
ΤΑ ΑΝΕΜΙΤΣΙΑ

Έν τφ μ.εταγενεστέρω έμμέτρφ μυ-θιστορήματι, τή Άχιλληΐδι, ό 
ποιητής όμιλών περί τιόν φορεμάτων τής βασιλόπαιδος, τής μετέπειτα 
συζΰγου τοΰ ήρωος, λέγει'

ήγάπαν δέ και πάντοτε Φραγκικήν φορεσιάν 
και διφιγγίτσιν σπαστρικόν μονόφυλλου έφόρειεν 
άλλοτε πάλιν τά λινά, τά λέγουν άνεμίτσια 
κατάστικτα άμφότερα διά λίθων καί μαργάρων1 * 3 4.

"Ας έξετάσωμεν τό δ'νομα καί την ποιότητα τον τελενταίου φορέ
ματος.

Γνωστόν είναι δτι οί Βυζαντινοί, άκολουθοΰντες Ρωμαϊκήν συνή- 
-θειαν από τών αυτοκρατορικών χρόνων έπικρατήσασαν2, προετίμων τά 
λεπτά φορέματα των μάλλινων, -θεοιροϋντες τά αδρά εις πτωχούς άρμό- 
ζοντα3. Καί έφόρουν μέν κατά τον χειμώνα, προς αποφυγήν τοΰ ψύχους, 
μάλλινους επενδυτας, κατά τό -θέρος δμως συνήθιζον νά φέρωσι λινά4, 
τά όποια ήσαν λεπτότερον ύφασμένα καί επομένως ελαφρότερα.

’ Αλλοτε τά λεπτά ταϋτα φορέματα κατεσκευάζοντο εκ μετάξης, πο- 
λυλεκτα δ’ είναι κατά τήν παλαιοτέραν εποχήν τά «λεπτά όθόνια» ή «αί 
λεπταί όθόναι*·5 ή «τά λεπταλέα σηρών νήματα» ή αί «έσθήτες λεπτα- 
λέων μίτοιν»6 ή «αί λεπταί έσθήτες»7.

Καί έφ’ όσον μέν έπρόκειτο περί άνακουφίσεως τοΰ σώματος, μά
λιστα κατά τό θέρος, τό πράγμα είχε καλώς' πολλαί δμως, ύπερακοντί- 
ζουσαι, έφερον τάς κατά Λουκιανόν «εις πρόφασιν έσθήτας»8 ώς διά

1 Στίχ. 803 Ν (Hesselitig).
3 Bliimner — Mommsen, Der Maximaltarif des Diocletian σ. 168.
3 Χρυσόστομος, P. G. 58. 348, Ά χ μ έ τ, ’Ονειροκριτικόν κεφ. 157 σ. 

117. 9 (Drexl.)
4 ’Αστεριού Ά μ α σ ε ί α ς, Ρ. G. 40. 165. Τό λίνον ήρχετο ε’ις τάς Βυ

ζαντινός χώρας καί έξ Αίγυπτου, αλλά καί έκ Πόντου (Τραπεζοΰντος), Στρυμό- 
νος καί Βουλγαρίας. Βλ. Λ έ ο ν τ ο ς τοΰ Σ ο φ ο ΰ, Τό έπαρχικόν βιβλίον 
IX. 1. 6, 7, G. Ζ ο r a s, I corporazioni Bizantine σ. 180.

“Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 304, 63. 198.
6 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ. G. 37. 901. 1370.
’Βασίλειος Σελεύκειας, Ρ. G. 85. 573.
8 Λουκιανού, ”Ερωτ. 41.
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τους χρονους του λέγει, ψέγων, Κλήμης ό Άλεξανδρεΰς, δστις αναφέρει 
«υμενινα περίοπτα»1 καί φορέματα καί)’’ ολου «διαφανή δλίγφ παραπε- 
τασματι την αισχύνην τοΰ σώματος προαγιογεΰοντα», άφ’ ου ή έσθής 
προσκολλωμένη επί τοΰ σώματος «τον τύπον έξεμάττετο τής γυναικός, 
ώστε την δλην τοΰ σώματος διά-θεσιν είναι φανερόν»1 2 3.

Καί τον συρμόν ήκολοΰίίουν οΰ μόνον αί γυναίκες, αλλά καί οί άν- 
δρες, οιτινες, κατά τον αυτόν συγγραφέα, περιγράφονται ώς «χλαμύσι 
διαφανέσι περιπεπεμμένοι» 8.

'II χρήσις των διαφανών τοΰτιον φορεμάτων έξηκολούθησε καί μετά 
τον Βλ Γ'. καί Λ', αΐιονα. Οΰτω Γρηγόριος δ Θεολόγος λέγει οτι ή αδελφή 
αΰτοΰ Γοργονία άπέφευγεν «έσθήτος διαφανοΰς πολυτέλειαν»4 * 6, επαινεί 
δ’ δ αυτός καί τον αδελφόν Καισάριον ώς μ ή άρεσκόμενον νά φορή «λι
νού διαφανοΰς υφάσματα»®. ΙΙερί διαφανών δ’ υφασμάτων λινών ώμί- 
λησε πολύ βραδΰτερον καί δ Μιχαήλ Ψελλός®. Τόσον δε λεπτά ήσαν 
τότε τά ύφαινόμενα καί υπό τών κομψευομένων φοροΰμενα, ώστε νά 
παραβάλλωνται ταΰτα προς ιστόν αράχνης καί τούτου νά θεωρώνται λε
πτότερα7, χαρακτηριζόμενα ως άράχνια υφάσματα8 ή χιτώνες άραχνώ- 
δεις9 ή «χιτώνες οις αραχνών μίτος έρίσειεν αν» 10 II ή ως ύφασμένα διά 
νημάτων, ά'τινα ήσαν «άραχνίιον λεπτότερα» 41.

1 Κλήμεντος, Παιδαγωγός 2 κεφ. 10. 109. Πβ. καί Λ. Μ π α λ ά ν ο υ, 
Ή πολυτέλεια κατά τους χρόνους τών πατέρων τής εκκλησίας (Νέα Σιών, τόμ.
17. ο. 421).

2 Κλήμεντος, Παιδαγωγός 2 κεφ. 10. 107.
3 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγωγός 3 κεφ. 3. 1 (1. 245. 4 Stahlin).
^Γρηγόριος Θεοί άγος, Ρ. G. 35. 800.
® Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 35. 773.
6 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Εις τήν θυγατέρα Στυλιανήν πρό ώρας γάμου τε- 

λευτήσασαν (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 72).
I Χρυσόστομος, Ρ. G 58. 501, 62. 259. Οί συνεχίζοντεςτόν 

Θεοφάνη 318. 16.
8 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ. G. 36. 24. Ί ω ά ν ν ο υ Κ α μ ε ν ι α

τού, Εις τήν αλωσιν τής Θεσσαλονίκης (Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 568.17.
9 Διήγησις τοΰ Διγενή 6. 782 (Legrand). Ευσταθίου, Τό καθ’ Ύσμί- 

νην καί Ύσμινίαν δράμα Β'. 3.3. Ό αυτός αυτόθι (Δ'. 12. 1) όμιλεΐ καί περί πε
ρικαλύμματος τής κεφαλής «έξ άραχνώδους λίνου».

10 Τ a f e 1, Eustathii opuscula 304. 68.
II Γεωργίου Βούρτζου, Λόγος είς τήν αγίαν καί Μεγάλην Πέμπτην 

(Βασ. Γεωργιάδου. Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου καί Γεωργίου Βούρτζου 
μητροπολιτών ’Αθηνών λόγοι σ. 49). Περί αραχνιών μίτων όμιλε! καί ό Βαλσα- 
μών έρμηνεύων τόν 74ον κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη—Ποτλή, Σύνταγμα 4. 
237.) ’Ίσως καί τό στιχάριον άραγνίτιον τό άναφερόμενον έν παπύρφ τών 
Βυζαντινών χρόνων (J. Maspeto, Papyrus Grecs d’epoque Byzantine I. 30, 
84) νά είναι τό άραχνοΰφαντον στιχάριον.
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Ουχί δέ μόνον προς αράχνης ιστόν τά τοιαΰτα λεπτά υφάσματα καί 
φορέματα παρεβάλλοντο, αλλά καί προς αέρα, διά τό κοϋφον καί δια
φανές.

Ουτω Γρηγόριος ό Θεολόγος όμιλε! διά τά έπ λίνου καί σηρών αέ
ρια νφάαματαί, λέγει δέ κατά τον Θ', αιώνα καί τό ονειροκριτικόν τοΰ 
Άχμέτ δτι τά αερώδη υφάσματα αρμόζει νά φέρωσιν οι μεγιστάνες καί 
0 βασιλεύς 1 2 3, δμιλεϊ δέ μετά ένα αιώνα, η καί επί πλέον, ό Λογγιβάρδος 
μετά περιφρονήσεως περί τών φερόντων τά εκ λίνων καί σηρών αέρια 
υφάσματα 3 * 6.

Δυο αιώνας μετά ταϋτα καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος ωμίλησε δι’ 
ύφασμα τό όποιον ό βλέπων ένόμιζεν δτι έθεώρει «πεφωτισμένον ήλίφ 
αέρα»1, λέγουσι δέ καί σήμερον «ροϋχο αεράτο» τό λεπτότατον φόρεμα, 
καί έν ποιήμασι τής ’Ιθάκης άναφέρεται τό «άγερινό φουστάνι»".

Σήμερον πολλάκις ό αέρας καί ό άνεμος συγχέονται, έκλαμβανομέ- 
νου τοΰ ενός αντί τοΰ ετέρου, ή συγχυσις δ’ αυτή είναι καί παλαιοτέρα" 
ούδόλως λοιπόν άπορον αν καί οί συγγραφείς όμιλώσι δι’ υφαινόμενον 
«ιστόν αράχνης άνεμιαΐον» 3.

Τά έν τοΐς ανωτέρω λοιπόν στίχοις άναφερόμενα λινά άνεμίτσιά, τά 
μέ τον άνεμον γλωσσικώς συνδεόμενα, ουδέν άλλο είναι ή φορέματα 
κατεσκευασμένα έκ λεπτού λινοϋ υφάσματος, δπερ είναι οίονεί άνεμος7. 
Τά άνεμίτσιά ταΰτα πεντανέμια νϋν έν Περιστάσει τής Θρμκης καλούν
ται8.

Έν τέλει ας προστεθή δτι τό λεπτόν λινοϋν ύφασμα έν τή Άχιλλη- 
ΐδι έπ’ ίσης χαρακτηρίζεται ως άχνη 9, παρομοίωσις γνωστή καί σήμερον, 
άφ’ ού έν Σάμφ παννί άχνόλαστο λέγεται τό άραχνοΰφαντον.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

1 Γρηγόριος Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ. G. 36. 877.
2 Ά χ μέ τ, Όνειροκρ. κεφ. 157 σ. 117. 6 (Drexl).
2 Ν. F e s t a, Longybardos (Βυζάντιον 6. 116).
4 T a f e 1, Eustathii opuscula 328. 77.
3 ’Από τετράμορφο βουνό μιά κόρη κατεβαίνει 

κι’ είχε ψιλό πουκάμισο κι’ άγερινό φουστάνι.
Φώτου Γιοφΰλ λη, Θιακά μοιρολόγια (Ήμερολ. της Μεγάλης ‘Ελλάδος

1926 σ. 267.)
6 Ά σ τ έ ρ ι ο ς Ά μ α σ ε ί α ς, Ρ. G. 40. 165.
1 Όρθιος ό Hesseling, L’Achilleide Byzantine σ. 142 μεταφράζει τό 

άνεμίτσιά διά τοΰ vetements legers.
* Κατά πληροφορίας τοΰ ’Αρχείου τοΰ ‘Ιστορικού Λεξικού.
9 Κι’ όλόγυμνην τήν έκδυσεν μετά λινού καί μόνου

τό δέ λινόν εις τό έκ παντός ήτον ώς άχνη μόνον.
Στίχ. 1249 Ν.
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