δή αιώνα, έρράπτετο τριγΰρο εις την ποδιάν, 
ήτοι την κάτω ά'κραν τών γυναικείων φορεμάτων,1 εν Κρήτη, τζαντουνι 
καλοΰμενον κατά τον ΙΖαιώνα μεσοΰντα, έχρησιμοποιεΐτο πρός κατασκευήν 
έπανωφορίων, - εν Άθήναις δε κατά τά μέσα τοΰ ΤΗ', αίώνος πρός κατα
σκευήν ζιπουνίων. 3

Εις παλαιοτέραν εποχήν έξ αύτοΰ έν Άθήναις κατεσκευάζοντο καλύμματα 
τής κεφαλής, μπερέττες,4 έν Πόντφ δέ καί Καππαδοκία καί Ήπείρφ 
αντεριά, 5 συνήθεια εύρέοις διαδεδομένη, ως δεικνύει ό εξής στίχος δημωδών 
ποιημάτων

καί τά κουτνιΛ τον άατράπταοι που ήταν τάντεριά τον.

Μέχρι πρό τίνος τέλος έν Σιατίστη τής Μακεδονίας από κουτνίν κατε
σκευάζοντο φουστάνια, ζιπούνια δ' έν Σφακίοις τής Κρήτης.

Άποβλέπων εις τήν ετυμολογίαν τοΰ κουτνίου καί τήν σημερινήν κατ’ 
έπικράτησιν χρήσιν αύτοΰ e δέχομαι δτι τοΰτο κατά τον ΙΒ'. αιώνα ήτο μεσό- 
φορον αντερί άτλαζωτόν, δπερ καί τότε, ως καί νΰν, θά έθεωρεΐτο κοινωνικής 
ευημερίας δείγμα, 7 δι’δ καί διά τήν στέρησιν αύτοΰ παραπονεΐται ή σύζυγος 
τοΰ Προδρόμου.

μετάξι και καμνει τήν όψιν, τό δέ υφάδι χονδρόν νήμα λινόν. Τό κουτνί νυν είναι και 
όλομέταξον ύφασμα μέ παραλλήλους έγχρωμους ταινίας (Χαλδία Πόντου) ή τετραγωνί
δια (Καστόρια).

1 Κατά τόν ποιητήν, «εις πάσα ένα φόρεμα ποϋ νά ναι τιμημένο» κατά τό κάτω 
άκρον έρράπτετο

βελούαιν η καί τζατοννίν η κονμαχάς εκ την Πίζαν

Ε. Γεωργιλλά, Τό θανατικόν τής Ρόδου (Wagner, Carmina Graeea uiedii aevi 
σελ. 36 στίχ. 138.)

1 Έν Κρητικφ συμβολαίφ τοΰ 1610 άναφέρεται κόττα (Ίταλ. cotta = έπανωφόριον) 
τζαντουνι. Στ. Ξανθουδίδου, Κρητικά συμβόλαια σ. 264. 265. Βλέπε, καί τόν κατω
τέρω δημοσιευόμενοι1 θρήνον τοΰ φαλλίδου.

1 Δ. Καμποΰρογλου, Μνημεία τής Ιστορίας τών ’Αθηναίων 3.30. Ζιπούνια 
χρυσοκέντητα άπό κουτόνι κατεσκευάζοντο άλλοτε έν Σφακίοις.

* Δ. Καμποΰρογλου, Ένθ’ άν. 3.41.
1 Δ. Σάρρου, Παλαιογραφικός έρανος ΚΠ. 33.85. Τό κουτνίν άντερίν μάλιστα αυν- 

ηθέστατα ήκοΰετο αυτόθι.
“ Νΰν τό ύφασμα είναι γνωστόν έν Αΐνφ ώς κουτνί, έν Καστόρια τής Μακεδονίας 

Σκύρφ καί Λιβησίφ τής Λυκίας ώς κουτινί, έν Πόντφ ώς κουτνίν ή γουτνίν, 
έν Ήπείρφ καί Σιατίστη ώς κοτνί, έν Μάνη, Σηλυβρίρ καί παλαιότερον έν Άθήναις 
ώς κου τ ου ν ί, έν Σφακίοις τής Κρήτης ώς κουτόνι καί έν Καππαδοκία ώς κουτνού.

7 Πβ. τόν έκ Ποντικού γαμήλιου άσματος στίχον

υιέ μ κ είσαι Σιαμι γουτνίν ’ζ αο σαντονκ νά φνλάτιω σε 

Π. Μελανοφρύδου, Ή έν Πόντφ 'Ελληνική γλώσσα σ. 120.
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ί)4 Φοίδ(»νος Κουκουλέ

Γ'.

Μ Ο Ν Α Π Λ A

Μεσαιωνική τις παροιμία λέγει’

y πτωγεία κατέδειξε τά μοναπλά.1

Έξετάσωμεν τί ή σαν τά μοναπλά ταΰτα.
Μάξιμος ό Πλανοΰδης έν τΐ| συλλογή των παροιμιών του, έξελληνίζων 

την δημώδη φράσιν, άπέδωκε την παροιμίαν διά τοΰ «ή πτωχεία τάς 
άπλάς έσθήτας κατέδειξε», ΰποδείξας οΰτω, κατ’εμέ, καίτοι δλως γενικώς, 
τί οί σύγχρονοί του ώνόμαζον μοναπλά.1 2 *

Ό Eduard Kurtz, έπιθυμών νά διασάφηση έ'τι μάλλον την λέξιν έν 
τή έκδόσει τών παροιμιών τοΰ Πλανουδη ήρμήνευσε την παροιμίαν διά τοΰ 
ή πτωχεία εΐσήγαγε την μόδαν νά φέρωσιν οί άνθρωποι μόνον έν 
φόρεμα,8 τέλος δ’ό Κ. ’Άμαντος έπ’εσχάτων διισχυρίσθη δτι ίσως μονα
πλόν είναι είδος πελερίνας, την παροιμίαν δ’ήρμήνευσεν ώς εξής· ή πτωχεία 
έγένετο αφορμή νά εϊ.σαχθώσι τά φορέματα μοναπλά τά μή τοΰ συρμοΰ, τά 
τά μή άρέσκοντα.4

“Ινα κατανοηθή τί ήσαν τά μοναπλά, έπάναγκες είναι νά έξετασθή τί 
σημαίνει τό έπίθετον μοναπλός.

Λοιπόν σήμερον πολλαχοΰ τό μοναπλύς είναι ταΰτό τώ μονός. 
Μονό όμως έν Ήπείρω, Σκυρω 5 * καί άλλαχοΰ, καί μονελύ έν Μάνη λέγε
ται τό ύφασμα τό με δυο ποδαρικά υφανθέν, κατ’ «ντίθεσιν προς τό 
διπλό ή δίμιτο ή διπλάρι,8 δπερ ύφαινόμενον μέ τρία7 ή τέσσαρα 
ποδαρικά είναι κρουστότερον.

1 Βλέπε Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.561. Ό Du Cange έν τώ Έλληνικώ γλωσσάριο) του, 
καί δή έν λ. μοναπλός, έκ χειρογράφου παραλαμβάνων, άναγινώσκει- «οι πτοιχοΐ κατέδει. 
ξαν τά μοναπλά», τοΟθ’ δπερ δίδει έπ’ ίσης ορθόν νόημα.

1 Ε. Kurtz, Die Sprichwortersannnlung des Maximus Planudes o. 40.

* E. Kurtz, "ΕνΘ’ άν.
4 K. Amantos, Μοναπλός B. Z. 25 114. "Οτι ούδεμίαν πρέπει ν’άποδώσωμεν 

σημασίαν εις τήν ιδεολογικήν τής παροιμίας ερμηνείαν «τουτέστιν έν μονάδι προσώ
που οΰ μήν έν τριάδι τή τρισυποστάτο) λατρεύειν θεότητι» είναι αυτονόητον. Βλέπε 
Μ. Ψελλοΰ, Έρμηνεΐαι εις δημώδη ρητά(Ιί. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.561).

4 ’Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη — Σκΰρος σ. 90.
* ’Αγγελικής Χατζημιχάλη, ”Ενθ’άν.
’ Πβ. τό έκ Ζακύνθου δίστιχον.

με τρία ποδαρικά (ραίνουνε το διπλάρι 

ποτέ του ό άδιχοΟάνατος δεν είπε νά μέ πάρμ.
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Περί Βυζαντινών τινων φορεμάτων. 95

Τοιαϋτα λοιπόν μοναπλά, ήτοι εκ τοιοΰτου μοναπλοϋ υφάσματος κατα- 
σκευαζόμενα φορέματα, βαμβακερά ϊσως, έχρησιμοποίουν οί πτωχοί κατά 
τον μεσαίωνα, εΰωνότερα, φυσικά, καί υποδεεστέρας ποιότητος των διπλών, 
ήτοι διμίτων. "Οτι δέ τά δίμιτα έδεωροϋντο αξίαν τινά έχοντα φαίνεται καί 
έκ τοΰ παραπόνου τής αυτής συζΰγου τοΰ Προδρόμου, ήτις λέγει προς τον 
άνδρα αλλαχού

ποιον Ιμάτιν μ' ερραψες, ποιον δίμιτον μ εποίκες; 1

Είχε λοιπόν δίκαιον ό Πλανοΰδης μεταφράζων τά μοναπλά διά τοΰ 
απλώς έσίίήτας, άφ’οΰ καί σήμερον τό μονόν ύφασμα λέγεται απλόν 
έν ’Ικαρία.

Φαίνεται δ’ δτι ή διαφορά μεταξύ απλών καί διπλών υφασμάτων καί 
φορεμάτων είναι πολύ παλαιοτέρα τής εποχής, ήν έξετάζομεν, άφ’ ου έν μεν 
τώ κατά τον Θ.' αιώνα γραφέντι ονειροκριτικά) τοΰ Άχμέτ άναφέρεται 
φόρεμα διπλόν,1 2 έν δέ τφ διαγράμματι τοΰ Διοκλητιανοΰ φιβουλατώριον 
άπλοΰν (19.15), χλαμΰς (χλανίς) απλή καί διπλή (1.57.58) καί βάνατα 
Νωρική διπλή (19. 43).3

Νΰν γεννάται τό ζήτημα ποιον ήτο τό σχήμα τάιν μοναπλών.
Νομίζω δτι τά μοναπλά οΰδέν ωρισμένον σχήμα ειχον, οΰτα) δ’ έκαλοΰντο 

πάντα τά έκ μοναπλοϋ υφάσματος κατασκευαζόμενα φορέματα, ακριβώς ώς 
νΰν διπλάρι.4 λέγεται τό δίμιτον ύφασμα καί πάν είδος φορέματος έξ αΰτοΰ 
κατασκευαζόμενον. 5 6

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

1 II essel i n g - Pern ot, Poemes Prodromiques 1. 46.
- Fr. Drexl, Achmes Oneirocriticon κεφ. ρνς.' (σ. 115. 6 έξ.).
* Ό Β1 iimner, Der Maximaltarif des Diocletian σ. 151 νομίζει δτι άπλοΰν έλέ- 

γετο τότε τό άκοπον ύφασμα, διπλοΰν δέ τό έρραμμένον πλέον είς ωρισμένον σχήμα 
φόρεμα. 'Ότι περί διαφοράς ύλης και τρόπου ύφάνσεως πρόκειται νομίζω δτι άποδει- 
κνΰει καί τό δτι (δ ) ι π λ ή νυν έν Σύμη, Ιίαρπάθφ καί Κω καί διπλάρι έν Ήπείρφ 
καί Αΐνιρ λέγεται δίμιτον μάλλινον κλινοσκέπασμα.

’ Τοϋτο έν Κουσοβίτση, Κουρέντοις καί Δρόβιανη τής ’Ηπείρου είναι λινόν, έν Τσα-
μαντα δέ τής αυτής περιοχής καί έκ σπάρτου.

6 Έν Κουρέντοις καί Τσαμαντα τής ’Ηπείρου τό διπλάρι είναι έξωτερικόν γυναι- 
κεΐον φόρεμα κομβούμενον κατά τό στήθος καί χειρίδας μετά μαργελίων μέχρι τών 
αγκώνων έχον. (Ν. Ν ίτσου, Περί τής έν Ήπείρω κώμης τοΰ Τσαμαντά σ. 257). Κατά 
δελτίον τοΰ ίστορικοΰ λεξικοΰ έν Κεφαλληνία παλαιότερον «ή ντυμασιά τών άνδρών 
ήτανε άπό διπλάρι, είδος έντοπίου χονδροΰ υφάσματος, ποΰ τό έγνήθανε οί γυναίκες.»
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