
Καταγραφή ενδυμασιών Αρχαγγέλου και Κρητηνίας Ρόδου 
 
1.  Ιστορικό πλαίσιο  
 
Ο Αρχάγγελος της Ρόδου είναι ένα χωριό που βρίσκεται στο Ν.Δ. τμήμα του νησιού και διαθέτει 
πλούσια ιστορία σε τέχνες. Οι κάτοικοι ως και μεταπολεμικά ασχολούνταν κυρίως με  αγροτική και 
κτηνοτροφική παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο που ακόμη και σήμερα αποτελεί τον κυριότερο παραγωγό 
ελαιολάδου και εσπεριδοειδών, κυρίως πορτοκ λιών.  Στην παραλιακή θέση Πετρώνας υπάρχουν 
εργαστήρια αγγειοπλαστικής αποτελώντας ίσως το πιο ακμαίο σε αγγειοπλαστική τέχνη σημείο 
ολόκληρου του νησιού. Αρχικά το χωριό βρισκόταν στην παραλιακή αυτή θέση και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκε στο εσωτερικό για ασφάλεια από τις πειρατικές επιδρομές και τις επιδρομές των 
Τούρκων, όπως αυτή του 1503 που αιχμαλώτισαν 100-150 άτομα. Στη συνέχεια το χωριό πέρασε 
στην ιταλική κατοχή και παρέμεινε έως πριν 50 χρόνια, οπότε παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω της 
ενσωμάτωσης. 
Παρά τον ξένο ζυγό (ιταλικό και τουρκικό), πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τέχνες αποτέλεσαν 
φωτεινό σημείο του ελληνικού στοιχείου, αφού δεν επηρεάστηκαν από τον ξένο ζυγό. Οι τέχνες 
κυρίως ήταν το συνδετικό στοιχείο του παρελθόντος και του παρόντος. Ετσι αναλλοίωτη 
παρατηρούμε την ενδυματολογική δομή, τόσο την ανδρική όσο και τη γυναικεία. Θα προσπαθήσω 
στη συνέχεια να παραθέσω όσο το δυ- νατόν πιστότερα τα ιδιαίτερα ενδυματολογικά 
χαρακτηριστικά του Αρχαγγέλου. 
 
2.  Ενδυματολογική δομή  
 
Τόσο η ανδρική όσο και η γυναικεία φορεσιά φορέθηκαν κυρίως έως το 1930. Από τότε όμως η 
επίδραση της ευρωπαϊκής μόδας οδήγησε στην παρακμή. Λέγοντας παρακμή εννοώ ότι όλο και 
λιγότερα άτομα τη φορούσαν και όχι ότι υπέστη αλλοίωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτή 
η παρατήρηση, διότι αποδεικνύει την υποταγή στις παραδοσιακές επιταγές του Αρχαγγελίτη και της 
Αρχαγγελίτισσας. Ο/η Αρχαγγελίτης/σα, όντας άτομο που διαιωνίζει την παραδοσιακή κληρονομιά, 
δεν δέχθηκε την αλλοίωση της ενδυματολογικής δομής, παρά μόνο την κατάργησή της για μερικούς 
σημαντικούς λόγους όπως η ευρωπαϊκή ενδυματολογική επιρροή που κυρίως κορυφώνεται με την 
επέλαση του τουρισμού στο νησί της Ρόδου. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι γυναίκες κράτησαν μέχρι σήμερα τη φορεσιά, ενώ οι άνδρες την 
εγκατέλειψαν ενωρίτερα. Αυτό οφείλεται στη δομή της κοινωνίας που είναι έντονα πατερναλιστική 
και οι γυναίκες ακολούθησαν με καθυστέρηση στην αλλαγή - κατάργηση της φορεσιάς για τους 
ίδιους εξ άλλου λόγους. 
 

Ανδρική φορεσιά 
Βασικά κομμάτια 
 
Γενικά η ανδρική φορεσιά αποτελείται από την βράκα, πάνω πουκάμισο χωρίς κεντήματα, γιλέκο, 
ζώνη, σκούφο, χερομάντηλο, ποδήματα. Το βρακάδικο πουκάμισο είναι από ύφασμα λινό αλλά τις 
περισσότερες φορές βαμβακερό, που πλεονεκτεί λόγω κλιματολογικών συνθηκών και λέγεται 
πουμπλίνι. Το χρώμα του πουκαμίσου είναι λευκό. Το ράψιμό του διαφέρει από τα κοινότυπα 
πουκάμισα, το άνοιγμά του δεν είναι ολοκληρωτικό αλλά εκτείνεται μέχρι τον ομφαλό. Μπροστά και 
πίσω έχει το ίδιο ακριβώς κόψιμο. Αυτό το κόψιμο λέγεται ομφαλίτης διότι μόλις που καλύπτει τον 
ομφαλό. Το πουκάμισο, από το λαιμό έως τον ομφαλό είναι ανοικτό και μετά για 30 περίπου πόντους 
είναι κλειστό. Αυτό χρησιμεύει στο να υπάρχει ένα είδος ζώνης που πάνω σ' αυτή σφίγγει η βράκα. 



Τα μανίκια έχουν ίσια γραμμή, με τη διαφορά ότι στη μασχάλη προσάπτεται ένα μικρό τεμάχιο του 
ίδιου υφάσματος διαστάσεων 10x10 εκ. το λεγόμενο βοθράκι. Αυτό το ύφασμα ενώνει το μανίκι με το 
κυρίως πουκάμισο και τοποθετείται σε σχήμα ρόμβου. Σκοπός του είναι να δώσει άνοιγμα και 
ευρύτητα που να διευκολύνει την κίνηση του χεριού. Στο τέλος του μανικιού υπάρχουν πολλές πιέτες 
που κλείνουν με ένα μόνο κουμπί στο μανικέτο. 
Ο γιακάς είναι όρθιος λαιμόκοψος με στρογγυλές άκρες, ενώ το ύψος του είναι περίπου 2 εκ. Στο 
μανικέτο, στο γιακά και στον ομφαλίτη υπάρχει κέντημα λεπτό σχήματος ζικ-ζακ από γαλάζια 
κλωστή. Το γαλάζιο χρώμα στόχευε στην προστασία από το μάτιασμα. Ετσι, εκτός από οπτική 
αρμονία λόγω κεντήματος είχε και το ρόλο της προστασίας. Κουμπιά, εκτός από τα μανίκια, υπήρχαν 
ένα στο γιακά και τρία στον ομφαλίτη.  
Η βράκα ήταν από μαύρο ύφασμα, πάλι πουμπλίνα. Αποτελείται από τρία κομμάτια, τη σκελέα και τα 
δύο γόνατα. Η σκελέα είναι το μεσαίο κομμάτι και έχει μήκος και πλάτος 80 εκ. Τα γόνατα είναι από 
το ίδιο ύφασμα, διαστάσεων 50x50 εκ. και συρράφονται εκατέρωθεν του κεντρικού κομματιού, 
δηλαδή της σκελέας. Η συρραφή των γονάτων δεν είναι στο ίδιο ύψος με τη σκελέα, αλλά 
10 εκ. ψηλότερα ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των ποδιών.  
Στο πάνω μέρος της βράκας υπάρχει το φηκάρι, η θήκη για τη βρακοθηλιά, δηλαδή η βράκα έχει 
γυριστεί ώστε να δημιουργηθεί αγωγός-θήκη για την τοποθέτηση της βρακοθηλιάς που είναι 
ουσιαστικά η ζώνη. Η βρακοθηλιά αποτελείται από σπάγκους τυλιγμένους τον ένα γύρω από τον 
άλλο ώστε να σχηματίζεται πλεξούδα. 
Ο σκούφος λεγόταν φέσι ή κούκος και ήταν από μαύρο βελούδινο ύφασμα. Ηταν στρογγυλός με μια 
μικρή φούντα στο πάνω μέρος του και χωρίς κεντήματα.  
Το γιλέκο είναι πάλι από ύφασμα μαύρο βελούδο με κέντημα χρυσό μπροστά και πίσω γύρω-γύρω με 
διάφορα σχέδια. Το χρυσοκέντητο μπροστινό μέρος κουμπώνει σταυρωτά με μαύρα κουμπιά, τα 
οποία όμως έχουν αραιή απόσταση. Είναι κατασκευασμένα όχι από πλαστικό υλικό ή κάποιο 
υποκατάστατό του, αλλά από ύφασμα με τέτοιο τρόπο πλεγμένο ώστε η πλέξη να δημιουργεί κουμπί. 
Στο κάθε κουμπί αντιστοιχεί μια θηλιά, επίσης από ύφασμα και κλωστή ραμμένα με τέτοιο τρόπο ως 
πλεξούδα. Οι θηλιές είναι προεκτάσεις του γιλέκου. 
Το ζωνάρι είναι ένα είδος διακοσμητικής ζώνης με πάχος περίπου 20 εκ. που δένει γύρω από τη μέση 
του ο βρακάς. Το δέσιμό της δεν περνά από κάποια συγκεκριμένη θήκη, παρά μόνο γύρω από τη μέση, 
έτσι απλά. Επίσης οι δύο άκρες της δεν σμίγουν με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο αλλά με κόμπο που 
συνήθως γίνεται προς τη δεξιά μεριά της μέσης. Είναι από ύφασμα λινό και χρώμα κόκκινο.  
Το μαντήλι είναι κι αυτό από λινό ύφασμα χρώματος κόκκινου, όπως το ζωνάρι. Ο χορευτής το έδενε 
στο λαιμό του με κόμπο και κάλυπτε τον κοψόλαιμο γιακά του πουκάμισου.  
Τα ποδήματα λέγονται στιβάνια και είναι μπότες από ακατέργαστο δέρμα κατσίκας το οποίο έχει 
απλώς αποτριχωθεί και αποξηρανθεί. Οι μπότες φτάνουν μέχρι το γόνατο. 
 

Γυναικεία φορεσιά  
Βασικά κομμάτια  
 
Η γυναικεία φορεσιά αποτελείται από τα εξής κομμάτια: σάκος, πουκάμισο, φούστα, μουσοφούστανο, 
βράκα, σκούφος, τσεμπέρι και ποδήματα. 
Ο σάκος είναι από μαύρο βελούδινο ύφασμα χρυσοκεντημένο γύρω-γύρω, με ένα μόνο κούμπωμα στο 
λαιμό. Το κουμπί, όπως και αυτό του ανδρικού γιλέκου, είναι χειροποίητο από πλεγμένο ύφασμα 
και κλωστή, ενώ η θηλιά είναι κι αυτή προέκταση του σάκου, πλεγμένη κι αυτή σαν πλεξούδα. 
Κεντήματα βρίσκονται και στα μανίκια του σάκου, ενώ τα σχέδια τους δεν είναι αυστηρά 
καθορισμένα. Ετσι, ενώ η θέση του σχεδίου είναι καθορισμένη πάνω στο σάκο, το θέμα του σχεδίου 
είναι υποκειμενικό. Τα σχέδια μπορεί να είναι πλεξούδα, ζικ-ζακ ή ακόμη και στροφοειδές. Ο σάκος 
εσωτερικά είναι φοδραρισμένος με ύφασμα βατίστα, ένα είδος λινού με το χαρακτηριστικό να 
ζεσταίνει το χειμώνα και να δροσίζει το καλοκαίρι. 



Το πουκάμισο είναι από άσπρο ύφασμα πουμπλίνα αλλά με πολλά κεντήματα, κυρίως χρυσά και 
γαλάζια για λόγους προστασίας από τη βασκανία (μάτιασμα). Το πουκάμισο έχει ίσιο κόψιμο μπρος 
και πίσω όπως το ανδρικό και το άνοιγμά του ξεκινά από το λαιμό και φτάνει μέχρι τον ομφαλό. 
Ομως το κούμπωμα γίνεται με δύο μόνο κουμπιά, όπου το ένα βρίσκεται στο γιακά του λαιμού και το 
άλλο στο μέσο της απόστασης ανάμεσα στο λαιμό και τον ομφαλό. Το κουμπί είναι από πλαστικό 
όπως το ανδρικό και το κούμπωμα γίνεται με θηλιά που είναι προέκταση του πουκαμίσου. Στο 
πουκάμισο επίσης, μπροστά δεξιά και αριστερά υπάρχει από μια πιέτα από τον ομφαλίτη μέχρι τους 
ώμους. Οι πιέτες αυτές δεν είχαν κανένα λειτουργικό χαρακτήρα, αλλά ήταν για τον εξωραϊσμό του 
πουκάμισου και τη διαφοροποίησή του από το αντίστοιχο αντρικό. Δύο μικρές πιέτες υπήρχαν επίσης 
στο πίσω μέρος, αλλά στο κέντρο του πουκαμίσου κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Τα μανίκια 
ήταν ίσια σε γραμμή, με βοθράκι για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην ανδρική ενδυμασία. Η 
διαφορά ανάμεσα στο γυναικείο και στο ανδρικό μανίκι ήταν στα μανικέτια. Το μανικέτο 
στο γυναικείο πουκάμισο αντικαθίσταται με ένα μικρό κομμάτι ύφασμα πλάτους 1 εκ. που λέγεται 
φιστόνι και αποτελεί το τελείωμα του μανικιού. Είχε περισσότερες πιετούλες από το ανδρικό και 
έκλεινε με απλό κουμπί σε κουμπότρυπα και όχι σε θηλιά. Γιακάς δεν υπήρχε αλλά υπήρχε φιστόνι 
όπως του μανικιού και τα άκρα του έσμιγαν με τον ίδιο τρόπο όπως το φιστόνι στο μανίκι. 
Η φούστα αποτελείται από πέντε φύλλα. Το κάθε φύλλο έχει μήκος ένα μέτρο και όλα μαζί ενωμένα 
δένουν με σούρα στη μέση. Προέκταση της φούστας προς τα πάνω είναι το μπούστο, που είναι κι 
αυτό ραμμένο με τη φούστα των πέντε φύλλων. Στο μπροστινό επάνω μέρος της φούστας υπάρχει 
ένα άνοιγμα 10 εκ. που λέγεται πόρτα και κλείνει με χειροποίητο κουμπί σε υποδοχή θηλιάς που είναι 
κι αυτή χειροποίητη. Το μήκος της φούστας όπως είπαμε είναι περίπου 1 μέτρο και το μήκος του 
μπούστου περίπου μισό μέτρο, το δε πλάτος 90εκ. Ουσιαστικά ο μπούστος έχει το σχήμα γιλέκου και 
είναι χρυσοκέντητος με ακριβώς την ίδια δόμηση του κεντήματος του σάκου. Και εδώ υπάρχει το 
υποκειμενικό στοιχείο όσον αφορά το σχέδιο του κεντήματος. Η φούστα στο κάτω μέρος έχει 
ποδόγυρο και 10 εκ. πάνω απ' αυτόν τοποθετούν δαντέλα άσπρη πλεγμένη στο χέρι, πλάτους 
περίπου 3 εκ.  
Το μουσοφούστανο αποτελείται από τρία κομμάτια και είναι φτιαγμένο από ύφασμα χασέ, ένα είδος 
άσπρου υφάσματος, λινού κυρίως. Το κάθε κομμάτι έχει μήκος ένα μέτρο. Στο κάτω άκρο υπήρχε 
ποδόγυρος καλυμμένος με δαντέλα και πάλι χειροποίητη. Το πλάτος ήταν λίγο πιο μικρό από αυτό 
της εξωτερικής δαντέλας της φούστας. Για να εφαρμόζει στη μέση όταν η γυναίκα το φορούσε, 
υπήρχε η ίδια θήκη με τη βράκα του άνδρα, το φικάρι δηλαδή, ο αγωγός μέσα στον οποίο θα 
περνούσε η βρακοθηλιά, που ήταν κι αυτή φτιαγμένη από σπάγκους. Το μουσοφούστανο λοιπόν 
έμπαινε κάτω από τη φούστα, ενώ κάτω από το μουσοφούστανο φοριόταν η βράκα η οποία διέφερε 
από την ανδρική βράκα.  
Η βράκα έχει το σχήμα της σημερινής πυτζάμας, όμως το μήκος φτάνει ως τη γάμπα και είναι 
εφαρμοστή στα πόδια, όχι όμως ασφυκτικά, για λόγους διευκόλυνσης της κίνησης. Στο σημείο που 
ενώνονται τα κομμάτια των ποδιών έχει αρκετό περιθώριο υφάσματος, και πάλι για διευκόλυνση της 
κίνησης. Αυτό το περιθώριο λέγεται σκέλη και οι υποδοχές των ποδιών πογκιόνοι. Στο τέλος του ο 
κάθε πογκιόνος έχει δαντέλα γύρω-γύρω, ίδιου περίπου πλάτους με αυτή του μουσοφούστανου. Η 
βράκα είναι κι αυτή από χασέ. Η δαντέλα αρχικά δεν υπήρχε και το κάτω μέρος ήταν εξωραϊσμένο με 
κεντήματα, αργότερα όμως αντικαταστάθηκαν αυτά από δαντέλα. Η βράκα κατά μέσο όρο έχει μήκος 
80 εκ. 
Τα ποδήματα λέγονταν τουμάρι ή πόματα και ήταν από το ίδιο υλικό όπως του άνδρα, δηλαδή από 
δέρμα κατσίκας, και έφταναν ως τα γόνατα.  
Ο σκούφος λέγεται περέτσι και φοριέται ουσιαστικά για να μαζεύει και να συγκρατεί τα μαλλιά. Είναι 
στρογγυλός και φτιαγμένος από ύφασμα πατίστα. Στο μπροστινό μέρος του σκούφου μπαίνει το 
τσεμπέρι, ένα διπλωμένο μαντήλι χρώματος κίτρινου με καφέ σχέδια ώστε να ταιριάζει οπτικά με τον 
καφέ σκούφο. Το μαντήλι αυτό δένει πίσω από το σκούφο και συγκρατεί έτσι τα μαλλιά δεμένα μέσα 
στο σκούφο. Επίσης πάνω από το σκούφο και το τσεμπέρι έριχναν ένα κόκκινο μαντήλι που λεγόταν 



τσιππία. Αυτό το μαντήλι είχε επίσης κεντήματα από χρυσή κλωστή ή συνδυασμό τους με μικρά 
στολίδια, τα λεγόμενα φλουριά, και ήταν ριχτό στους ώμους.   
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B. Η γυναικεία φορεσιά της Κρητηνίας Ρόδου 
 
1. Τοπικά πληθυσμιακά στοιχεία 
1.1. Ομάδα χωριών, ευρύτερη περιοχή.  
Κρητηνία είναι ένα μικρό χωριό στη νοτιοδυτική πλευρά της Ρόδου. Ανήκει στα λεγόμενα 
Παρατταβύρια χωριά - τα άλλα είναι η Εμπωνα, ο Αγιος Ισίδωρος και τα Σιάνα - που ονομάστηκαν 
έτσι λόγω της θέσης τους κοντά στο βουνό Αττάβυρος. 
 
1.2. Αρχική εγκατάσταση 
Κρητηνία ονομαζόταν αρχικά ο αρχαίος οικισμός, ευρήματα του οποίου έχουν βρεθεί στην περιοχή 
που μέχρι σήμερα έχει το όνομα Λίρος, αρχαίο Λέρος, και όπου βρίσκεται το λιμανάκι Κάμιρος Σκάλα. 
Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, την Κρητηνία ίδρυσε ο βασιλιάς Αλθαιμένης, πρωτότοκος γιος 
του βασιλιά των Σφακιών Κατρέα και εγγονός του Μίνωα. Ο Αλθαιμένης για να αποφύγει το χρησμό 
του μαντείου της Τάρας ότι θα σκότωνε τον πατέρα του, έφυγε από τα Αμφίμαλλα της Κρήτης - 
σημερινή θέση της Γεωργιουπόλεως Αποκορώνου - και ταξιδεύοντας έφτασε στη Ρόδο όπου και 
δημιούργησε μια μικρή αποικία Κρητών, την Κρητηνία. Η νοσταλγία του για την πατρίδα του τον 
οδήγησε στο βουνό Αττάβυρος, στην κορυφή του οποίου έχτισε ανάκτορα και ναό προς τιμή του 
"Ατταβυρίου Διός". Από εκεί λέγεται πως όταν ο ορίζοντας ήταν καθαρός μπορούσε να ατενίζει τα 
βουνά της Κρήτης. Ο Κατρέας αναζητώντας το γιο του έφτασε κάποτε στην Κάμιρο Σκάλα. Ο 
Αλθαιμένης όμως, που πίστεψε πως το πλοίο ήταν πειρατικό, του επιτέθηκε και τον σκότωσε σε 
μονομαχία, επιβεβαιώνοντας το χρησμό. Αφού έμαθε την τραγική αλήθεια περιπλανιόταν 
απαρηγόρητος στους γύρω τόπους ώσπου τελικά πέθανε από τη θλίψη του.  
 
1.3. Ιδιαίτερες τοπικές ασχολίες  
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με τη γεωργία και ιδιαίτερα με την καλλιέργεια σε θερμοκήπια, 
ενώ ελάχιστοι έχουν σαν κύρια απασχόληση την κτηνοτροφία. 
 
1.4. Ιστορικό πλαίσιο της περιοχής 
Σήμερα Κρητηνία ονομάζεται το χωριό που βρίσκεται ορεινά του αρχαίου οικισμού και που κατά τα 
μεσοβυζαντινά χρόνια ονομαζόταν Κάστελλος. Η μετονομασία του χωριού σε Κρητηνία έγινε μετά 
την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου από την ιταλική και αγγλική κατοχή (1948) από την επιτροπή 
μετονομασίας ξενικών τοπονυμίων. Ωστόσο η λέξη Κάστελλος δεν είναι ξενική αλλά ρωμαιοβυζαντινή 
που εξελληνίστηκε, από το λατινικό castellum που σημαίνει φρούριο (οπότε το χωριό θα ονομάστηκε 
έτσι από το κάστρο που χτίστηκε εκεί από τους Ιωαννίτες Ιππότες τον 14ο αιώνα μ.Χ.) ή τόπο 
κατηφορικό από τα δύο μέρη όπως αναφέρει ο Ησύχιος: "Κάστελλος, όνομα τόπου κάτω φέροντος 
και μερίζοντος το ύδωρ" (περιγραφή που ταιριάζει επίσης με τη θέση όπου βρίσκεται το χωριό).  
 

2. Γενικά ενδυματολογικά της περιοχής 
 
Η γυναικεία φορεσιά της Κρητηνίας είναι λιτή και απέριττη στη σύνθεση της και ταυτόχρονα 
περίτεχνα στολισμένη με κεντητό διάκοσμο από τις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες έφτιαχναν μόνες τους 
το πουκάμισο, τη ζώνη και το φουστάνι, ενώ τα υπόλοιπα (μαντήλι, υποδήματα, ύφασμα 
φουστανιού) τα αγόραζαν από τους εμπόρους της περιοχής. 
 

3. Κατάταξη  
 
Την ίδια φορεσιά, με κάποιες ίσως μικρές παραλλαγές, φοράνε και οι χωρικές της Εμπωνας καθώς και 
άλλων παρατταβυρίων χωριών. 
 



3.1. Κοινωνική ομάδα 
Οι κοπέλες της Κρητηνίας φορούσαν τη φορεσιά από την παιδική τους κιόλας ηλικία. Είχαν μάλιστα 
καθιερώσει να "γκαινιάζουν" καινούρια φορεσιά στις μεγάλες χριστιανικές γιορτές όπως 
Χριστούγεννα, Μεγάλος Λόγος (Ανάσταση), και σε άλλες γιορτινές εκδηλώσεις (αρραβώνες, 
πανηγύρια). 
 
3.2. Περίσταση κατά την οποία φοριέται 
Η φορεσιά αποτελεί την καθημερινή ενδυμασία των γυναικών. Ιδια, αλλά με λευκό φουστάνι και 
περισσότερα κεντίδια και κοσμήματα, είναι και η νυφική φορεσιά. 
 
3.3. Στοιχεία της εξέλιξης 
Η παραδοσιακή φορεσιά της Κρητηνίας γνώρισε ακμή την εποχή της Τουρκοκρατίας στη Ρόδο και 
φορέθηκε μέχρι το 19ο αιώνα. Αν και οι γυναίκες του Καστέλλου καθώς και της Εμπωνας ήταν από 
τις τελευταίες που ακολούθησαν την ευρωπαϊκή μόδα, η φορεσιά σταδιακά άρχισε να χάνει την αίγλη 
της, ώσπου τελικά μετά τη λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου αντικαταστάθηκε από τα νέα 
ενδυματολογικά πρότυπα. 
 
3.4 Ενδυματολογική κατάταξη 
Τη συγκεκριμένη φορεσιά μπορούμε να την κατατάξουμε ενδυματολογικά στην κατηγορία της 
φορεσιάς με φουστάνι. 
 

4. Σύνθεση 
 
Η φορεσιά αποτελείται από το πουκάμισο (με κεντήματα στον ποδόγυρο, στα μανίκια και στην 
τραχηλιά), το φουστάνι που φοριέται από πάνω, το ζωνάρι, τον κεφαλόδεσμο και τα υποδήματα. 
 
4.1. Βασικά κομμάτια 
Το πουκάμισο, η λεγόμενη πουκαμίσα (αλλού συναντάται ως μαλώλα ή γρίσπα) αποτελεί εξέλιξη του 
βυζαντινού χιτώνα. Είναι λευκό με σούρα στη μέση και άνοιγμα στο στήθος το οποίο κλείνει με δύο 
κορδονάκια, τα θηλίκια. Είναι από βαμβακερό ύφασμα το οποίο υφαίνουν στη βουά (αργαλειό) οι 
ίδιες οι γυναίκες. Για να γίνει χρειάζονται περίπου τέσσερα με πέντε μέτρα ύφασμα, το οποίο 
χωρίζεται σε τέσσερα πετσιά (κομμάτια) που στη συνέχεια ενώνονται μεταξύ τους με τις βούγιες 
(ραφές). 
Χρειάζεται ιδιαίτερη τέχνη και μεγάλη δεξιότητα για να γίνουν τα πλουμάκια, τα ψιλοδουλεμένα 
δηλαδή κεντήματα που στολίζουν το στήθος, τα μανίκια και το γύρω της πουκαμίσας. Υπάρχει μια 
μεγάλη ποικιλία σχηματοποιημένων θεμάτων, το καθένα με τη δική του ονομασία: τυλιάδια, 
τσατισμένα, πινακοτήλλια, φτερά, μηλλιές, αστρονάκια (αστράκια), πινάκια, καραφύλλια, χαρκιτάκια, 
άγκωνα. Το κέντημα που γίνεται κάθετα στις ραφές του γύρου και μοιάζει με μικρό σχίσιμο λέγεται 
γρίππας. 
Κάτω από το πουκάμισο φοράνε μακριά βράκα που φτάνει κάτω από τα γόνατα και μέχρι το ύψος 
των υποδημάτων έτσι ώστε να μη μένει κανένα σημείο του σώματος ακάλυπτο. Η βράκα καλύπτεται 
εντελώς από τα εξωτερικά ρούχα. Πάνω από το πουκάμισο φοράνε το φουστάνι ή αλλιώς ξεφόρι. 
Παλιότερα το φουστάνι το έφτιαχναν από υφαντό πανί που το έλεγαν κουφτιάνο, στη συνέχεια όμως 
αγόραζαν έτοιμο πανί του εμπορίου. Πρόκειται για ένα είδος φουστανέλας χωρίς μανίκια και με 
πολλές βάγκλες (πτυχές). Στο κάτω μέρος είναι στολισμένο με σειρές χρωματιστές κορδέλες, τα 
βατάνια (γαϊτάνια) και με κοπανάκια. Με τον ίδιο τρόπο κοσμείται και ο μπούστος (σφιχτός και 
ανοιχτός από μπροστά, με τρόπο που να αναδεικνύονται τα κεντήματα της πουκαμίσας), ο οποίος 
ανασηκώνει ψηλά το στήθος θυμίζοντας αναπαραστάσεις γυναικών στις αρχαίες μινωικές 
τοιχογραφίες της Κνωσού. Το φουστάνι είναι συνήθως μαύρο και παίρνει την ονομασία του από το 
ύφασμα από το οποίο είναι φτιαγμένο. Ετσι έχουμε το γιαλιστό, το φασινέ, το μερκάνικο (από 



δεύτερης ποιότητας ύφασμα, φοριέται περισσότερο στη δουλειά). Το άσπρο φουστάνι φοριέται την 
ημέρα του γάμου, στις γιορτές ή ακόμη και το καλοκαίρι, και ονομάζεται επίσης μπουκασί.  Στη μέση 
φοράνε το ζωνάρι, το οποίο είναι ράσενο, δηλαδή μάλλινο υφαντό. Τα νεαρά κορίτσια συνήθως 
φοράνε κόκκινο ζωνάρι, ενώ οι μεγαλύτερες γυναίκες μαύρο. Το πλέξιμο του ζωναριού απαιτεί 
μεγάλη δεξιοτεχνία. Δένουν το όργιο (βαμβακερό νήμα για ύφανση) στο ταβάνι και το πλέκουν, 
κάνοντας μάλιστα διάφορα σχέδια, με τα χέρια χωρίς να χρησιμοποιούν καθόλου βελόνες και 
σιγοτραγουδώντας:  Εσκασεν ο διάβολος που μπλέετο η ζώνη δίχως βελόνι. 
 
4.2. Πρόσθετα εξαρτήματα 
Το χειμώνα οι χωρικές της Κρητηνίας για να προφυλαχτούν από το κρύο φορούν πάνω από το 
φουστάνι την καμουζέττα, ένα είδος κοντού γιλέκου με μανίκια. 
 
4.3. Κοσμήματα κορμού  
Ο μπούστος της φορεσιάς κοσμείται με φλουριά τα οποία ράβονται κατά αρματιές (ανά δώδεκα) 
αράδα-αράδα. Στο κάτω μέρος κάθε αρματιάς βάζουν το μεγαλύτερο από όλα τα φλουριά. Η νυφική, 
ειδικά, φορεσιά στολίζεται επιπλέον με τα τσουλλοράμματα, δύο κορδέλες στερεωμένες η μια δεξιά 
και η άλλη αριστερά της τραχηλιάς, πάνω στις οποίες είναι ραμμένα φλουριά και νομίσματα 
(πρώτινα) που καταλήγουν σε δύο φλόσκους (φούντες). 
 
4.4. Κεφαλόδεσμος, κόμμωση και κοσμήματα κεφαλής  
Ο κεφαλόδεσμος αποτελείται από τη σκούφια και το μαντήλι. Η σκούφια είναι το λευκό σκουφάκι 
που φοράνε κάτω από το μαντήλι για να μη γλιστράει. Στο σημείο που εφαρμόζει με το μέτωπο έχει 
μια κορδέλα (γαϊτανάκι) στολισμένη με μια σειρά από φλουράκια. Το μαντήλι που ονομάζεται 
"συμιακό" είναι κλαδάτο με μεγάλα τριαντάφυλλα σε έντονα χρώματα και κρόσια. Ειδικά το μαύρο 
μαντήλι με κόκκινα τριαντάφυλλα λέγεται "κλεφτιράτο".  
Το δέσιμο του μαντηλιού γίνεται με ιδιαίτερα περίτεχνο τρόπο, έτσι ώστε να προσδίδει 
μεγαλοπρέπεια και να φανερώνει την υπερηφάνεια των γυναικών του χωριού. Για να δέσουν τον 
κεφαλόδεσμο χρησιμοποιούν καρφίτσες με κεφάλι από πορσελάνη σε διάφορα σχήματα, κοκοράκια, 
πετειναράκια, κουμπάκια κ.α. Πολλές φορές, όταν πηγαίνουν στην εκκλησία ρίχνουν πάνω τους ένα 
λευκό μαντήλι κεντημένο με μπιμπίλες (δαντέλες φτιαγμένες με τη βελόνα), με τρέμουσες.  
Την ημέρα του γάμου πάνω από το μαντήλι στερεώνουν με καρφίτσες στολισμένες με φλουριά, την 
ταλιάνα, ένα κίτρινο μεταξωτό μαντήλι σαν πέπλο. 
Τα μαλλιά τους τα φτιάχνουν πλεξούδες. Σε αυτά φοράνε χρυσά χειροποίητα σκουλαρίκια σε 
διάφορα σχέδια, τρίκουμπα, δυόκουμπα, καμπάνες και φλουριά. 
 
4.5. Κάλτσες και υποδήματα 
Στα πόδια δεν φοράνε κάλτσες. Τα ποήματά τους (υποδήματα) λέγονται στιβάνια και φτιάχνονται 
από ειδικούς τεχνίτες. Είναι μακριές μπότες φτιαγμένες από τραγίσιο δέρμα και στερεωμένες σε πολύ 
χαμηλό τακούνι. Τα στιβάνια στο πάνω μέρος έχουν μαύρο ή άσπρο (τα γιορτινά) δίπλωμα το οποίο 
στολίζεται με σειρές από σιδερένιες κάψουλες.  
 

5. Αλλα στοιχεία 
 
Η συγκεκριμένη ενδυμασία διακρίθηκε κατά καιρούς σε διάφορες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικό είναι 
το παρακάτω στιχάκι: "Ω Παναγιά καθολική  που' χεις το μεγαλείο  γοήθα (βοήθα) τους Καστελλενούς  
που πήραν το βραβείο". 
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