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ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ

'
Επιτ.

Γυμνασιάρχης

-

Λαογράφος

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και μελέτης και τα όσα

θησαύρισε η συγγραφέας είναι πολύτιμες μαρτυρίες για την παρουσία του κοσμήματος
στα Δωδεκάνησα.
Στα «παραδοσιακά» δωδεκανησιακά κοσμήματα δεν περιλαμβάνονται μόνο εκείνα
που κατασκευάστηκαν από ντόπιους χρυσοχούς κι ασημιτζήδες, αλλά και διάφορα

άλλα ξενικής καταγωγής, που, όμως, ενσωματώθηκαν στη ζωή και στην παράδQση
των νησιών, ξανακατασκευάστηκαν με παραλλαγές απ' τους τεχνίτες και, έτσι,

πέρασαν στην καλλιτεχνική ιστορία του τόπου. Αυτό, βεβαιώνεται κι απ' τις ποικίλες
ονομασίες των κοσμημάτων και των εξαρτημάτων τους που, συχνά, διασώζουν και

αξιερεύνητες aρχαιοελληνικές και βυζαντινές μνήμες. 'Ο λα αυτά τεκμηριώνονται και
με αναδρομές σε αρχαία και μεσαιωνικά κείμενα και στη δημοτική ποίηση.
Το

ενδιαφέρον

φωτογραφικό

υλικό

συμπληρώνει

πρωτότυπου θέματος, που, στο σύνολό το

-

την όλη παρουσίαση του

όπως αυτό εκτίθεται στις σελίδες του

βιβλίου- είναι μια θετική συμβολή στην έρευνα του δωδεκανησιακού κοσμήματος.
ΕΟΜΜΕΧ
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΑ

Γ Ε ΝΙΚ Α · ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

(τύποι κοσμημάτων, η αποτρεπτική τους δύι;αμη, καταβολές aρχαίες, βυζαντινές, δυτικές κλπ.

-

βυζαντιι;ά ονόματα κοσμημάτων, μεσαιωνικές μαρτυρίες, λαϊκές παραδόσεις)
Το κόσμημα στο κερματισμένο σύνολο του Δωδεκανησιακού χώρου δεν αποτελεί μόνο
ανταπόκριση στην ανθρώπινη ανάγκη του στολισμού και δεν προ ξενε ί μόνο αισθητική χαρά
και

οικονόμική

ελλ ηνικούς

προκάλυψη.

χώρους

γιατί

·Εχει,

ακόμα,

αφομοιώνει

κάποια

στοιχεία

ιδιοτυπία

που

με γαλύ τε ρη

αντιπαλεύουν,

από

στοιχεία

άλλους

από

την

ανερχόμενη Δύση, γνώριμη στα αιγαιοπελαγίτικα καράβια, στους καπεταναίους μα και στους
μούτσου ς και από την πλησιόχωρη Ανατολή. Αφομοιώνει στοιχεία και παίρν ε ι ε μπ ειρ ίες από
ιστορικ ές παρουσίες, όπως από την ιπποτική κατάληψη. Διατηρεί αλλά και διαφοροποιεί
μνήμες από το αγιοφύλακτο με την έ ντονη θρησκευτικ:ότητα Βυζάντιο. Και έχε ι έναν ιδιαίτερο
παλμό

που τον συνθέτουν η

αιγαιοπελαγίτικη θάλασσα, οι ιστορικές παρουσί ες και οι

κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Πιστεύω, ακόμα, πως, εδώ, η ομορφιά της δημιουργίας έ πλ εξε

ύμνο στην ανθρώπινη ευα ισθησία του λαiκού τεχνίτη και το μ ερά κι του δέθηκε με το
φανέρωμα μιας aξιοπρόσεχτης τοπικής δημ~ουργίας. Με σχετική έρευνα, μαζί με ερεθίσματα
της φαντασίας και ουσιαστική έλξη της εμπειρίας, αφού φτάσουμε και σε άλλες γεωγραφικές
συντεταγμένες και σε άλλα χρονικά όρια, μπορούμ ε να το παρακολουθήσουμε συμβατικά τους

δύο τελ ευ ταίους αιώνες και να φτάσουμε και σ ε aπόηχους από παλαιότερες εποχές. Με
σχ ε τική έ ρευ να δε βρήκα μόνο καθαρέ ς ή μισο ξεχα σμένες μνήμε ς από τοπικά κοσμήματα μα
και

μια

ενότητα

στο

δωδεκανησιακό

χώρο,

με

συγκρίσεις

και

aφομοιώσεις

από

τον

αιγαιοπελαγίτικο χώρο και aφομοιωμένες · ε πιδράσεις από μακρύτ ε ρα , εκεί που φτάναν τα
καράβια τους κι όργωναν οι Δωδεκανήσιοι καπεταναίοι τι ς θάλασσες. Τότε αποκαλύφθηκε μια

διαμορφωμένη

διαμορφώθηκε •.

πολιτιστική

κάτω

από

φυσιογνωμία ,

τη

παρά

δυσβάσταχτη

τις

διαφορές

ισλαμική

από

κατοχή

νησί

και

τους

σε . νησί,

που

ξε νόφ ε ρτους

κατακτητές, με αποτυπωμένη ανεξίτηλα την αντίδραση του σκλάβου λαού. Αποτυπώθηκαν
μορφές και· σχήματα και θέματα και χρησιμοποιήθηκαν υλικά που φωτί ζου ν τον ιστορικό

π ε ρίγυρο . Και το δωδεκανησιακό παραδοσιακό κόσμημα, όπως κάθ ε κόσμημα, εκφράζει τις
ε πιδεικτικ ές τάσε ι ς και τη μανία της εύκολης αποθήκευσης και με ταφοράς των αγαθών.

Αυτή

η

τάση

αρχίζει από τους καπ ε ταναίους

εξ aπλώνεται και στο χώρο τών νησιών.
και

<<χρυσοφοί» · και

· Ολα

<<κουγιουμτζήδες».

Τα

και το υς εμπόρους, τ ους άρχοντες, μα

τα νησιά έχουν τους χρυσοχόους που λέγονται
μποτόνια

με

την

ξεν ική

προέ λευση

είτε

μεταφέρθηκαν από την Ιταλία, εί τε απο τη γε ιτονική Κρήτη, γίνονται από χρυσοχΌύς στην
Κάσα. Το ίδιο και οι αμπροκάμοι που θα μ ε ταφερθούν από τους χρυσοχούς και κάτοικο υς της
Χάλκης στο νησί και θα γίνουν χρυσοκούμπια.Στη Νίσυρο, με μια μικρή παραλλα γ ή, λέγονται
φουσκάκια ή κουμπιά.
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Η οικογένεια Κοντοβέρου στο 19ο αιώνα μα ς δίνει μια σειρά από χρυσοχούς καί απογονοί

τη ς ασχολούνται επιδέξια και σήμ ερα στη Ρό δο. Οι χρυσοχοί χρησιμοποιούσαν την τακτική
να χρυσώνουν την επιφάνεια του μ έ τα λλου μ ε βάση τ ον υδράργυρο.· Η ταν μια μέθοδος πολύ

διαδεδομένη στα χρόνια της τουρκοκρατία ς και, κυρίως, χρύσωναν νομίσματα. Η μέθοδος
αυτή στη Νίσυρο λεγόταν <<καπλα μά ς".
Χρύσωναν τα φουσκάκια και τα θεαματικά της αποτελέσματα παραμένουν ανεξίτηλα στο
π έρα σμα του χρόνου. Ο λαός χρησιμοποιεί περισσότερο κοσμήματα από ασ ήμι , σχεδόν
καθαρό, ή

ανακατεμένο μ ε χαλκό ή ορείχαλκο, χρησιμοποιεί όμως και φτηνά ασημένια

νομίσματα. Τχ πρώτα , είναι λευκασμένα και κολλημένα μ ε αρσενικό κι άλλα κοινά μέταλλα

και σ υχνά φέρνουν επ ιδέ ξ ι ες αποτυπώσεις μ ε aυ τ όνομες πηγαίε ς δ ημιο υργίες. Ιδιαίτερη θέση
σ'

όλο

τον

κύκλο

δημιουργίες.

Ο

που

φόβος

διαγράφε ι

του

κακοίJ,

το

παραδοσιακό

κόσμημα,

έχουν

οι

παγανιστικές

τη ς αρριοστιας , ο θυμός της θάλασσας, η βασκανία,

κατέχουν τη λαϊκή ψ υχή. Πανάρχαιο, βέβαια, κατάλοιπο που ακολουθεί τον άνθρωπο σ ' όλ η

την κοινωνική του ζω ή. Το κακό μάτι προκαλεί το φόβο του λαού, που για να το αποτρέψει
χρησιμοποιεί
μεταπέσανε

διάφορα

σε

φ ετίχ

περίαπτα
κι

που

αποκτήσανε

γίνοντα ι
τη

κοσμήματα .

δεισιδα ιμ ον ικ1Ί

Κι

έ τσι ,

έννοια

του

πολλά

κοσμήματα

aποτρόπαιου.

Στο

δωδεκανησ ικ ό χώρο έχου με πολ λά - πο λλές φορές μ ε ονό ματα δ ιαφ ορερικά- διαφω τιστικά για
την αρχή και τη δύναμη το υ φετίχ. Και οι μαρτυρίες αυτές προέρχονταιαπό την αρχαιότητα,
από τη βυζαντινή εποχή , αλλά κι από την κοντινή ανατολή. Τα κοσμήματα- φετίχ πρέπει να

τα εντά ξου μ ε στον παγανιστικό χώρο, στη φετιχική δύνα μη του παραδοσιακ ού κοσμήματος.
Αναφ ε ρόμαστε στις κυριότερες περιπτώσεις: Στη Ρόδο έχουμε το ματ όχαντρο, τη γαλάζια

πέτρα π ου λέγ ε ται και «φερουζές>>. Την ίδια αποτρεπτική δύναμη θ ε ωρείται ότι έχουν ο αχάτης
(εικ.2) και οι κορνιόλες (εικ.Ι8). Το ίδιο πιστ εύουν και σ'

άλλα νησιά.

Πιστεύουν, ακόμα, ότι ένα έστω και ασήμαντο κόσμημα από χρυσό έχει αποτρεπτική
δύναμη

και

αντιβασκανικές ιδι ό τητε ς. Το βαθυκόκκινο ο πά λι και σ ε επέκταση διάφορες

κόκκινες πέτρ ες, π.χ. ι η <<γαλατούσα», πιστεύουν στη Ρόδο και σχεδόν σ' όλα τα άλλα νησιά,
πως-φέρνει στη λεχώνα γάλα.

Το <<δόντι και το μάτι του κα(β)ούρου>> στην Τήλο , Σύμη κ.ά., πιστεύουν πω ς έχε ι τη δύνα μη
να αποτρέπει τη βασκανία. Τα <<Κοκάλια» ή «κοκαλάκια», ε ίναι κόσμημα από συντέφι στην

παραδοσιακή στο λ ll της Τήλου, στο στήθος, που η λαϊκή φαντασία, τοποθετεί την προέλευσή
του

στ ο

·Α γιον

· Ορος.

Ο ήχο ς του ,

που δημιουργείται από τις κινήσ ε ι ς του

κορμιού,

πιστεύουν πω ς δ ιώχνει το κακό.
Η γαλάζια π έ τρα, που σ'

όλο τον ελλ ηνικό χώρο έχε ι, από κάθε 'άλ λο περίαπτο, τη

μεγαλύτερη αντιβασκανική δύνα μη, στην Κάρπαθο- από τ ο επίθε το γιαλουρός = γαλα νός

λέγεται <<γιαλουρό πε τρα» ,ενώ στην Κάσο, από βυζαντινό κατάλοιπο, λέγ ε ται <<φ ταρμ όπε τρα » ,
και στο Καστελλόριζο «Καλίτσασιη.

Στην Κάρπαθο έχουμε τ ο «αστροπελέκι>>, που θεωρείται ότι έχει αντιβασκανικ1Ί και μαγική
δύναμη. Ε ίναι ο κεραυνίτις λίθος που συνοδεύε ι το π έσ ιμο του κεραυνού, γνωστ ός και από την
«Αλεξ ιάδα » τη ς

· Αννας

Κομνηνής

(177,6 Bonne),

που κι εκεί αναφέρεται με αντιβασκαν ική

δύναμη . Στην Πά τμ ο, κατά της βασκανίας έχουμε το υς <<Περουζέδες>>, «τα κουρ ούνδια>> και τις

"turquoises" π έ τρ ες.
Στη

Χάλκη, ο λαμπερός αχάτης, πιστ εύε ται πως φέρνε ι γάλα. Τα «χοχλιώματα», πά λ ι,

δηλάδή τ ο πώμα τη ς οσ τρακώδο υς άκρης του όστρακου, πο υ στη Χάλκη λ έγε ται «χοχλιός» και

σε άλλα μ έρη «θαλασσώ ματα», « μάτι της Παναγιάς>> (εικ.44) κλπ. είνα ι το πιο χαρακτηριστικό
αποτρεπτικό για το κακό μάτι. Στα παρα δο σιακά κοσμήματα με φυλακτική δύνα μη , αν ήκουν
και τα νομίσματα που γ ίνονται κοσμ1Ίματα. Η συνήθεια αυηΊ ε ίναι πολύ παλιά, βυ ζαντιν1Ί,
αφοίJ είναι γνωστό ότι πριν το

12ο αιώνα χρησψοποιούνταν νομίσματα σαν φυλακτ1Ίρια

κοσμήματα. Σήμερα, χρησιμοποιούνται είτε σαν ε πιμ ε τώπια (ει κ .19,43) κοσμ ιΊματα, όπως ε ίναι
ο κουτελίτης στη Σορωνή, Γεννάδι και άλλα χωριά τη ς Ρόδου. Στη Χάλκη και στην Κω,
χρησιμοποιούνταν μ ε άλλες σχ ε τικέ ς ονομασίες, όπως «αλυσίδ ι τη ς κεφαλι1ς» κ.λ.π. Τα
κοσμήμqτα
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-

νομίσματα κρεμιόντουσαν, στη Σύμη, α πό τη βέργωση ή σωστότερα από τι ς

μπάρες της βέργωσης. Στο Καστελλόριζο , στην καρφίτσα , που αποτελείτο από

3

χρυσές ή

3

μισ ές λίρες και στηρίζει το μανηΊλι στο τσακί .

Συναντιούνται,

επίσης,

τα

νομίσματα

στα

κοσμ1Ίματα

του

στήθου ς,

στην

Κάρπαθο

(<< φλουροκολαΊ:ν ες » στο λαιμό και στο στήθος από χρυσά νομίσματα), στην Κάλυμνο

(

στο

στόλισμα του στήθους) , στο Καστελλόρι ζο, στη μ εγάλ η ψάθα με τι ς ματ ζαρίες (aυστριακές

ντούμπλες) και τα πεντόλιρα, βεν έ τικα , μαχμουτιέδ ες, λουίζ ια, ρουπιέδ ες κ.λ.π . Στο τελευταίο
αυτό νησί έχουμε τα λιρένια σκο υλα ρίκια και τα λιρένια βραχιόλια , που γίνονται από

18

μισ ές

λίρες σ ε τρει ς σειρές . Στο Καστ ελλό ρι ζο, ε πίσης, φλουριά και βενέτικα κρ έ μονται από το

σταυρό και τη σασούνα, σαν κοσμήματα παιδικά μ ε φυλακτική και αποτρεπτική του κακού
δύναμη. Η σασούνα έχε ι σχήμα μασουριού και ε ίναι κόσμημα μόνο για τα αγόρια. Το χαϊμαλί,
είναι τριγωνικό χρυσό ή ασημένιο κόσμημα ( Ε ικ.48,28,24) , από καλοεργασμένη φιλιγκράνια,
γι' αγόρια και κορίστια , έχει κι αυτό στις δυό πλ ευρές τ ου τρι γώνου, φλο υριά ή βενέτικα

. φλουριά.Φλουριά

ή άλλα νομίσματα κρέμονται από μερικές <<δί πλες

»

της Τήλου, από τα

στολίδια του στήθους, στην Κω, στην Πάτμο, κ.ά.

Έχουν

όλα

αυτά ,

όπως

προαναφέραμε,

δύναμη

αποτρεπτική

και

φυλακτήρια

αλλά

παρά λληλα εξυπηρετούν την ανάγκη της εύκολης αποταμίευσης και μεταφοράς και την
έμφυτ η τάση για στολισμό. Ο <<Κουτελίτης» (επιμετώπιο κόσμημα), που αναφέραμε πιο πρ ι ν,
υπήρχε και στους βυ ζα ντινούς με το όνομα <<τα κούτε λα» κι ήταν φτιαγμένος από νομίσματα Ιl
από μικρά κοσμήματα. Ανάμεσα στα κοσμήματα- νομίσματα με σημασία φυλακτική, ξέ χωρη

θέ ση έχει το <<Κω νσταντινάτΟ>> ή <<άγιο κωνσταντινάτο>> ή <<τίμιο κωνσταντινάτο>>.
Η

φράση

<<το

φυλώ

(φυλάσσω)

σαν

άγιο

κωσταντινάτο>>

δε

φανερώνε ι

μόνο

την

προβασκάνια και τη φυλακτική του σημασία αλλά και την έννοια του πολύτιμου , που ο λαός
του δίνει:
Γυρίσαμ εν τα τα στενά τα πά1ι ω και τα κάτω
στη γειτονιά μα ς τόβραμε τ' άγιο Κωνσταντινάτο ...
λέει ένα ροδίτικο δίστιχο .
Άγ ι ο Κωνσταντινriτο μου χρυσό μου τσ

·

ασημtνιο

ως tμπη το σύνόχτωβρο θε1ι να σ' απολ ιμ tνω ...
Τραγουδά σε μαντινάδα η Κάρπαθος.
Κωνστανινάτα υπάρχουν σ ' όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και σ ε ποσοστό
μ εγ αλύτ ερ ο από

φλουριά .

,

πιστ εύω,

κάθε άλλη ελλ ηνική περιοχή. Τα κωνσταντινάτα λέγονται και βενέτικα

Κυρίω ς,

όμως, λέγον ται

σκυφοειδή

κυπριακά των Λουζινιάν. Ο τύπος των

χρυσά

,, Λου ζι νιάν »

νομίσματα

βυζαντινά ,

βενέτικα

κφ

έχε ι κάποια ομοιότητα μ ε αγιογραφί~ ·

εικονίζει τους δυο άγιους, Κωσταντί νο και Ελένη, όρθιους, έχοντας στη μ έση το σταυρό.
Αυτός ο τύπος είναι στα νησιά πολύ διαδεδομένος.

Διάφορα είναι τα ονόματα που έχουν τα κωνσταντινάτα στα διά φορα νησιά:Στη Χάλκη
λέγονται << ι<:αυκάλια », στην Κάλυμνο << σκουτ ελ άτα», στο Καστελλόριζο <<λακω τά ».
Στο Καστελλόριζο, αν είναι το κωνσταντινάτο χωρίς πλαίσιο, λέγεται <<λακωτό κωνσταντι
νqτο>>, αν έχει γύρω πλαίσιο , τότε λέγεται <<άγιο σ ελ ηνάτο >> (εικ . Ι4) ή << τίμιο σ ελ ηνάτο ».Τα

ονόματα « ΚωνσταντινάτΟ>> και «σεληνάτΟ>>, μ ερ ικές φορές ταυτί ζο νται (εικ.42).
Οι κάτοικοι

πιστ εύουν πω ς το όνομα «σελ ηνάτο » προ έρχε ται από το όνομα τη ς αγίας

Ελένης, που εικονίζεται σ' αυτό κι άλλοι από τ ο πλαίσιο το υ περί γυρου, που θυμί ζει τ ον κύκλο
της σελήνης.

Για το στο λ ισμό, εί τε σαν ανεξάρτητα και αυτοτελή κοσμήματα, εί τ ε ενταγ μ έ να μ έ σα στ ον
υπόλοιπο διάκοσμο, χρησιμοποιούνται και οι σταυροί και τα χα"ίμαλιά (εικ.2,40) Σταυρούς

·συναντάμε με διάφορα ονόματα π.χ . <<μασουράτος>>,<<Κα σελάτο ς>> (Πάτμος) >>, « Καντουνάτο ς>>
μερμί

(από_ το

κοραλ έ νιο συμπλήρωμα ή

από την κοραλένια απόληξη ή

από τη

σκ έτ η

κορά/lινη ύλη που έγινε) , <<μαλτ έζ ικος », «δια μαντ ένιος» κ.λ.π.
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Ώ διαμαντένιε μου Σταυρέ με το πολύ γ ιορντάνι

πού 'βγαζες που στο στόμα σου τα λόγ ια με το δρά,μι ...
(Κάρπαθος) (εικ.8)

Όπως είπαμε, άλλοτε οι σταυροί είναι ανεξάρτητα κοσμήματα και άλλοτε αJ:[ολήξεις στους

λαιμούς (πεpιδέραια)και στις μπούκλες. <<Μπούκλα;, στους βυζαντινούς σήμαινε την πόρπη
και σήμερα στο Καστελλόριζο σημαίνει την πόρπη ή πιο σωστά κάθ ε μια από τις έξη πόρπες

Που τοποθετούνται κάθετα και συνδέου ν την τραχηλιά του πουκάμισου. Στη μέ ση της έκ της
μπούκλας, σαν απόληξη, τοποθετείται ένας μικρός περ ίτεχνος σταυρός.
Στη Σύμη,<<εμπούκλα, λένε την κάθε πόρπη, συνήθως τις

4-5,

που χρησιμοποιούνται για

τον ( ίδιο σκοπό.

Σαν απόληξη ο uταυρός χρησιμοποιείται και στην κολλαϊνα της Κάσου. Είναι το κυριότερο
αποτροπιακό στοιχείο που , με <<θεϊκή χάρη», προστατεύει. όποιον το φορ εί. Οι 'Ελλ ηνες

χρυσοχοί γενικά, εντάσσουν το σύμβολο της χριστιανοσύνης μέσα στον παγανιστικό χώρο
των κοσμημάτων. Σ' αυτό τους οδηγεί, β έ βαια, το παράδ ε ιγμα των βυζαντινών συναδ έλφων
τους .

Από εκεί αντλούν και τη συχνή ε μφάνιση του δικέφαλου αετού, που στο δωδεκανησιακό

χώρο είναι

σημαντικό στολίδι , γιατί είναι μια συνειδ ητή αναφορά στη μυθοποιημένη

ιστορικότητα ενός ξα κουστού καλοθύμητου παρελθόντος. Τον συναντούμε στις μπάρ ες τη ς
βέργωσης (εικ.22,23) στη Σύμη, στην Πάτμο , στο πάσι και στις γόβες, ανάμεσα στα εφ τά

εγκόλπια, στο αλυσίδι κ.λ.π.
Ένα, ακόμα, από τα σημαντικά παραδοσιακά κοσμήματα το υ δωδεκανησιακού χώρου είνα ι
το βυζαντινό <<γκόρφι». Η εννο ιολογική σημασία του όρου έχει υποστεί και διαπλάτυνση και
αλλοίωση. <<Γκόρφι» και <<χακαϊλί» (ή χαϊμαλί) είναι κάθε φυλακτό, που είτε είναι φτιαγμένο

από

ύφασμα, είτε

· <<κα(β)ούρου,

είναι

αντικείμενο, του αποδίδουν

κάποια δύναμη φυλακτική

π .χ . του

το μάτι", η φταρμόπετρα της Κάσου , η γιαλουρόπετρα κ.λ.π.

Στο Καστελλόριζο, τις πιο πολλ ές φορές , <<γκόρφι, σημαίνει το κρεμαστό κόσμημα. Η

Καστελλοριζιά φορεί το <<λαιμό και στη μέση κρέμεται ένα διαμαντένιο γ κόρφι ", μου εξήγη σ ε
μια η λ ικιωμέν η Καστελλοριζιά στη σχ ετικ ή έρευνά μου και εννοού σε την πο λύ τιμη πέ τρα που

κρέμεται.
Στη Σύμη, τ ' αγκόρφια ή γκόρφια, ήταν στρογγυλά ή ωοειδή κοσμήματα από ασήμι ή
επιχρυσωμένο

ασήμι ή

χρυσωμένο ορείχαλκο ή

πιο σπάνια από χρυσό, στολισμένα με

πολύχρωμες πέτρ ες κι ανάγλυφες παραστάσεις, συνήθως του αγίου Γεωργίου, της Παναγιάς ή
του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Αγοράζονταν από τη Σμύρνη, συνήθως, και φαίνε ται πως είχαν

καθαρά ανατολίτικη προέλ ευ ση.

·

Που πας αγκόρφι να κρυφτείς

που πας σταυρέ να γ ιώσεις ...
μας λέγει ένα μοιρολόι της Σύμης.

Αγκόρφια λέγονται και στη Ρόδο, και ιδιαίτερα στη _ Λίνδο, κοσμήματα με μορφ ές αγίων ή με
σχετικό θρησκευτικό διάκοσμο και αποδίδουν σ' αυτά φυλακτικές ιδιότητες.
Στον

Εμμανουήλ

Γεωργιλλά-Λιμεν ίτη

Wagner-Armina ,Graeca)

στιχ.

130,

(<<Το

θανατικό

της

Ρόδου,

1500

π ε ρίπου , έ κδ.

συναν-τάμε το στίχο:

Αμέ ταί γκόρφια τα χρυσά που κρέμονται στα στήθια ...
Στην Πάτμο, με ε πίδραση και παράδοση που ξεκ ίνησε από το εκεί μ ονα στήρι τ ου Θεολόγου,

το γκόρφι λέγεται από το λαό <<εγκόλπιο».

·

'Εχομε, λοιπόν, στα παραδοσιακά κοσμήματα του νησιού την άλυσο,'χρύσό κόσμημα μ ε εφ τά
εγκόλπια και ένα από αυτά παριστάνει το δικέφαλο αητό.
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Στη Κάρπαθο απαντούν και οι δύο ονομασίες και «γκόρφι>> και <<χαϊμαλί>>:

Έχω την την α(γ)άπη σου /σταυρό σ'Ίην
τσεφαλ ήλ μου /χαϊμαλί σ' το στήθος μου /να

βλέπε ι το κορμί μο υ ...
Ενώ άλλη μαντινάδα λέγει:
Κάμε μου γκόρφι και σταυρό
και αργυρό (δ)αχτυλ ίδι ...
Ξεχωριστή

ποικιλία ,

σ'

όλα

τα

νησιά

της

Δωδεκανήσου,

αποτελούν

τα

κρεμαστά

κοσμήματα. Πανάρχαιο βέβαια είναι το ξε κίνημά τους και πανελλήνια η παρουσία και η

χρήση τους.

Η μορφολογική τους εξέλιξη, οι τεχνοτροπικές αλλαγές και η εξελ ικτική

διαδικασία , χάνονται ή αμυδρά σκιαγραφούνται στο μακρινό χθες. Ο συμβολισμός του ς

ελάχιστα παρακολουθείται. Ιδιαίτερο, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζουν στα Δωδ ε κάνησα,για
την ποικιλία της παραδοσιακής τους παρουσίας και για το συμβολισμό τους.
Γ

αλυσίδια είναι η βάση .και απ' αυτά συνήθω ς κρ έ μονται τα κοσμήματα. Ενδεικτικά

αναφέρω τις <<καμπάνες>> της Κω (σκουλαρίκια) και της Καρπάθου,τον << φούντψ> , της Ρόδου
(Αρχάγγ ελος -Σάλακος) με τα κρ ε μασίδια τους, τα αλυσίδια και τα εξαρτήματά τους, την
<<τσούλα>>, με τα κουδούνια στην πλάτη της αστυπαλιώτικης φορεσιάς ή τα ψαράκια,τις
βελονοθήκες της αστυπαλιώτικης δευτερότερης φορεσιάς <<Σκλέτα», το <<γιορνταλίκι>> της

Κάσου και της Καρπάθου κ.λ . π .
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι <<aρμαθιές» με τα φλουριά, οι aρματωσιές με τα κλειδάκια
και τα άλλα κρ ε μαστά κοσμήματα.

Το χαϊμαλί και οι μοστοκαρφιές της ανδρικής φορεσιάς της Καρπάθου με τα αργυρόφυλλα,
οι κουτελίτες (στολίδι γνωστό, όπως είπαμε, από τους βυζαντινούς χρόνους μ ε το όνομα
<<κούτελα>>), το <<μιρμί >> της Κάσου , το << σεργούτι>> της Πάτμου , τα φλουριά της Κω, Καλύμνου

και των άλλων νησιών, η <<σασούνα>>, το χαϊμαλί και ο σταυρός του Καστελλόριζου μ ε τα
κρεμαστά φλουράκια ή βενέτικα, του ίδιου νησιού τα κοσμήματα της ψάθας,οι <<δίπλες>> της
Τήλου

με τις

Καρπάθου

με

κούπ ες, τις φούσκες
τα

κρούσια που

και

τις φουσκάτες , οι φούντες (αργυρόφουντες) της

είναι φυλακτικό κόσμημα για τα νεογέννητα αγόρια, τα

<<μηλιγγούδια>> και τα <<κατάσειστα>> του ίδιου νησιού, τ ' αργυροκούδουνα, τα αργυροκλείδια
και οι μυρτές (μυρτόφυλλα) του ίδιου νησιού. Τέλος το βυ ζα ντινό <ψανιάκι>>, που το αναφέρει ο

Ζωναράς στο Λεξικό του

(Ζωναρά Ιω. Χρονικόν

Weber

Βόννη

1897),

στη λέξη μηνίσκος

(<<Κόσμος χρυσούς περιτραχήλιος το καλούμ ε νον μανιάκιον >>)και ο Αχμέτ στον <<Ονειροκριτι

κόν» του (<ψανιάκιν εκ λίθων και μαργαριτών») , ζει στη ζ ωή και τη γλώσσα μόνο της
Καρπάθου.
Το λικνιστικό τρ ε μούλιασμα των κρεμαστών στοιχε ίων ζωντανεύει με την κίνηση και
.συνεπώς, τα κοσμήματα αυτού του τύπου αποζητούν την κίνηση, με βαθύτερο σκοπό την
πρόκληση της μαγικής δύναμης.

Στα κρεμαστά κοσμήματα, ιδιαίτερα, πρέπ ε ι να αναφέρουμε τα ανεξάρτητα στοιχεία που,
προετοιμασμένα,κρ ε μιούνται

σ ε αλυσίδια ή με γάντζο και είναι η κατάλη ξ η σε κάποιο

κόσμημα διακοσμητικό.
Τα

κοσμήματα αυτά δημιουργούν με το περπάτημα και το χορό κίνηση, που θυμίζει

θρόϊσμα, κίνηση ρυθμική που ζω ντανεύει το κόσμημα.
Από την κατηγορία αυτή των κρεμαστών κοσμημάτων θα αναφέρω τα μυρτόφυ λλ α τη ς
Χάλκη ς (όταν κρέ μονται dε αλυσίδια), τα ασημόφυλλα και τις μερτέ ς (μυρτιές)της Καρπάθου,

τα ψλουράκια και τα μικρά β ε νέ τικα, που γίνονται καταλήξε ις στη σασούνα, το χαϊμαλί και το
σταυρό στο Καστ ελλό ριζο.
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Ε ή:ίση ς, δεν μπορο ύμ ε να παραλείψουμε τα μικρά νομίσματα, ή τις άλλες απολήξ ε ις που
υπάρχουν στ ους κουτ ελ ίτ ες , ακόμα και στον κουτε λίτη του μουλαριού στη Ρόδο και στην
Κάρπαθο , στ ο φυλαχτάρι και τη μ οσ τ οκαρφ ιά τη ς Καρπάθ ου, τις ασημόφουντες · και τα
κρο ύ σια, τα κλε ι δ ιά τ ου ί δίου νησιο ύ, τι ς καμπάν ες στο <<Πό σι

,,

τη ς Πάτμου, τα κατάσειστα

τη ς Καρπάθου:
Σταυρ{; με rα ιωτάσε ιστ(ρ)α
ιο ' ε ικόνα με το γι,-όρ φ ι ...

μ ας λέε ι ένα καρπαθίτικο δ ίστιχ ο, γ ια να μ ας θυ μίσε ι και τη ν αρχαιότατη ελλ ηνικιΊ λέξ η

<< κατάσειστρα >>,
' Αλλα κρ ε μαστά κοσμήματα ε ίναι τα «χ ρυσ οκού τσια >> π ου κρ έ μονται στα σκουλαρίκια τ ου
Καστελλόρι ζου, τα <<χλιμπίδια>> και τα σε ίστρα τη ς Τιl)cου , πο υ δια τηρούν αυτό το πανάρχαιο
όνο μα .
'Ολα αυτά τ α κρ ε μαστ ά κοσμήματα τονώνουν την κίνηση , δ ημιουργούν πρόσθετο ρ υθ μικό
ι1χ ο, εν ισχύουν τη δύναμη τη ς κίνησης και του ρυθμού και δ ημιο υ ργούν στ ο ν απλό άνθρωπο
μιαν ε πιβολή , κάποιό σωστικό ακαθόριστο ρυθμ ό και μιαν αποτρεπτική δύ ναμη .
Στη μορφ ολογι κή εξέλ ι ξ η ιδιαίτ ε ρη θέση κατ έ χουν τα κοσμήματα π ου έ χουν τρι γων ικό

σχήμα. Με έκ π λ η ξ η βρήκα την παρουσία του ς σ ' όλα τα νησιά, αλλα με δια φορ ε τικό όνομα.
Πρώτ ον, έχου με το γνω στ ό <<χαϊ μ αλί>>, « ή χαμαλί>> σε τριγων ικ ό σχήμα, πο υ συνηθί ζε ται σε

δ ιάφορη θ έ ση στο διάκοσμο και έχε ι α καθόριστ ο συμβολισμό, ε κτός από την αποτρεπτική
δύνα μη

τ ου

κακού.

Η παρ ου σία τ ου ε ίναι αποτέλε σμα μια ς εξε λικτικής δ ιαδικασία ς , μ ε

ξε κίνημα π ου χάνε ται στ ο πο λύ πα λ ι ό χθε ς.
Βρήκα στ ον τίμαιο το υ Πλάτωνα (Πλάτωνος Τίμαιος , Κ εφ .20/54 σ ελ . ΙΟΊ εκδ. Φέξ η , Αθήναι
χ . χ), ό τι τα τρί γ ωνα αποτ ελού ν τα πρ ώτα υ λικά στοιχε ία τη ς χώρα ς, δ ηλα δ ή τη ς τρίτη ς αρχής

τ ου Κόσμο υ πο υ ε ίναι η μι1τρα και η τρ ο φό ς του κόσμου. Το ορθογώνιο ε ίναι το πνεύμα του
νε ρού , τ ο σκαληνό ε ί να ι τ ο πνεύμα τ ου αέρα, κ.λ.π.

Θα πρ έ πε ι , ύσ τ ε ρα από αυτο ύς του ς συμβολισμούς, στον πα γ ανιστικό χώρο ν ' αναζ ητήσου 
με τι ς καταβολ ές του χαϊμαλιού κ α ι τ ους σ υ μβ ολ ισμο ύς το υ χθ ες να τους δέ σουμ ε μ ε το
παραδο σιακ ό σήμερα . Στην Πινακοθήκη της Μ ό σχα ς, σε πίνακα τ ου ζωγ ράφ ου Μπασνίτσωφ
(19ος αιώνα ς ) ε ίδα τα άλογα να φορούν τριγωνικά χαϊμαλιά .
Στη ίδια Πινακοθήκη , σ ε πίνακα π ου παριστάνε ι τ ον Βλαδίμηρο το Μεγάλο , ο Βλαδίμηρο ς
κρατά ε ι κομπ ολό ι πο υ έ χ ε ι απόλη ξ η δυό ό μοια τρι γων ικά χαϊμαλιά , τοποθετημ έ να το ένα κάτω

από το άλλο, ε νώ μεταξύ τ ους υπάρχει μικρό κενό. Θά πρέπ ε ι να υ ποθέσο υ μ ε πω ς οι μα γ ικ ές
ι δ ιότητε ς του χα'ίμαλιού , ο ι συμβ ολ ισμ ο ί του , όλα αυτά διατηρηθήκαν ε στην ανθρώπινη
δε ισιδαιμονικιΊ αντίληψη και πίστη και ιδιαίτ ερα ως τον π ε ρασμ έ νο αιώνα .
Τέ τοιε ς αντιλι1ψεις ρί ζω σαν και στην ελλ ηνική λαϊκή ψυχή, αφο ύ η χώρα μα ς υπήρξ ε και το
στα υ ροδρ ό μί ανάμεσα σ '

Ανατολή και Δύση.

Στα Δωδ ε κ άν ησα, το χα'ίμαλί , μα ζ ί μ ε τι ς <<μα γ ικές>> του ιδιότητ ες , ζε ι και μ έ σα στο σι1μ ε ρα,
αλλά

πιο

π ολύ

στο

χθ ες,

με

παρα δο σιακή

ε π έ κταση

στο τώρα .

Στη

Ρόδο,

στο

χωριό

Αρχάγγελος και λιγότερο στη Σά λα κ ο , τ ο χαϊμαλί λέγεται << φο ύν της>> . Στη Σάλακο έ χ ε ι και
σχήμα τραπ εζοε ιδ ές .
Στη Σορωνή έ χε ι αντικατασταθεί τ ο χα ϊμα λ ί από τον κουτ ελ ίτη, αλλά υπήρχε μ έχ ρι πριν
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π ε ρίπου χρόνια και λεγόταν « καρ φοβελόνα». Σ ' όλα αυτά τα χωριά, τοποθ ετε ίται στο μαντή λ ι.
Στην

Αστυπάλαια

ε ίναι

κόσμημα

τη ς

πλάτη ς

και

λέγ ε ται

<<τσούλα >>

( ε ικ . 24) .

Στο

Καστελ/. όρ ι ζο ε ίναι το <<χα ϊμα λ ί των πα ι δ ιών» . Στη Ρόδο ήταν χαϊμαλί , πο υ το κρεμούσαν στ'
άλο γ α. Στη Χάλκη εξακολουθεί να λέγ ε ται <<χαϊ μ αλ ί ». Στην Κάρπα θο το βρίσκο υ με το χαϊμαλί
στην

αν δρ ικιΊ

φορεσιά

και ,

με

το

όνο μα

<< β ελό νες,,,

στο

στό λ ισμα

του

κ ε φαλιο ύ τη ς

Καρπαθιώτισσ ας. Διαφορ ές στη μορφ ολογ ική τ ου σύσταση υ πάρχουν μόν ο στο μέγ εθος και
στην κατ ε ρ γα σία.
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Σήμερα ο άνθρωπος έχε ι απ ελευθε ρωθεί από πολλά τα μπ ού και εκφράζε ι το π αρό ν του , μ ε

aπωθημέ νες πολλ ές παραδοσιακ έ ς καταβολ ές και μ ε καιν ούρ ι α πρότυπα . Στην τρ οχ ι ά τ ου, όλο
και φανερώ νονται ν έες απελευθ ε ρωτ. ικ ές κ α ι κ αταλυ τικ ές δυνά μ ε ι ς, π ου ό μ ως δεν μπ ο ροίJ ν να
διαγ ράψ ουν τελείω ς τ ο παραδοσιακό που εκφρά ζε ι το χθες και κάποιε ς όχι τ υχαί ες ι:μπ ε ιρίε ς .

Στην καινο ύ ρια π ο ρ ε ία π ου δια γ ράφ ε τα ι , ο άνθρω π ος θα βρίσκ ε ται σ ε μια θέση , ό π όυ τ ο χθες
θα ε νών ε ται σαν κρίκος μ ε τ ο σήμ ε ρα .

ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΑ Δ Ω ΔΕΚΆΝΗΣΑ ΚΑΙ Η

TEXNIKH

ΤΟΥ

Το κ ό σμημα , ή , σωστότερα, τ ο <ψα λ αματικ ό" , όπ ω ς τ ο λ έε ι ο λαός, χωρί ς να τ ο ξε χωρί ζ ει αν
ε ίναι από μάλαμα ή ασ1Ίμι ή απ' άλλο μ έ τα λλο , δεν έχε ι σποι ι δα ί r.ς δ ιαφ ο ρ ές στην τε χνικ ιΊ από

άλλο υ ς τό πους.

Διαφορέ ς υπάρχουν κ υρ ί ω ς γύ ρω από τη μ ο ρφ1Ί

και τι ς επ ι δράσε ι ς πο υ

δέχτηκ ε, αφού στο δωδεκαν ησ ιακό χώρο σ υναν τιούνται ο ι ε πιρροέ ς Ανατολής και Δ ύ ση ς, ενώ,
παρά λλ η λα , υ πήρξε κα ι η παλιά κ λ ηρ ονο μι ά, η ιστ ορ ικ ά γνω στή τ ουλάχ ιστ ον γ ι α τη Ρόδο,
που ξεκ ινά ε ι από τα αρχαία ε ργαστήρια και φτάνει μ ε τ ε κμήρια ως τ ον Γ εωργιλλά

( I 500

π ε ρί π ου), πο ύ προαναφ έ ραμε .

Στο θησαυροφυ λά κιο τη ς Μον1Ί ς Αγ. Ιω άννου Θεο λόγου, στην Πάτμ ο, βρίσκο υ με, ακό μα ,
βυ ζαν τι νά κοσμήματα

και με τα γενέ στ ε ρα , π ου δ ε ί χνουν τη\ ' κοσμοπο λ ίτικη π αρουσ ί α του

<ψαλαματικού», σαν ξε νόφ ε ρτη αφ ι έ ρωση και σαν προσφ ορά των καπε τ ανα ίων στ ον πρ ο στάτη

άγιο τ ου νησιο ύ. Κ ι όλα αυτά, έ χουν δημιουργήσει τη συ.ν έ χεια και την τ οπ ική παρ άδοσ η , πο υ
τη διακρ ίνε ι και μι α καλλ ιτεχν ική τ οπ ικ1Ί ι δ ι οσυ στασί α.
Η π ε ριγρ αφή τ ου Γεωργ ι λλά μ α ς θυμί ζε ι π αραδο σια κά κ ο σμήματα όλων των ν ησι ών, ό πω ς
θά δούμ ε από τη ν π ε ρι γ ραφή τ ων τ ο πικ ών κ ο σμημάτ ων :
Στιχ .
Στιχ .
Στ ιχ.
Στιχ.

I I 1: αΙΙά h· ατα μr: τα μα λλ ιά ι ιάχ ουι' βρ ύλλες χρυ σά φ ι .
I I 2: Αμέ όσα π λεξουδιάζουΙΙτa ι ' μ ι: το μαρ γαριτάρι.
I I 3: ιωι σhΌΙJφίαΙΙ ά λλr:ς διι,·τυω τήιΙ με το πο λύ λ ο γάρι .
125: ιω ι (οι γυ ιιαίιο:ς) λ ιθομαρ ) ·άρ ταρα ι1α 'χ ου ι ' r: ι ς μαιιιι\'ότια.

Στιχ.Ι26 : κι ε πά ιιω c ι ς τα τραχήλια τωι 1 , r: ι ς τα τοριιεύματά των .
Στιχ .

I 27: χρ υ σά 11α έχ ουι ι γ ουρζι:ρ ι ά μ έχρι και τα βυζιά τωιι.
I 28: ι,ι απ· έξω ο ι )' Ου ιιέλι;ς τω ι1 έ τι:ρα 11α 'χ ου ι ' πάλ ι .
Στιχ . 129: ιια λ άμπουν, Ι ' · αιιτιιιοβ ολού ι1, τα ι:ύμορφά τωιι κά λλ η.
Στιχ . I 30: Αμέ τα γκόρφια τα χρυσά. που κρέμ οιι ται στα σ τή θη .
Στιχ. 133: Πολύξοδα , π ολύ τιμα, αμέ , cμ έ 11α πείθc ι.
Στιχ . Ι 34: ο φλ όκο ς c ι ς το ιω ύτελο ο λ ιθοιωμ ωμf: μο ς.
Στιχ . 135: ιο Ό μα λλο πλέ ιπης ε ι ς τηιι ιωρφιj ιι ο μαρ γαριταρέ ιιιος.
Στιχ. 136: άλλcς Ι 1 α έχ ουσι χρ υ σi: ς ά λυσc ς ιια φορούσιιι
Στιχ . 13 7: ι(ι · ά λλες ιω τά τη11 δύ ι1αμιιι ιωι μπόρc ια ν ιια ιφεμο ι) σιιι.
Στιχ . I 38: να τα ι\ρι:μούσι οι φτωχές c ι ς τα Θηλυιωυδάι(Jα
Στιχ .

Στιχ . /43: Τη ν ά λυ σ11ι τηιι αργ υράν ε ι,· μ έ ση ς τηι ι ιωδέliαιι

Στ ιχ. / 44:

Όλ ηιι τ η ιι μέ σηιι ζώ ιιc ται και φτάιιι; ι έως κά τω .. .

Τα ονό μα τα, λο ι πόν , π ου δ ι α τηρ ούν τ α κοσμήματα, όπως θα δού με και πιο κάτω, μα ς
φα νερώνουν παλαιϊκ ές ρί ζες, π ου χάνονται στο βάθο ς τ ου χρόνου .

Από τι ς πατροπαρά δο τ ες τ εχ νικ ές, ε κτό ς από τα χυτά , ε ί να ι και η τεχν ικ11 ε κ ε ίνη μ ε την

ο π οία δουλεύουν το ασ ήμι , ε ίτε καθαρό ή ανακατεμένο μ ε χαλκό ή ορε ίχαλκο .
Όταν . τ ο ασ ήμι ε ίναι λίγο , έχουμε τα «φαρ μ ακερά » π ου έχουν και πρόσμι ξ η μ ε άλλα μ έ τα λλα
και γ ια << Κ όλληση>> χρ ησιμοπ οιούν το <<αρ σ ε νικ ό». Δεν έλε ιψαν όμω ς ού τ ε ο ε πιχρυσωμέ νο ς
μπρ ούντζος ού τε ο σκέτος χαλκό ς.
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·Αλλ η μέθοδος είναι η εγχάρακτη, δηλαδή το χάραγμα πάνω σε χα\κό, ασήμι κ.λ.π., σχεδίων
απλών και εύκο λων στη χάρα ξ η.
Η απλή χάρα ξ η δημιουργε ί απλότητα και ικανοποι ε ί τη λαϊκή υ ποδομi,] και προ έλευ ση . Πιο

διαδ εδο μένη μέθοδος _ήταν το << φουσκωτό>> ή « χτυπητό >> ή <<σηκωτό», δηλαδή η σφυρήλατη
τεχνική.

Οι τε χνίτες σχεδ ιά ζου ν πρώτα τα θέματα απ ό την ε σωτ ε ρική π λευ ρά και τα χτυπούν έ π ε ιτα
με το καλέμι πάνω σε μαλακή μάζα πίσσας. Μ' αυτή τη μ έ θοδο το σχέδιο βγαίνει ανάγλυφο από
την κα λή όψη.
Η σφυρήλατη τεχνική , γενικά, θεωρείται η πιο διαδεδομένη.
Ατομικά πιστε ύω ότι, στα Δωδ ε κάνησα, η πιο δ ιαδ εδο μ έ νη τεχνική είναι η συρματερή. Δ ε ν

λείπουν όμως συνυπάρ ξε ις στις δύο τ εχ νικέ ς, εγχά ρακτη ς και σφυρήλατης ή τρ υ πητή ς.
Στα

τρυπητά ,

κυρίω ς,

έ ρ γα,

χύνουν

το

ασήμι

σε

καλο ύ πια

και

μ ετά

με

το

κα λέ μι

ε πεξ ε ργάζονται τις λεπτομέρειες .

Συνδ υάζε ται , ακόμα, η σφυρήλατη μ ε τη διάτρητη, που τη χαρακτηρί ζε ι πιότερο η αφαίρε ση
της ακόσμητης ε πιφάνε ιας γύ ρω α πό τα φο υ σκωτά σχέδ ια . Η διάτρητη, όταν συνδυά ζε ται μ ε
μια από τις άλλες, προβάλλεται ιδιαίτε ρα όταν στο βάθος στρώνο υν ένα χρωματιστό ύφασμα
(βελούδο , συνήθως).
Ο τ εχ νίτης μ ε την αίσθηση τη ς προβο λ ή ς, μ ε τι ς φωτοσκι ά σει ς που δημιουργούνται,

δημιουργεί και αισθητικά αποτ ελέ σματα.
Η τ ε χνικη τ ου συρματ ε ρού ε ίναι πολύ διαδ εδο μένη σ ' όλο το δωδεκανησιακό χώρο. Οι
ντόπιοι

τεχνίτ ες χρησιμοποιούσαν την τεχνική

τη ς φιλιγκράνας

(filigree)

μ ε μαστορικό

δούλεμα.

Αφού

έχυναν

το

ασήμι

σε

σύρματα,

πετύχαιναν ,

με

επιδέξια σχήματα

και

ε πιδέ ξ ι ι:;ς

συγκο λλ ήσεις, μαστορικά σχέδια που έ μοι ζα ν με δαντέλα.

'Εχου μ ε και την κοκκιδωτή διακόσμηση (τα σημερινά βο λαράκια) , την τόσο σ υ νηθισμ έν η
στα κοσμήματα της Ρόδου, της αλεξανδρινής ε ποχής, που είχαν περιορισμένη χρήση. Στα
κοσμήματα τονί ζεται η με ταλλική λάμψη με τι ς διάφορες πολύτιμ ες, ημιπολύτιμε ς ή γυάλινες
πέτρ ες, που πο λλά έχουν διαφορετικά ονόματα από ε κ ε ίνα άλλων ελλ ηνικών πε ριοχών .

Αναφέρω μ ε ρικά: <<λο(γ)ές>>, λοούδια ονομασίες ανώνυμων κοινών πετρών ή ημιπολύτιμων·
<< Φ ε ρου ζές» (Ρόδος), τουρκουά ζ (Ρόδος), << περου ζέδες>> (Πάτμος) , << κουρούδια >> (Πάτμος)= τα
γ αλά ζ ια ζαφ ε ίρια , <<ματόχαντρο>> (τοπάζια), << φταρμόπε τρα >> (Κάσο ς)
<<κορ\λ.ιόλες>> (Ρόδος), <<μερτζάνι (Κάρπαθος)

=

=

η γαλά ζ ια χάντρα,

το κοράλλι.

Από βυζαντινή παράδοση και από δυτική ε πίδραση έ χουμε και την τ ε χνική του σμάλτου.
Αλλά

τα

σμαλτάτα

κοσμήματα

(όπως

και

τα εκκλησιαστικά

σμαλτάτα) συνήθως ε ίναι

ξε νόφ ε ρτα και έφταναν στα νησιά από τις δυτικ ές κυρίως χώρ ες .
Θα

πρέπ ε ι,

ακόμα ,

να

αναφέρω

ότι

η

τε χνική

του

σαβατιού

πριν

εκατό

χρόνια

χρησιμοποιόταν από τους Δωδεκανήσιους χρυσόχούς. Σπάνια σήμ ε ρα να βρ ε θεί << σαβάτι>> στα
Δωδ ε κάνησα, κι αν βρ εθε ί , αυτό θα είναι συνήθως ξε νόφ ε ρτο.
<<Μαλαματικά>> του λαού, είναι κυρίως τα ασημ έ νια κοσμήματα και τα μαλαματοκαπνισμένα .
Τα <<μα λα ματικά >> ε ίναι τα κοσμήματα του Δωδεκανήσιου γεω ρ γού, του ναύτη , του μικροαστού ,
ε ίναι το στολί δ ι τη ς γυναίκα ς, της κόρη ς, τη ς αδερφής, πο υ μα ζί μ ε λ ίγα φ λ ουριά αποτελούν
και

το

θησαύρισμά τους για τις δύσκολες μ έ ρες . Το χρυσό, όμως, κόσμημα δουλεμένο

περίτ εχ να και σπάνια απλό, μ ε τι ς πολ ύ τιμε ς π έ τρ ες, τι ς διαμαντόπετρες, τα σμαράγδια, τα

μαρ γαρ ιτάρια ,

το

μ ε ρτζά νι

κ.λ.π. ,

ήταν

το

στολίδι

και

το

όχι

ασήμαντο

<<βιός>>

της

aρχόντισσας , της καπ ε τάνισσα ς, της γυναίκας του μεγαλ έ μπορα.

Τα π ε ρισσότε ρα ακριβά κοσμήματα ήταν ξενόφε ρτα , έρ χονταν από Ανατολή και Δύση. Σ ε
με ρικά ,

πά λ ι ,

κοσμήματα

βρίσκουμ ε

ε πιρρο ές

από

τη

γε ιτονική

Κρήτη ,

ενώ

και

η

Ιπποτοκρατία σ ε άλλα κοσμήματ:α, βά ζε ι τη σφ ρ αγίδα της.
Στο

δωδε κανησιακό,

λοιπόν,

χώρο

δ ημιουργε ίται

κοσμήματος, κάτι το αξιοσημείωτο κι ανεξεpεύνητο.
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κάτι το

ξεχ ωριστό

στον τομέα του

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Αναφερθήκαμε πιο πάνω σε κάποιες σημαντικέ ς μαρτ υρίες (Γεωργιλλάς

Λιμενίτης>>, Το

-

θανατικό της Ρόδου ») για το ροδίτικο κόσμημα και τα πλούσια στολίδιc.. του. Να και μερικοί
άλλοι χαρακτηριστικοί στίχοι από το ίδιο βιβλίο:

146: δiν[[ (η άλυση) και κόμπους δύο τρι:ις τάχατε ιια κοντύνει.

147:

Αμi το μήλο επαινώ που κρiμι:ται σ' εκι:ίνη

148: Έχε ι και στιμαρίζεται ε ι ς τέχνηιι και ε ις θάρρος
149: Άλ λr:ς ακόμη πλιότr.ρα και άλλι:ς να μη φτάνουν

I 50:
152:
153:

απ

'

τα μισά των ήμισωιι να έλθουν να σιάσουιι

Είδα και μοίραν απ' αυτές που βάλα σ.ν καλίκια
Τριάιι τα ναξίζουσι φλουριά να τα στιμάρης δίκια

154: Διότι ήταν ολοτζάπωτα, χρυσογ κλαβαρισμένα

155:

μ ι: λ ιθομαρ γαρίταρα τρι γ ύρω στολισμένα.

Αλλά, όλα αυτά τα εξα ίσια για τα στολίσματα και τα κοσμήματα, αναφέρονται στην πλούσια
φορεσ ιά τη ς ροδίτισσας , του 15ου αιώνα. Με το πέρασμα των χρόνων και με τον ερχομό της
σκλαβιάς , τα πρά γ ματα αλλάζουν. Η τουρκοκρατία, με την ε πιβο λή του δυσβάσταχτου φόρου
της <<δεκάτης», ο γ ε ωργικός χαρακτήρας της ζω ής του τόπου, που τον κράτησε μακριά από τη

ναυτική άνθηση η οποία παρατηρήθηκε μ ε τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και τη
συνθήκη του Ιασίου(

1792), η

οικονομική φθορά κάτω από την καταπί εση του κατακτητή, όλα

αu.τά, κάνουν τα κοσμήματα πιο λίγα και πιο λιτά.

Τα παραδοσιακά κοσμήματα τη ς Ρόδου στα οποία μπορο,ύμε ν' αναφερθούμε είναι δύο και,
συμβατικά, θα πρ έ πει χρονικά να τα τοποθ ετή σουμε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις
αρχ ές του αιώνα μα ς .
Η «κολαivα» , η •φπουκαγιά»και η «αρμαθιά»
Σπάνια σήμερα θα συναντήσουμ ε τα δυο αυτά κοσμήματα στο νησί, γιdτί παλιότερα τα
τεμάχι ζαν οι οικογ έ νειες που τα ε ίχαν και τα κομμάτια τους τα παραποιούσαν.

Η μπουκαγιά ήταν μια λεπτή άλυ6η του λα ιμού. Εγύρι ζε κύκλου ς και, κατά διαστήματα, είχε
μικρά χρυσά σφαιρικά στολίδια προσαρμοσμ έ να στην άλυση (σαν τα κασιώτικα μποτόνια) ή

μικρά

τετράγωνα

πλακίδια ,

διαστήματα, <<δεσίματα».

προ ξε νώνοντας

· Αλλοτ ε

έ τσι

την

απατηλή

εικόνα

πως

είχε,

κατά

η μπουκαγιά είναι μόνο λεπτή αλυσίδα γυρισμένη σε

κύκλο υς, με ένα νόμισμα ή μια πέτρα ή κι ένα άλλο κόσμημα στο κ έ ντρο.
Η κολαΤνα είναι κι αυτή κόσμημα του λαιμού . Το ίδιο όνομα το σ υ ια ντούμε σ ε κοσμή μα τα
στην Κάρπαθο και Κάσο, αλλά; ό πως θα δούμε, διαφέρουν στη μ ο ρ φ11 . Η κολαΤνα της Ρόδου
είναι μια αλυσίδα χοντρή και πιο μικρή από την μπουκα γ ιά και , κατά δια στήματα, έχε ι ή μικρά

χρυσά νομίσματα ή <<ασημόκουμπα» (λέγονται καί χρυσοκοίψπια). Στην Κάσο λέγονται
<<αμπρόκαμοι». Ένα γκό ρφι ή σταυρός ή μια πολύτιμη ή ημιπολύτιμη π έ τρα , κρ έ μεται, όχι
σπάνια , από την κολαΤνα. Και τα δύο αυτά κοσμήματα , φαίν ε ται ότι είνα ι παρα λλαγές τοπικές
από

κάποια

κοσμήματα

το υ

συρμο ύ

φερμένα

από

τη

Δύση ,

που

πολιτογραφήθηκαν

<<δωδ ε κανησιακά•• και γ ίνηκαν παραδοσιακά σ ε διάφορα νησιά.

Από ροδίτικο λαϊκ ό τρα γούδ ι του περασμ έ νου αιώνα γ νωρί ζ ουμε και το << σα ξίδ ι » , κόσμημα
τη ς πό λ η ς της Ρόδου, πού σήμ ε ρα , δεν σώ ζε ται ούτε το ονομά του ούτε και καμιά μαρτυρία
έχουμ ε γ ι ' αυτό. Αλλά το π ι ό γνωστό κόσμημα είναι ή << αρμαθιά»
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Η <<αρ μαθιά •• (από το ορμαθός), μ ε τα φλουριά, πεντόλιρα, κωσνσταντινάτα, ντούμπλες ,

φουντουκλιά,

κοσάριά ,

ρ ε σατι έδες,

αλλά

πιότερο

με

ομοιόμορφα

νομίσματα

που

την

ομοιομορφία τους διακόπτει στο μ έ σο κάποιο πιό μεγάλο νόμισμα, είναι - οπως και σ' ολη
σχεδόν την Ελλάδα

-

τό χαρακτηριστικότερο κόσμημα στή Ρόδο και, ι διαίτε ρα , στά χωριά

της.

Φωνάξπc την πcθcρά της
να τη ς δώση τα καλά τη ς
ιω ι α ς τ ης φέρcι τα φλουριά της
να τη ς πη και μ ε το « γc ι ά της >> ...

λέει ένα νυφιάτικο ροδίτικο τραγούδι .
Λέγεται , ακόμα , << aρματωσιά•• , <<λαιμουδ ιά •• , και, στη Λίνδο , << Λαιμός••. Η <<αρμαθιά» ε ίναι ο
εύκολος τρ όπος αποταμίευσης, μ ε ταφοράς τη ς π εριουσίας και , ταυτόχρονα, ε ίδος στολισμού.
Κοσμήματα κεφαλιού

Για το λαό , είδος στολισμού ε ίναι και τα νομίσματα τα περασμένα σέ μετα ξ ωτή κλωστή ή
αλυσίδα ασημ ~ νψ, καί ιδιαίτερα φ ασημένιοι τούρκικοι παράδ ες, τά << άσπρα•• . Αυτά τά
ν1 9}ψψα τςι. ;y,ίνον.1αι στόλισμα, κάτω απ' τό μαντήλι του κεφαλιού στό μέτωπο , γ ίνονται ακόμα

β' ραχιόλψ , δαχτυλίδια κλπ .

.

Στο χωριό Σορωνή , στο σκούφωμα (μαντήλι που δένεται στα μαλλιά σαν είδος σκούφιας,

ενιl:> απ' έξ ω απ' αυτό φορούν άλλο μαντήλι) μπαίνει ένα χρυσό νόμισμα <<Κουτελίτης••. Στη
φορεσιά της Σορωνής ο << κουτελίτης •• αναπληρώνει ένα παλαιότερο τριγ ωνικό κόσμημα , την
καρφοβελόνα που έ μπαινε στq μαντήλι (εικ.24)
Στη Σάλακο και στον Αρχάγγελο, το τριγωνικό κόσμημα, φτιαγμένο από φιλιγκράνα και

σπανιώτερα «φουσκωτ ό••, με ημιπ ολύτιμ ες π έτρες ενώ από τη βάση του κρέμονται μυρτόφυλλα
ή

I

ιl

αργυρόφυλλα

οπω c:

<< καρφοβελόνα•• (εικ.

λέγ ονται

τα

κρεμασίδια ,

λέγε ται

«φούντ η ς»,

ε νώ

στη

Σάλακο

24/ 31)

Στο Γενάδι αντί << Κουτελίτψ• ή << φούντψ•, έβαζαν στο μ έ τωπο μια σ ε ιρά από νομίσματα

(ρουπιέδες τις περισσότερες φορές) περασμένα σε μεταξωηΊ κλ~)στή.
Τα νομίσματα, όπως σ ' όλη την Ελλάδα , γίνονται και σκουλαρίκια , φουσκιά .. .

.. .Αν

εχ_αθήκαν τα φουσιοά

οι τρύπcς απομcfναν

λέει μιάΆ ροδίτικη παροιμία.

Τα σκουλαρίκια ανάλογα με το σχήμα το'? ς και το νόμισμα που τα αποτελεί , λέγο νται
<<Κρουκέλια••

ή

<<κρουκελάκια

••,

βέργες και

βεργίτσες,

καμπάνες,

λουίζια, φουντουκλιά

(εικ.34) .

... μικρό-μικρό
μικρή

το φουντοuκλ ί μα βαρ ε ι ο ιωμπα νίζcι

'ναι ΚΊ η α γάπη μου αμ έ χ ι λ ιάδες

' {)ζει

Αλλά κοσμήματα

Λαϊκό κόσμημα που φοριόταν πριν

100-150

χρόνια και πο υ ί.ηtάρχε ι , στα χωριά σα μ vή μη

ξε νόφ ερ της μόδας είναι τα << αγιοταφίτικα βραχιόλια» (εικ.25) φτιαγ μ ένη από μά ζα γυάλ ινη σε

δ ιάφορα χρώματα μ ε μικρό χρωματικό δ ι άκοσμο.
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· Εφταναν αirό την ·αντικριν11 ανατολή.

Τα έφερναν οι χατ ζ ήδ ες όταν γύρ ι ζαν από τον 'Αγιο Τάφο, ο· Ρο δ ίτ ες που πή γαιναν στην
πλησιόχωρη <<Α νατολή για το θέρο κι

άλλες ασχολίες κι οι ανατολίτες πραματευτάδες.

Πιστεύω πως στην εικόνα που έδωσα για το λαϊκό και παραδοσιακ ό κόσμημα τη ς Ρόδου
πρ έ πει να προσθέσω και την <<Καζίκα». Στην μπονιάτικη φορεσιά -την πιο χαρακτηριστικ1Ί
ροδίτικη φορεσιά- αριστερά στη ζώνη, κρεμασμένη από μια μικρή άλυση μπαίνει η <<Καζίκα>>.

Η <<Καζίκα>> είναι κοινός σουγιάς

πού χρησιμοποιε ίται για τις πρακτικ ές ανάγκες της

ροδίτικης γεωργικής ζωής αλλά, ταυτόχρονα, έχει και διακοσμητικό χαρακτήρα ...

... Καζίκα

μ ε τηιι άλυση μ· ί:δω ιο: το πουλί μου

vα τηv βαστώ επάνω μο υ ιι α Ι(όβω το ψωμί μο υ.
Με δύο, ακόμα, κοσμήματα θα πρέπει ν' ασχοληθούμε. Ιον. Το δαχτυλ ίδι. Πα γκό σμια και
πανάρχαια είναι,

β έβαια, η

χρήση

του. Το αναφέρω για τη φυλακτικ1Ί δύνα μη που του

αποδίδουν. Το δαχτυλίδι και, μάλιστα, αν έχει πολύτιμη

ll

ημίπολύτιμη πέτρα, πιστ εύουν πω ς

αποδιώχνει το κακό . Αν η πέ τρα ε ίναι μία, λέγεται <<μονόκουμπο, αν οι π έ τρες είνα ι τρείς,
<<τρίκουμπο>>. Το <<τρίκουμπο>> πιστεύουν πως έχε ι ιδιαίτερη δύναμη για την αποτροπή της

βασκανίας και γενικά φυλακτική δύναμη από το κακό (εικ.37). 2ον. Τήν ταμπαιοί:ρα. Είνα ι η
ταμπακιέρα παραδοσιακό κόσμημα; Πιστεύω ναι. Γιατί ή ταμπακι έρα ηταν ο -απαραίτητος

σύντροφος

του

καπνιστή

τη ς

πόλης,

της

κάθε

πόλη ς,

γ ιατί

για

τα

χωριά

έχουμε

το

καπνοσάκουλο. Αργότερα, η χρήση της μετατοπίστηκ ε σε κόσμημα της αστής . κυρίας. Οι
γυναίκες της πόλη ς χρησιμοποιούσαν την ταμπακι έρα για να βάζουγ τα κέρματα, κυρίως όταν

πήγαιναν στην εκκλησιά. Ε ίναι το

porte-n1onnaie

τη ς γυναίκας μιας κάποιας κοινωνικής

προβολής (εικ.46).

Τελειώνουμε αναφ έρον τα ς και κάποιες άλλες περιπτώσεις κοσμημάτων κατά της βασκανίας.
Για τα παιδιά έχουμε το γαλανό ματόχαντρο, που λέγεται και <<φερουτζές» και το χαϊμαλί που
με αλυσίδα μπαίνει στο λαιμό ανθρώπων και ζώων (εικ . 2,28,24).

Για τα άλογα, τοποθε τούν στο κ εφάλ ι κόσμημα σε σχήμα μηνίσκου. και μέσq στο τό ξο του
μηνίσκου έχουμε κρ ε μασίδια και στη μέση μια πέ τρα από αχάtη ή κορνιόλα (εικ,2,28).
Οι χρυσοχοί
Α ξ ιόλογοι χρυσοχοί στη Ρόδο είναι πολλοί από την οικογένεια Κρεμμύδα.
Πρίν

150

χρόνια έζ ησε ο

Κωνσταντίνος Κρεμμύδας .

'Εκανε επενδύσεις aσημένιες σε

εικόνες, όπως στην Παναγία Καθολική της Κρεμαστή ς. Γιοί του, ο Δημήτρης και ο Φώτης.
Γιοί του Δημήτρη, ο Μάρκος και ο Αναστάσιος. Κι άλλα πολλά μέλη αυτής της οικογένειας
εργάστηκαν και εργάζονται σαν χρυσοχοί.
Αναφέρω, ακόμα , τους αδελφούς Λουϊζίδη (Μιχαήλ και Βάσο) και τον Γ .Παπανικολάου .
ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ
Η

γυναικεία

στολή

τη ς

Νισύρου

φέρνει

το

βυζαντινό

όνομα

<<αλλάγια».

Και

είναι,

πραγματικά, εντυπωσιακή, μ ε τη βυζαντινή τσιπίδα στο κεφάλι (όπως απαντιέται στο χωριό

Νικιά),

με τον καμουχά,

με

τα πασίλα

(πασίλογα) κεντήματα

των μανικιών

και

με . τα

παραδοσιακά κοσμήματα.
Την όμορφη αυτή φορεσιά ελά χιστα τη στολί ζουν ξενόφε ρτα κοσμήματα το υ συρμού, αν και
το νησί είχε μεγάλη επικοινωνία μ'

Η

Νίσυρος

Ανατολή και ακόμα και με Δύση.

είχε άξιους ντόπιους χρυσοφούς. Τέσσερεις γενιές τουλάχιστον πριν από

σήμ ερα παρακολουθούμ ε μια ο ικ ογένεια, του ς Κοντοβερούς , που παρακλάδια της ακολουθούν
την τ έχνη και σήμ ερα, όπως είναι ο Μ. Μαυρουδής.
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Τα κοσμήματα
Τα κοσμήματα της στολής δένουν- μ· αυτήν, γιατί αφήνουν ελεύθερο τον εντυπωσιακό της
τόνο.
Στολίζουν
αρμονικά

και

και

στηρίζουν τη

την

στολή

προβάλλουν.

και

δίνουν την εντύπωση

Δύσ- aσημ έ νιες ή

πως τη συμπληρώνουν

μαλαματοκαπνισμένες <<Καρφίτσες»

ή

<<βελόνες>> από φιλιγκράνα, με στρογγυλό κεφάλι, ίδιες με τις καρφοβελόνες της Τήλου και

μεγαλύτερ ε ς από της Ρόδου, στερεώνουν αριστερά και δεξιά τη σκούφια.
Από το στpογγυλό κεφάλι κρέμονταν αλυσίδια με μικρές απολήξεις, τα αργυρόκουμπα ή

μυρτόφυλλα (έτσι λ έ γονται στη Δωδεκάνησο ο ι απολή ξεις και, ακόμα, κρεμασίδια). Στην
κίνηση του κ εφαλιού ηχούσε το μέτα λ λο, με ήχο που αρχικά είχε αποτρεπτική του κακού
σημασία κι αργ ότερα, ίσως, και ευδαιμονιστική.
Στο στήθος έ χουμ ε το <<λαιμό» , φτιαγμένο από μικρά <<Κουμπιά» από φουσκωτό ασήμι ή

γραφτό και σπάνια φιλιγκράνα με επέ νδυση <<Καπλαμά>> (αναφέραμε τη μέθοδο στον πρόλογο).
Παλιά,

οι

μικρές

αυτές

μπαλίτσε ς

λέγονταν

<<κουμπιά»,

ενώ

σήμερα

λέγονται

και

<<φουσκάκια>> (εικ.6). Τα κουμπιά περνούσαν ή σε άλυση ή πιο συχνά σε βέργα καί γίνονταν

ακόμα

και βραχιόλα . Κάποια

παλιά 7Ιροικοσύμφωνα (αγκλαβές), που αποσπάσματά τους

παραθέτω, αναφέρουν διάφορα κοσμήματα (καρφίτσες, λαιμό, κουμπιά και αλλα)
<<Λαιμός>> ή «αρμαθός» είναι το κόσμημα από νομίσματα, πού συναντάμε σε όλα τα νησιά

και, ακόμα , σ' όλου ς τους ελληνικούς Χώρους.
Κόσμημα των αυτιών είναι οι <<βέργε ς>> και τα ενώτια (διαφωτιστικά γι ' αυτά ε ίναι τα
αποσπάσματα των προικοσύμφωνων που παραθέτω).
Οι <<βέργ ε ς>> από ένα, δύο ή τρία κουμπ ι ά, ή μαργαριτάρια, ή πέτρες σε κάθετη διάταξ η,

περασμένα σε β έ ργα έχουν επάνω γάντζο και μπαίνουν με το γάντζο σε όχι τρυπημένα αυτιά
ενώ τα ενώτια φοριούνται σε τρυπημέ να αυτιά.

Μαρτυρίες από το βιβλίο του Νικήτα Κουμέντου, <<Ο Γάμος στη Νίσυρο>> Αθήνα
του Λαζάρου Διακογεώργη Παύλου
σελ .
εν

46 ...

1845

1976

(Αγκλαβή

Νοεμβρίου):

Γράφω εγώ η μητέρα της ... δύο aσημ έ νιες βέργες μαργαριταρένιε ς ζευγάρι εν, λαιμόν

...

σελ.

48 ...

της

' Αννας Παπανδρέου (ι2 Ιανουαρίου

ι873)

...ε ν

αργυρούν σταυρουλλάκιον

λαιμού.

σελ.

49 ...

Αγκλαβή Χ.Γεωργίου Χατζηκον1αρή εις τον Γάμον της θυγατέρας του Μαρίας

Αριλίου ι875) ... βέργες aργυρόχρυσες με κουμπιά ζεύγη

2.

2,

σχέτες ζεύγη

(9

2.

Βελόνην μ ε γάλην μιαν, λαιμόν αργυρόχρυσον ένα, αλυσίδων ε ν, λαιμόν έτι ένα

...

ένα

ζεύγος ενώτια χρυσά. σελ.5 ι .Εγκλαβή (Γονείς:Περουλής Γεωργίου και Μαρία Γρυπάρη) ... 2
χρυσά δακτυλίδια, β έ ργες aργυρόχρυσε ς ζεύγος εν, ενώτια
Ιανουαρίου ι

2

ζ ε ύγ η χρυσά, εις λαιμός (ι

7

89 ι) .
ΤΑ ΜΑΛΑΜΑτΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ

Ξέχωρη θέση έχουν στη Χάλκη τα νομίσματα

-

κοσμήματα που είναι πολυποίκιλα σε είδη

και μεγέθη, που με κάποια συμμετρία τοποθετημένα, στολίζουν το λαιμό και το στήθος, το
μέτωπο και τα χέ ρια της Χαλκίτισσας.
Φουντουκλιά,

φοινικάκια,

ρουπιέδες,

ρουσέτια,

κοσάρες,

βενέτικα,

ντούμπλες,

λοϊζια,

μαχμουτι έ δες, κaρτάκια (το ι/4 της λίρας), καυκάλια (έτσι λ έ νε τα κωνσταντινάτα), όλα αυτά

πιστοποιούν τον πλούτο των καπεταναίων.
'Αλλοτε , πάλι, τα << καυκάλια>> στο μέσο μιας άλυσης , φοριούνται στο στήθος και λέγονται
<< χαϊμαλιά>> .
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Χαϊμαλιά είναι και οι aσημένιες μικρές εικόνες αγίων, συνήθως τετράγωνες, με γύρω-γύρω
μυρτόφυλλα. Τα μυρτόφυλλα γίνονται και στολίδι του λαιμού.
Στη μέση του χαϊμαλιού, μια κόκκινη πέτρα πιστεύουν οτι τονώνει τη δύναμή του για

va

νικάει το μάτιασμα και να αποδιώχνει το κακό.

Στο λαιμό φορούσαν και τα «χρυσοκούμπια» (εικ.26) που λένε πως τα ψτιάχνανε Κασιώτες
τεχνίτες. Κι αυτό είναι πιθανό, αφού στην Κάσο υπάρχeιυν πολλά χρυσόκούμπια που,εκει,
λέγονται <<αμπρακομπέτονα».

Στο μέτωπο, μέσα από το μακρόστενο μαντήλι, φορούν τον <<κουτελίτψ• (τα βυζαντινά
«κούτελα») από νομίσματα ή τις <<μαγιωτές» (μικρές μπλε και πράσινες πέτρεςστερεωμένες σε

μια ψιλή αλυσίδα). Στο λαιμό μπαίνουν κ~ι οι <ψπουκα(γ)ιές», που είναι όμοιες με της Ρόδου.
Πλούσια σε σχέδια είναι και τα σκουλαρίκια. :Ξέχωρη θέση έχουν οι <<αητοί»- απομεινάρι,
σε σχέδιο και τέχνη, από ένα καλοθύμητο βυζαντινό χθες-, τα «φουσκιά» οι <<καμπάνες••, οι

<<βέργες», τα <<βελονάκια», (μικρές βέργες με μια γαλανή μικρή πέtρα, που τα φορούν τα μικρά

κορίτσια κ.λ.π.). Απο τα δαχτυλίδια, ξεχωρίζουμε tα <<καφασωτά» και τα <<πρόσωiτα», δηλαδή
όσα

έχουν

καμέο

ή

νόμισμα

με

πρόσωπο.

Για

να αποτρέπουν το

μάτιασμα έχουν τα

<<χοχλιώματα» (εικ.44) δηλαδή το κέλυφος του χοχλιού, που το κάνουν κόσμημα του λαιμού,

δαχτυλίδι

η

χαϊμαλί,

δεμένο

με

ασημένιο

ή

χρυσό

περίγυρο.

Για

τον

ίδιο

σκοπό

χρησιμοποιούν και το λαμiτερό aχάτη, που τeiν τριγυρίζουν με χρυσό πλαίσιο.

ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

Η Σύμη με το εμπόριο, τα χρυσοφόρα σπογγαλιευτικά, τις καρποφόρες σχέσεις με την
aντικρινή Ανατολή, γνώρισε οικονομική ακμή, με αντίκτυπο στην όλη ζωή του νησιού. Οι
επαφές όμως με εμπορικά κέντρα αλλάζουν και την κοινωνική ζωή του νησιού. Από τις πρώτες

δεκαετίες του 19ου αιώνα, η γυναικεία φορεσιά (γουνελάτη), αλλάζει με ευρωπαϊκά πρότυπα κι
αργότερα, με τη στολή της Αμαλίας.
Αλλά έχουμε και μερικές μαρτυρίες που μας δίνουν την εικόνα της ζωής στο νησί απ' άλλη
σκοπιά.

Ο Γάλλος περιηγητής Σαβαρύ (saνary), που επισκέφτηκε το νησί πριν δύο αιώνες

(1779),

. γράφει: <<Το πάν αναγγέλλει την πενίαν και την αθλιότητα. Αι οδοί είσι στεναί και ακάθαρτοι,

αι οικίαι όμοιαι προς αθλίας καλύβας εις ας μόλις εισδύουσι αι ηλιακαί ακτίνες. Οι κάτοικοι
εισί κατηφείς και σιωπηλοί, οι άνδρες και αι γυναίκες φέρουσι τον αυτόν ιματισμόν, μακρόν
χιτώνα, ζώνην και σάλιον περί την κεφαλήν, μόνον δε εκ του προσώπου διακρίνεται το φύλον»
(περ. ''Έσπερος», αρ.

Ο

Κ.Φαρμακίδης,

164,
σε

Λειψία

μελέτη

1888).

του

για

τη

(<<Δωδεκανησιακά Χρονικά», τομ. Γ', Αθήναι

γυναικεία

1977),

aρχοντική

φορεσιά

της

Σύμης

αμφισβητεί το γραφόμενα του Σαβαρύ,

λέγοντας ότι το νησί είχε ακμαία σπογγαλιεία και εμπόριο, αρχοντικά με ωραίους κήπους

. στόλιζαν

τις οχτώ ενορίες του χωριού και ο ιερομόναχος Γεράσιμο<; ο Κερκυραίος και άλλοι

Συμαίοι λόγιοι δίδασκαν στη Σχολή της Αγίας Μαρίνας.

Πιστεύω ότι και οι δύο απόψεις κρύβουν αλήθεια.
Στο

νησί

υπήρχαν

αισθητές οικονομικές

και,

συνακόλουθες

του

18ου

και

19ου

αι.,

κοινωνικές διαφορές, που είχαν αντίκτυπο στη ζωή του τόπου: Προλεταριάτο πολυάριθμο , με

άθλιες

συνθήκες

ζωής

και

έμποροι

πλούσιοι,

καπεταναίοι

λιγοστοί

με

αρχοντικά,

με

εκπαίδευση όχι τυχαία και πλούσια ζωή. Οι διαφορές αυτές φαίνονται και από τη μελέτη του
συμιακού κοσμήματος.

Η <<βέργωσψ• (εικ.

23)

το πιό σημαντικό κόσμημα του νησιού, ήταν και το κόσμημα των

λίγων· το ίδιο και η Γουνελάτη φορεσιά .
Τα <<γκόρφια» (εικ.

36)

είναι ελάχιστα και μόνο <<μπούκλες» aσημένιες (εικ.

9)

δείχνουν

σήμερα πως κάποτε υπήρχε αξιόλογο παραδοσιακό κόσμημα.
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'·

Ας πι. ρακόλουθ1Ίσουμε όμως το συμιακό κόσμημα από την αρχή. ΤηΓουνελάτη στολή την

κλείνουv στο άνοιγμα του στήθους 4--5 <<γκόρφια,, δηλαδή στρογγυλές πόρπες με δαντελω τ ό
τέλείωμα από

χρυσάφι ή

επιχρυσωμένο ασήμι ή

ορείχαλκο

με

πολύχρωμες πέτρες κι'

ανάγλυφες παραστάσεις, συνήθως του Αγίου Γεωργίου, της Παναγιάς ή το υ Αρχάγγελου
Μιχctήλ.

Τα

«γκόρφια

(Βυζ.εγκόλπιο)

είναι

ένα

από

τα

πι ό

σημαντικά

παραδοσιακά

κοσμήματ'α. Λέει ένα συμιακό μοιρ ολόϊ:
ΠtJυ πας α γ κόρφι vά κρυφτής
που παy; ' σταυρέ 1ια γ ιώσης .. .

Οι «εμπούκλες » ή «μπούκλες» , αντικαθιστοuσαν στη φορεσιά τα <<γκόρφια» σα στολίδια και
με τον πρακτικό σκοπό να κλείνουν εμπρός τη φορεσιά. Συνυπήρχαν με τα <<'}'κόρφια>> χρονικά,

αλλά πιό προσιτές οικονομικά οι <<μπούκλες» φτιαγμένες κι από χρυσοχούς της Σύμης . Στη
μέση η <<μπούκλα», έ χει το γάντζο, π ου τη στερεώνει στη φορεσιά.

· Στή

Σύμη τα σκουλαρίκια λέγονται κρικέλια, φουσκιά και καμπάνες (εικ. 41 ).

Η βέργωση
Το κύριο και ξε χωριστό κόσμημα του νησιού , μοναδικό στη Σύμη, ανύπαρκτο στ' άλλα

νησιά, είναι ή βέργωση , δη λαδή οι μαλαματέ\Ιιες-βέργιες που στολίζαν τη σκούφια. Για τη

βέργωση έ χουμε πληροφορ(ες από τον Κ . Φαρμακίδη, που προ αναφέραμε. Δε σώ ζεται κανένα
τέτοιο κόσμημα. τίς μόνες ειδήσεις τις έχουμε από παλιά συμιακά έγγραφα κι από διαθήκες

.

Αντιγράφουμε από τον Κ . Φαρμακίδη («Δωδεκανησιακά Χρονικά", τ . Γ'):
«Τη βέργωση α ποτελούσαν

εκ.,

12

χρυσοί διάτρητοι μπεράτες (εικ. 23) μήκους

που κατέληγαν σε σχήμα φύλλου

4

32 εκ.

ε κ. Τους τοποt! ε τούσαν παράλληλα πάνω στη

σκούφια, σε τ έ τοιες αποστάσεις, ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος της σκούφιας
τις οπές

περνούσαν οι βέργιες ο ι χρυσές,

έπλεκαν

μια

ολόκληρη

ψάθα.

Οι

και πλάτο ς

24

βέργες στη

(50

εκ.) . Από

καρατίων, και συνέδεαν τους μπεράτ ες και
μέση

του κ.:ιλύμματος στολί ζον ται από

3

δικέφαλους αετούς. Πολλές φορές στολίζονταν και με φλουριά, βενέτικα και κωνσταντινάτα».

Από διαθ1Ίκες και πρωκοσύμφωνα (βλ . Ευαγγελίας Γεωργά-Βολονάκη, Συμαϊκά δικαιοπρα
τικά έγγραφα του 18ου αιώνα, «Συμαϊκά» τ ο μ . Β' σσ .

200-239),

μαθαίνουμε αρκετά γ ιά τα

;τtαραδοσιακά κοσμήματα:

<<Προικοσύμφωνο

I

ι
I

1787 Ιανουαρίου 26 του Χατζή Νικόλ. Γιαννέση και της γυναίκας τ ου
Μαρίας παντρεύοντας την κόρη τους Ειρήν η ... με τον Χατζηαγαπητό βέργες μαλαματ έν ι ες
δώδεκα από 4 φλουριά το ζευγάρι, γρικέλια ασημένια ζευγάρια δύο ... 54 εμπούκλες aσημένιες
10, κόλπια ασημενοκαπνισμένα τέσσ ε ρα, δύο δακτυλίδια μαλαματ ένια ... »
Η αξία της βέργωσης ήταν 280 γρόσια, όπως, φαίνεται από τη διαθήκ η της Χατζήδαινας
Ειρήνης Χατζηαγαπητού (I 793 26/2).
1:
Τ ην ίδια ε ποχή έ νας σπιτότοπος, κατά τον Κ.Φαρμακίδη, στο χωριό κόστιζε 10 γρόσια, ένα
μαγαζί στη σκάλα του Γυαλού 60-80 γρόσια και ένα αρχοντικό 100-200 γρό σια. Ο
Χατζηαγαπητός γ ιός, του Χατζηιωάννου του Χατ ζ ηαγαπητού (I 797 Σεπτεβρίου 2 I) συνιqτά
στο γιό τ ου να σταθεί να διορθώσει τα σπίτια και τις βέργωσες των 2 αδελφών τ ου. ·
Ο Χατζηαγαπητός του Χατζηιωάννου συνιστά στις θυγατ έρες τ ου να προσέχουν την τιμήν ,
·το οσπί τιον .και τη βέργωσή τους.
Είναι δε φυσικό για ένα τόσο πολ ύ τιμο κόσμημα να υπήρξαν οικογεια κ ές φιλονικί ες πο υ
οδηγο~σαν στον τ ε μαχισμό και την πώλησή . του.
Αλλα ; ~()σμήματα κα ι οι χρυσοχοί της Σύμης
Η Σύ μη , το

2?

I 9ο

και 20ο αιώνα, είχε άφθονα ξ ενόφερ τα κοσμήματα. Από τά παραδοσιακά,

όuως, δε μένουν παρ(i <<μπούκλες>> και λιγοστά <<γκόρφια>>, γιά να κρατούν τή μνήμη του χθές
στό σ1Ίμερα, μέσα στήν τροχιά του χρόνου.

Στίς αρχές του αιώνα μας, ο αριθμός των χρυσοχών της Σύμη ς, μας προξενεί ιδιαίτερη
εντύπωση .

Την οικογένε ια Χρυσοχόου την παρακολουθούμε στη Σύμη, με πολλές διακλαδώσεις, στη

Λέρο, στην Κώ, στη Ρόδο . Οι χρυσοχοί αυτής της οικογένειας είναι γνωστοί με το όνομα
<<Παρασκευάς», που ' ταν το μικρό ονομά κάποιου Πρόγονου Παρασκευά. Ο Ανδρέας , ο
Νικήτας (Σύμη-Ρόδος) κι ο Δημήτρης (Λέρος) , είναι μερικοί απ' τούς Παρασκευάδες. Αλλοι
χρυσοχοί από τη Σύμη , οι Κακάδες , εγκαταστάθηκαν στο Καστελλόριζο. Στή Σύμη ήταν
εγκαταστημένος και ένας Ρώσος έμπορος και χρυσοχός, ο Μαργαριτώφ .

ΤΑ ΚΟΣΜΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ

Α \Ιασκουμπώσου τούρκικα και ζώσου κομιμάτα
και έβ γα στη κουρβέ τα σου και μέ τρα κολο\Ιάτα ...
e

ο

'

.'

'

Αρχίζω μ' αυτό το κασιώτικο λαϊκό τραγούδι, το τόσο χαρακτηριστικό της ναυ.τικής ζωής
της Κάσου και του πλούτου που έφερναν τα καράβια στο νησί.
Κολονάτα (Ισπανικά τάλιρα), από τις χαραγμένες σ' αυτά κολόνες , δηνάρια, νομίσματα που

δεν αναφέρονται στη λαϊκή ζω1Ί άλλου νησιού ούτε στη λαϊκή του ποίηση, μπεσ-'\'λίκα
(τοίψκικο νόμισμα 10 γροσιών) , ρεάλια (τούρκικα τάλιρα), νομίσματα όχι συχνά γνωστά στις
λαϊκές συναλλαγές , είναι για μας δείκτες της εμπορικής και ναυτικής ζ ωής του Κασιώτη.
Μ έ σα από αυτά

τα

ονόματα

σκιαγραφούνται

οι

μακρινές θάλασσες που γνώριζαν τα

κασιώτικα πλεούμ ε να και οι συναλλαγές μ ε μακρινούς τόπους. Τα καράβια έφερναν πλούτΌ
στο νησί αλλά και διαφοροποιούσαν τις αξίες της ζωής και του μόχθου.
Τα παλ ηά μου παραθύρια
τα δηιιάρια μου τα φράζ ου\1 .. .
Λέ ε ι μια κασιώτικη παροιμία , χμρακτηριστική της δύναμης του πλούτου στην αποτίμηση
της ζ ωής .
~

ο

Οι ναυτικοί φ έ ρνουν πλοί1το κι ο πλούτος μεταφρά ζε ται σε αγαθά, σε άνετη ζ ωή αλλά κι

επίδει ξ η.
Οι γυνα'ικες δέχονται κοσμήματα επιδεικτικά της οικονομικής άνεσης από τ9υς άντρες τους,
τους πατέρες, τους αδ ε λφούς, που οργώνουν τις θάλασσε ς ή δουλεύουν στήν ξενιτιά. Και οι
κου γ ιουμτ ζήδες (χρυσοχοί) του νησιού δουλ ε ύουν ακατάπαυστα .
Η

οικογένε ια

Λο γ αριαστάκη

(Κωνσταντίνος

και

Αντώνης)

κι

άλλοι

ντόπιοι

τε χνίτες

αντιγ ράφο ~ y ξενόφε ρτα κο6μήματα, τα πολιτογραφούν « ντόπια>>, δέχονται παραγγελί ε ς ~ι . από

άλλα νησιά, δημιουργούν το κό'σμημα της Κάσου. Η μπούστα της κασι ~)iίνας (τ;σGνολο , των

κοσμημάτων , από το ξύλινο κουτί που φυλάγονται) είναι βαριq και . τα μα,λάμ,ατικά τη ς
καλλι τε χνικά αξ ιόλο γ α. Δεν παύε ι, όμως, να παίζει σπο υδαίο ρόλο καί η υλική τους αξία,
παράλλη λ α μ ε την καλλιτεχνικ1Ί τους δύναμη.
·
·
·•

Καδf: ιια τριακοσιώι• λ ιρώιι σο υ πρέ πε ι στο ρολόι

γ ιατί είσαι από ψηλ ιj γε ιιιά ιο
λέ ε ι ε να λ αϊκό δ ίστιχο

'

από μr:γά λ ο σόι ...

.
"

'

Την πε ριγραψη τη ς Κασιώτικης μποyστας θ' αρχίσ,ο~~ι ε από Τ\) πιο 'σ~?υδαίο κόσμημα της
Κάσου , την κολλαϊvα (από το

collier).
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Γραπτές μαρτυρίες

Για την κολλα'fνα, γράφει ο πρεσβύτερος Ζαχαρίας Χαλκιάδης (;<Λαογραφικά Κάσου» ,
Αθήναι

... 12

1977,

σ.43):

ήταν

οι

κανακάρηδες

κατά

την

αυστηράν

διάταξιν

του

εθίμου

εις

χρόνους

παλαιότερους. 'Επρεπε να κατέχουν ένα οικογενειακό εκκλησάκι ... ». Πιο κάτω γράφει για τις

κανακάρες, δηλαδή τις πρωτοκόρες ή μοναχοκόρες των αρχοντικών οικογενειών του νησιού.
«Διακριτικό της κανακάρας ήτα η κολλα'fνα, ήτοι περιλαίμιον κατά παραφθορά ν της γαλλικής

λέξiως

collier.

Επρόκειτο περί τοπικής εμπνεύσεως και κατασκευής περιλαιμίου. Τούτο 1Ίτο

πράγματι aντικείμενον ομοιάζον με ε πιτραχήλιον των κληρικών και κατερχόμενον μέχρι

ομφαλού. 'Η το κατασκευασμένον από εξαιρετικά χονδρόν ύφασμa και επί του οποίου είχαν
προσαρμοσθή παντός είδους νομίσματα (πεντόλιρα, λίβ~ς, ναπολεόνια, τούμπλες, μαμουτιέ

δες, αγιοκωνσταντινάτα κ.λ.π.) τα οποία επλαισίωναν εις το κέντρον έξοχον σταυρόν και
πολυτίμους λίθους ... Η ζώνη της ήτα από πολύτιμον μέταλλον ή ύφασμα, από δε της δεξιάς
πλt:υράς της ζώνης κατήρχετο χρυσή καδένα εις το άκρον της οποίας ήτα προσηρμοσμένη
<ψαχιά» χρυσή με την οποίαν η κανακαρά θα έπιανε και θα σήκωνε το φόρεμα διά να μη
σύρεται εις το έδαφος. Αι κανακαραί αποτελούν πλέον ιστορικήν ανάμνησιν>>.
Συνήθως τα κοσμήματα της Κάσου (τα περισσότερο του 19ου αιώνα) ήταν από <<απαλεθινό>>,

δηλαδή γνήσιο χρυσό.

·

Τα κοσμήματα
Κόσμημα σημαντικό του νησιού ήταν το «γιορνταλίκι» (εικ.

15)

δηλαδή ένα είδος κολλιέ

(το γιορντάνι της ηπειρωτικής Ελλάδας) που φοριόταν στο λαιμό ή καρφωνό· :χν δεξιά και
αριστερά στό στήθος. Αποτελείται από δύο ή τρείς σειρές με μικρά χρυσά χέρια και στο
κέvτρο κρέμονται ένα ή δύο γκόρφια ή ένα κόσμημα, ενώ στην πάνω σειρά συνήθως κρέμεται
ένας μικρός σταυρός στο κέντρο της

Κόσμημα του

λαιμού είναι και οι <<αμπροκάμοι>> (ε ικ.

27).

Τους βρίσκουμε και στη Χάλκη,

μεταφερμένους από Κασιώτες τεχνίτες και με κασιώτικη κατασκευή ή αντιγραφή. Στη Χάλκη,
στην Κάρπαθο και στο Καστελλόριζο, λέγονται «χρυσοκούκια» (χρυσοκούτσια).
Κάθε ένας από τους αμπροκάμους λέγεται ότι γίνετάι από μία χρυσή λίρα. Έχουν σχήμα
ρομβοειδές και συνήθως είναι δώδεκα. Ενώνονται με αλυσίδα που μακραίνει το μήκος στο
κόσμημα. Αν οι αμπρόκαμοι είναι μικροί, τότε έχουμε τα αμπρακομπέτονα.
Κόσμημα του λαιμού, γνώριμο από τη γειτονική Κρήτη, ι:;ίναι τα <ψπετόνια» ή <ψπετονάκια»

(Ιταλικό

Betonne).

Είναι από σφαιρικές μικρές ·χρυσές μπάλες , ενωμένα κι αυτά με χρυσή αλυσίδα , που

μακραίνει και ελαφρύνει το κόσμημα. Αν στα μπετόνια υπάρχει διάκοσμος με δαντελοειδή
διάτρητα στολίδια, έχουμε τα <<φαναράτα», μπετόνια.

Στα πλούσια και άφθονα κοσμήματα του λαιμού πρέπει να προσθέσουμε και το <ψερμί». Το

. μερμί

αποτελείται από πολλές λεπτές αλυσίδες και στο κέντρο κρέμεται ένας σταυρός,
Μαλτέζικος συνήθως από φιλιγκράνα Το μερμί μας θυμίζει την μπουκαγιά της Ρόδου.
Στόλισμα του κεφαλιού είναι και οι περίφημες «καμπάνες» (σκουλαρίκια), σε διάφορα
σχήματα, που πολλά έφταναν ώς τον ώμο.

Τέλος έχουμε κι εδώ το γκόρφι με τη φυλακτική δύναμη και τη γαλάζια πέτρα που διώχνει το
κακό και προφυλάσσει από το μάτι τα μικρά παιδιά αλλά και τους μεγάλους . Το λένε με το

βυζαντινό όνομα <<φταρμόπετpα» (εικ.45). Επιστέγασμα του στολισμού της χρυσοφορεμένης
Κασιώτισσας είναι το <<τσιτσέκι» , μια καρφίτσα με πολύτιμες πέτρες που έβαζαν στο κεφάλι.
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Αν οι πλούσιοι Κασιώτες είχαν κοσμήματα, για ης βαριοχρυσοφορεμένες Κασιώτισσες,
πλούσια κι όμορφα, είχαν κι ο φτωχός μούτσος κι ο λαός, γεν ικά , τα δικά του για να
ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη ανάγκη του στολισμού. Είχαν τα «τ~όλια» (τζόλια σημαίνει
αρμαθιά

από

απλές

χάντρες).

Είχαν,

τέλος,

και

τα

φθηνά

και

μικρά

κοσμήματα

από

«α παλ εθ ινό» ή όχι χρυσάφι κι από συντέφι σταυρούς κι άλλα μικρά κοσμήματα .
Η ΠΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Το κόσμημα στην Πάτμο, πιό

καλλιτεχνικό από το κόσμημα των άλλων νησιών της

Δωδεκανήσου, πολυποίκιλο και πολυώνυμο, με πολύτιμες πέ τρες άφθονες και μαργαριτάρια,
μας αφήνει έ κπληκτου ς για την ομορφιά του και την τέχνη του.
· Το παρακολουθούμι: από το θησαυροφυλάκιο της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

με τα καταπληκτικά ξενόφερτα και ντόπια αφιερώματα, από τα κατάλοιπα του Γερασίμου

Σμυρνάκη («Δωδεκανησιακή Επιθεώρηση», έ τος

I ον,

τευχ.40, Ιούνιος

1947 ,σσ.236-237), από

παλιά προικοσύμφωνα κι από κοσμήματα που σώ ζονται σε διάφορες οικογένειες.
Ποικιλία κοσμημάτων
Ο Σμυρνάκης πε ριγράφοντας το γάμο, γράφει:

,,ο μ εν κεφαλόδ ε σμος (πόσι) κυκλοειδώ ς ε κοσμεί το με aργυρούς ή χρυσούς κουδουνίσκους

διακοσμημένους

με

σμά λτο

(καμπάνες)»

(εικ.

8).

Στην

κορυφή

στο

<<Πόσι»,

ήταν

χρυσοϋφασμένα στολίδια, οι <<παπάδες» και δικέφαλοι αητοί. Ο δικέφαλος αητός στο πόσι
ήταν όχι μόνο υφασμένος αλλά και ολόχρυσος. Στα φτερά του είχε σμαράγδια και τα μάτια του
ήταν από ρουμπίνια. Σήμερα δε σώζεται κανένα << πόσι » ιωι μόνο από κάποια παλιά μουντή
φωτογραφία έχουν βγεί τα σημερινά αντίγραφα με το δικέφαλο αητό. Πάνω στο <<Πόσι» ήταν
το <<σεργούτσι,,, που αργότερα το έβαζα ν στα μαλλιά. Ήταν ολόχρυσο μπουκέτο με λουλούδια

που τον άνθινο διάκοσμο τον αποτελούσαν πολύτιμες πέτρε ς και σμαλτωμένα φύλλα. Πιστεύω

ότι το <<σεργούτσι» ερχόταν από την Πόλη και σ ' αυτό ενώνεται η ελληνική τέχνη με τη
βυζαντινή παράδοση (δικέφαλος αητός) αλλά και η ισλαμική τέχνη με τη λατρεία του φυτού
και την παρουσία του λουλουδιού.

'Αλλο στόλισμα του κεφαλιού (όταν δε φορούσαν το πόσι) ήταν το στεφάνι που το
σχημάτιζαν πολλά χρυσά φύλλα ενωμένα, ώστε ν' αποτελούν μια γιρλάντα κι επάνω στο
καθένα ήταν κι ένα πολύτιμο πετράδι. Το στεφάνι ήταν το ε πίσημο κόσμημα που φορούσαν
στους γάμους και τις γιορτές

Απαράμιλλα σε τέχνη και ποικιλία ήταν τα σκουλαρίκια της Πάτμου. Πολλά σώζονται και
είναι θαύματα τέχ νης.
Ένα είδος σκο υλα ρικιών είναι οι<<καμπάνες» (εικ.8), όνομα που το θεωρώ ξενόφερτο γιατί

παλιότερα μόνο οι κουδουνίσκόι στο
λέγονταν

<<στάβλες».

Πολλές

«

πόσι» λέγονταν ''καμπάνες». Παλιότερα οι ,, καμπάνες»

καμπάνες

είναι

μ;::γάλες

και

φτάνουν

ως

τους

ώμους.

Μαργαριτάρι και σμάλτο διακοσμούν τη χρυσαφένια βάση. Όταν κρέμονται μαργαριτάρια σε
σχήμα μούρου λέγονται <ψούρενα». 'Αλλα ε ίδη σκουλαρικιών είναι οι βέργες, τα φουσκιά και
τα μονόκουκα.

Από τα κοσμήματα της Πάτμου μας αφήνουν κατάπληκτους όσα προορί ζονταν για το
στολισμό του λαιμΌύ καt του στήθους. Σ.ε αριθμό και είδη ξε περνούν τα κοσμήματα κάθε

άλλου νησιού. Στην Πάτμο, όπως και στο

Κο. στ εΛ λόριζο, έχου με τα βραχιόλια του λαιμού

\εικ.39) που λέγονται και <<χαρχάλια», όπως και σε πολλά μέρη του ελληνικού χώρου.
Με ένα κομμάτι κορδέλα από κόκκινο βελούδο σε κάθε άκρη, ενώνεται το βραχιόλι και

φοριόταvε εφαρμοστά στο λαιμό. Γ άλλα κοσμήματα του λαιμού μακραίνουν με την άλυση
και γίνονται και κοσμήματα του στήθους.
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Το ·κί)ριο κόσμημα του στήθο υς είναι η << σκά λα>>,που ήταν σ ειρές από μαργαριτάρια μ εγάλα
και μικρά . Κάθε σκά λα είχε

35

ή περ ισσ ό τερ ες σ ειρές. Στη μ έσ η τη ς σκάλας τοποθετούσαν

π(Jλλές φορές ένα ολόχρυσο σφαιρικό χρυσαφικό πο υ το έλεγαν <ψονόκουκο''· Το μουνόκουκο
ήταν ένα μ έγαλο μαργα ριτ άρ ι δε μέ ν ο μ ε χρυσό και είχε τριγύρω πολύτιμες πέτρες. Αν η σκάλα

θεωρείται

το

πιο χαρακτηριστικό κόσμημα του στήθους, δεν είνα ι

κα τ ώ τερη ',

ανώτερη, η θέ ση που έ χουν στή λαϊκ1Ί αντίληψη τα αλυσίδια και ή άλυσος .

αν όχι,

·

Οι τ ύ ποι <<άλυσος» και <<αλυ σί δ ι(ον) << απαντιώνται σ' όλα τα Δωδεκάνη σα, αντ ί θετα μ ε τη ν
πανελλ1Ί νια γνωσ τή <<αλυ σί δα».

'·
Οι ίlλυσίδες και άλλα κοσμήματα
Ι ον. 'Εχου με την άλυσο τη χpυσή μ ε τα ε πτά εγ κ όλ πια κι ανάμεσά το υς το δ ικ έφαλο α ητ ό.

Τα <<εγ κ όλπ ια (ει κ .8 ) σχ εδό ν πάντο τ ε ήτα ν χρυσά μ ε χριστιανικές π α ρ ασ τάσε ι ς. 'Ε να από τα
εγ κό λπια, από τ ο σχήμα του, λεγό ταν <<αμυγδαλάτο» (εικ.8) .
2ον.

'Εχου με τη μ εγάλ η άλυ σο και τα αλυσίδια. Η μ εγάλη άλυσος ή ταν φ τι αγμένη από

μικρ ές χρυσές φούσκες σε αλυσίδα. Στη μ εγάλ η άλυ σ ο, ή σε κ άποιο αλυσίδ ι, κρε μ ούσαν
καραβάκια από σμάλτο κ α ι μ αργαρ ιτάρι πάν ω στο χ ρ υ σό π ου τα λέγανε <<κατάκομμα τη ς
αλ()σου» και ήταν α ξιοθ αύμαστα για την τ εχ νική τ ους τ ελε ι ό τητα.

3ον. Τα αλυ σί δ ια ήταν

5

ε ίδων:

α) Το μαλάτο . Νομί ζ ω ότι το ε πίθ ε το πρ οέ ρχ ε ται από το «ομαλός », γιατί, αντ ίθ ε τα πρ ος τ ο

φ ου σκάτο, αποτελείτο από κρίκους όχ ι φουσκωτούς ( ε ικ.4)
Β) Το φ ου σκάτο (εικ.

30)

γ) Το φαναρά τ ο που ήταν σαν μικρογραφία φ αναριο ύ .
δ) Τα καμπαν όφου σκα .
ε) Το σφ αρδά τ ο .

Από τα αλυσίδια κρέ μονταν δ ιάφ ορα ε ί δ η σταυρών π .χ . ο κασελάτος (εικ.8), μ ασουρά τ ος
κ.λ.π.
4ον . Πρ έπε ι ν' αναφέρομε και την άλυσο τη <ψηλάτψ δ ηλ αδ ή μια μ εγάλ η αλυσίδα βαρειά
πο υ έφτανε κάτω από το στ ο μάχι και αποτελείτο απ ό μικρά κ ο μμά τια σ ε σχ1Ί~ ια τ ε τρα γώνου.
5ον . Οι τ ού μπ λες (εικ.8) .
Ο Σμυρνάκης, ακόμα , αναφ έ ρε ι: <<'Ε να στομαχικόν κέντημα μετά μαρ γά ρων εν είδε ι λογίου
ι ερα τικ ού σχήματος τ ε τραγώ ν ου ή ορθογωνίου ,ε φ' ου ανη ρτώ ντο πρ ος κό σμ ον διάφορα τη ς
εποχ ή ς ε κ ε ίνη ς χρυσά νομίσματα και έφεραν α ι παρθ ένοι ε πί τ ου λα ιμ ού». Εξέλιξ η αυ το ύ

πρ έ πε ι να ε ίναι οι τούμπλ ες. << Το ύ μπλ ες» στην Πάτμο δε σημαίνει μ όνο τ ο αυστριακό νόμισμα
αλλά και άλ λα παλιά νομίσματα που μπαίνουν σ ε μ εταξ ωτή κλωστή

ll

είναι ραμμ ένα σε λε πτ ό

βελούδο κι ' ε στόλι ζαν το στήθ ος τη ς γυνα ίκα ς τη ς Πάτμου.
Οι aρχοντικές οικογένειες

παρά γγελ ναν στηV' Π όλη μικρ ές εικόνες όπου ε ικ ονί ζον ταν

οικογεvειακά πρόσωπα μ έ σα σ ε χρυσό π λα ίσιο ή ήταν χαραγμένα πάνω στο χρυσό πρ ό σωπ ά
και τα φορούσαν μα ζ ί με νομίσματα προσαρμ,οσμένα σε β ελούδ ινο ύφασμα. 'Ε χουμε μαρτ υ ρία
η λ ικιωμ έ νη ς αρχ ό~ τισσα ς ότι ο αδελφός της προ γιαγ ιά ς τη ς έστειλε από την Πόλ η μια
τ ού μπλα που ε ίχ ε ε πάνω το πρ ό σωπό του και γύρω έγραφε:

''

'Ερως αδελφικός Στέφανος

Ξένος».
5ον. 2:υχαντρίκια (εικ.8). Στην Πάτμο τα συχα ντρίκια ήταν πολλ ές σ ειρές μαργαριτάρια,

π λεγ μ ένες μ ε τα ξ ύ το υς

και

είχαν

κατά

δια στήματα

φ ού σκ ες από

χρυσό

στρογγυλές

με

σκαλίσματα . Σχ ε τικό κόσμημα και μ ερ ικ ές φορές, το ίδιο, ε ίναι ο << σλ ό π ος» Ιl σκόλοπας. Ε ίναι

κι αυτό κόσμημα από μαρ γαρ ιτάρια δε μ έ να μ ε χρυσό και στη μ έση είχε μια σφαίρα χρυσ ή , τ ο
μή λ ο .
6ον. Ο στρ επ τ ός. Κόσμημα π ου διαφέ ρ ε ι από το << στρώπο » της Κώ. Στήν Πάτμο είνα ι ενα
χρυσό αλυσίδι, μ ε πολλές πολύτιμ ες π έ τρ ες στ ό κέντρο. Το όνομα << στρ επτός» βγαίνει απ' τ '
αρχαίο << στρ ό μβ ος», π ου σημαί νε ι σ υ στροφ ή , κ υκλοτε ρή π ερ ιστροφή (Αισ χύλου Αγαμέμνων,
στιχ.613)
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Ίον. Η βρουλιά. Δεύτ ε ρη συνήθω ς σειρά από καδ έ να που κατέβαιν ε ω ς την κοιλιά κι

είχε

κατά διαστήματα πολύτιμες π έ τρες.

8ον . Ο γρίπος. 'Ενα κόσμημα που μοιά ζ ει με δ ίχτ υ (γ ρίπο ς ). Στις δύο άκρ ες ε ίχε γάντζ ους
που το

στερέωναν στο στήθο ς .

Μέσα

στο γ ρίπο

υ πήρχαν μικρά χρ υ σά ψάρια, μικρά

τετραγωνίδια με ρουμπινάκια και διαμάντια

9ον. Οι πετάγιες. Κοσμήματα που είχαν επάνω πρόσωπα βασιλιάδων.
Θα τελειώσουμε τα κοσμήματα του στήθους με τον «κάβουρα» . Φαίνεται ότι παλιότερα ήταν
συμπλήρωμα σε κάποιο από τα κοσμήματα του στήθους. Αργότερα τον συναντούμε σαν
καρφίτσα μεγάλη με σμάλτο και πολύτιμες πέτρ ες. Στο στήθος φορούσαν κι άλλ ες μικρότερες

καρφίτσες. Μεγάλη είναι στην Πάτμο η ποικιλία πο λ ύτιμη ς πέτρας: Λυχνίτ ες , γ ρανάτης ,
υάκινθος, όνυχες, τοπά ζ ια της Ανατολής, κουρούνδια (διάφανα γαλά ζια ζαφ ε ίρια) , σμαράγδια
που λi:γοvταν ζουμπρούτια, ρουμπίνια, καρβούνια , καρχηδόνιοι . Με τέτοι ες π έ τρ ες στόλι ζαν
τα κοσμήματα.

Για το κακό μάτι ε ίχαν τους περου ζ έδ ε ς, τις γαλά ζ ι ε ς πέτρες

(tourgu oises).

Μ'

αυτές

στολίζουν τα κοσμήματα τους .

Τα δαχτυλίδια τους διακρίνονταν σε κρικέλια (βυζαντιν1Ί ονομασία), β έ ργ ε ς ; καφασωτά,
τριπέτραδα, μονόκουκα. 'Ηταν φτιαγμένα ή από πολύτιμα μέταλλα ή και διακοσμημένα με
πολύτιμ rς πέτρες, οπότε παίρνανε και την ανάλογη ονομασία (τριπ έ τραδα κλπ.).
Το\' π λ οίι το του νησιού σε κοσμήματα τον παρακολουθούμ ε και μ έ σα από δυο παλιά
. προικοσίιμφωνα (βλ.

91): « ... Εν άλ υ σοv
4 αλυσίδια, 4
συχαντρίκια μονοκόματα 16 ψιλά, ένα λουλούδι, 6 δακτυλίδια καλά , τα 2 ζ αφ ε ίρια , τα δυο
διαμάντια ... »: Από άλλο προικοσύμφωνο (6ης Δεκ ε μβρίου -1739): << ... ' Αλυσ ο ν χρυσήν I,
αλυσίδια χρυσά 5, σκουλαρίκια ζυγαίς 14, τις 7 καμπάνε ς και το I μονόκουκο , δακτυλίδια 35,
ένα ζαφείρι με γύρο, εγκόλπια και σταυρούς 6, στε φάνι χρυσό I, σκουφιά μαργαριταρένια 4».
'Αλλο προικοσύμφωνο του 1793 υπογεγραμμ έ νο από την 'Αννα Ατσαλ1Ί . Δίν ε ι στα εγγόνια
χρυσήν με

7 εγκόλπια

Αθηνάς Ταρσούλη, « Δωδ ε κάνησα" , ταμ .

και ε ν έ τερον υποκάτω,

12

Β' , σ .

ζε ύγη καμπάνες (σκοuλαρίκια),

της:

<< ... 'Ε να

άλυσον χρυσόν καλέμι,

4 ζυγαίς

καμπανόφ ο υσκα , ένα αλυσίδι βο υ ρλιά, έ να αλυσίδι

χρυσό με μυρτόφυλλα, έ να καράβι χρυσό, ένα ε γ κόλπιον χρυσοίJ ,

20

δράμια μαρ γ αριτάρι

χονδρού και ψιλού, ομο ύ και χρυσοκούκια , ένα λ ο υρί ασημένιο, μια στόλισιν χρυσοκαμπνι
στήν, ένα καράβι χρυσό μ ε μαργαριτάρια, ένα α λ υσί δ ι σφαρδάτον χρ υ σό,
μαργαριταρένια χονδρά και ψιλά ,

Το

1814

11

συχαντρίκια

χαρλάλια του λαιμού χρυσά, ένα καθρ ε πτάκι ασημένιο».

2

έπληξε το νησί ε πιδημία χολέρας και τότε , όπως λέει ο Σμυρνάκης , ••πάντα τα

κοσμήματα αντί ευτελών τιμ6.1ν , εξωνήθησαν υπό των διαφόρων πανούργων Ισραηλιτών και
Ευρωπαίων περιηγητών>> .

Οι καιροί περνούν μα μνήμες κι αλάθητα απομ ε ινάρια , έργα αλλοτινών ανθρώπων, κάποιες
μαρτυρίες σε .χαρτιά και απομ ε ινάρια από σπίτια, ρούχα, σκεύη, κοσμήματα , μαρτυρούν την
παλιά ζ ωή και τα πλο ύ τη του νησιού.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠ Α ΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΣΜ Ή ΜΑΤΑ ΤΗΣ

Η

ανάπτυξη · της

ναυτιλίας ,

οι

διεθνείς

συγκυρί ε ς ,

η

ιδιομορφία

της

Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας στα τ έ λη του Ι8ου αιώνα , ευνό ησαν · τα νησιά κι έφεραν μιαν αξ ιοπρόσεχτη
οίκονομική άνθιση.

Αν σ '

αυτά

προστ ε θε ί η

κτηνοτροφική ακμή

τη ς Αστυπά λαιας, . η

γε ωργική της επάρκε ια και η πλού'σιa άλιεία της, που δικαιολογ ούν την αρχαία ε κτίμηση να
τη θ ε ωρεί << Τράπε ζα του Θ ε ού»~ θα αντιληφθο ύ με την οικονομική τη ς άνθιση τ q ν 18ο και . Ι9ο
.

J

"'

'

αιώνα.
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Αντανάκλαση αυτής της άνθισης έχουμε σε πολύπλευρες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Τώρα,
πλουτίζεται αλλά και αλλοιώνεται η φορεσιά, που, το Βυζάντιο κι' αργότερα η ιπποτική

κατάκτηση , είχαν βάλει τη σφραγίδα τους. 'Αφθονα και όχι ασήμαντα είναι και τα κοσμήματά
της.

Από τη γυναικεία στολή διακρίνουμε τις κοινωνικές διαφορές. Η «σκολοπεντράτψ στολή
ήταν μόνο για τις aρχόντισσες, ενώ τα «σκλέτα» ήταν η λαϊκή φορεσιά. JΊολύ αργότερα, τα
<<σκλέτα» γίνεται η καθημερινή φορεσιά και για όλες τις ηλικιωμένες γυναίκες. Η τσούλα, τΌ

χρυσομάντηλο , η χρυσοκέντητη σκούφια με τα μαργαριτάρια, ποτέ δε στόλισαν τα <<σκλέτα>> .

. Στη

<<σκολοπεντράτψ> φορεσιά, το κεφάλι προβάλλεται με εντυπωσιακό και πατροπαράδοτο

τρόπο:

Μια

χρυσοκέντητη

σκούφια, με ψιλό μαργαριτάρι

στολισμένη

και πολύχρωμες

aστραφτερές πέτρες, γεμάτη πολυτέλεια και επιβλητικότητα, μας θυμίζει βυζαντινό στόλισμα

του κεφαλιού.

·

Μια πλατιά λουρίδα μεταξωτό ύφασμα, κεντημένο με χρυσοκλωστές και ψιλό μαργαριτάρι,
δένεται

πίσω

από

το

κεφάλι

συγκρατώντας τη

σκούφια.

Είναι το χρυσομάν~ηλο,

που

εντυπωσιάζει και προβάλλει τη φορεσιά τόσο, ώστε αντί για σκολοπεντράτη (από το κέντημα
των μανικιών που θυμίζουν σκολόπεντρα= σαρανταποδαρούσα) να λέγεται και «χρυσομάντη
λο».

Δυο κομποβελόνες aσημένιες (εικ.

κρεμασίδια

κρεμασμένα

από

33)

με στρογγυλό η μακρουλό κεφάλι και διάφορα

ψιλές αλυσιδίτσες, μυρτόφυλλα, ψαράκια, πουλάκια κ .λ. π.

στερεώνουν στα πλάγια τη σκούφια.
Αλλά το χαρακτηριστικότερο στοιχείο της στολής είναι η τσούλα (εικ.

3).

Η <<τσούλα» είναι

μια τρίγωνη σκαλιστή πλάκα χρυσή ή ασημένια που κρεμιέται από ένα κορδόνι στην πλάτη

και στολίζει το πίσω μέρος της φορεσιάς, με διάφορα αλυσίδια. Από την τσούλα κρέμονται και
κουδούνια που με την κίνηση δημιουργούν ήχο, πQυ πιστεύουν πως αποδιώχνει το κακό, το

μαγικό, τό δαιμονικό. Στο λαιμό μπαίνει η κεντητή <<τραχηλιά» με φλουριά, πεντόλιρα ,
~ωνσταντινάτα κ.λ.π., που δένεται στο λαιμό. Μια ασημένια αλυσίδα φοριέται στη μέση, στα
<<σκλέτα», και κουμπώνει εμπρός με μπούκλα. Ψαράκια, κλειδιά, βελονοθήκες, κρέμονται στα

πλάι της αλυσίδας και στολίζουν τα σκλέτα . Μια ασημένια ζώνη, που κι 1 αυτή κουμπώνει
εμπρός και πάνω από την τραχηλιά, συμπληρώνει τη <<σκολοπεντράτψ>. Η τσούλα και τα
κρεμασίδια της αποτελούν τη λεγομένη <<aρματωσιά» κι ο όρος αυτός, από σύγχυση τελευταία,

περιλαμβάνει και τη ζώνη ή και την αλυσίδά.

Στ' αυτιά' κρέμονται σκουλαρίκια. Βέργες λέγονται τα μακριά μαργαριταρένια σκούλαρίκια,
διπλοκυκλωμένα. Έχουμε, όμως, ακόμα και τις ονομασίες <<καμπάνες», «φουσκιά», κ.λ.π., τα

γνώριμα κι από τα άλλα νησιά.
Παραδοσιακά ονόματα δαχτυλιδιών: μαγκανάκι, φειδάτα, αχινός, φαναρά τα. Μια εικόνα του
αστυπαλίτικου κοσμήματος μας δίνει και ένα προικοσύμφωνο του
<<Δωδεκάνησα» τ.Β

''··· 2

'),

1871

(Αθηνά Ταρσούλη,

όπου διαβάζουμε:

τραχηλαίς χρυσαίς και μαργαριταρένιες

Ι χρυσομάντηλον μαργαρι τάριον.

2
3

μπούκλας χρυσάς.

ζευγάρια βέργιαις μαργαριταρένιαις και

3

χρυσαίς''·

ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΩ

Η κοινωνική ανισότητα που μάστιζε το 18ο και 19ο και μέρος του 20ου αιώνα τη ζωή στην
Κώ, καθρεφτίζεται και στο κόσμημα και στο στολισμό, γενικά.
Εδώ, οι μεγάλοι τιμαριούχοι, που τόσο πετυχημένα ο λαός τους έλεγε <<δεφτερτζήδες», και οι
μεγαλοκτηματί ες με τους υποτακτικούς τους, είχαν στα χέρια τους την οικονομική ζωή του

. τόπου. Οι πρώτοι είχαν στην ιδιοκτησία τους το

80%

της γής και οι δεύτεροι άνετη ζωή που

στηριζόταν στη δουλειά που πρόσφερναν οι υποτακτικοί και τα κοπέλια.
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Η

επίδειξη

που συνοδ εύε ι

τον

πλούτο

εκ φρά ζε ται

και

με

πανάκριβα

και

πανέ μορφα

στολίδια. Κι' ο φτωχός λαός που δύσκολα δαμάζει την πείνα του, ικανοποιεί το έ μφυτο αίτημα
της ζωής για στολισμό, με λιτά μέσα, όπως οι χάντρες και στολίδια από κοινά μέ ταλλα,
όστρακα και πέτρ ες .

~αρτυρίες από προικοσύμφωνα
Ανάγλυφη εικόνα γις τις κοινωνικές ανισότητες, που εκφράζονται και στο στολισμό, μας
δίνει η

μελέ τη «Τα προικοσύμφωνα» το υ Ηρακλή

161-182).

Καραναστάση, («Κωακά>> τόμ. Β'

σσ.

Η μελέτη έχει τρία προι κοσύμφωνα από το Ασφενδιού.

Στο πρώτο , διαβάζουμε να προικοδοτείται η Τούλα Πατάκα από τα τ έ σσερα αδέλφια της και
το θείο τη ς Μιχάλη Τσόχα

(24

Οκτωβρίου

μ ε τα εξής:

1871 ),

εν πουλδο ύ μι , εν δακτυλίδι

'' ···

αργυρούν και εν χρυσωμένον ... ". Κανένα κόσμημα δεν γράφεται στο προικοσύμφωνο του
Αντώνη

Κολαδίτη

Φεβροuαρίου

και

1872),

της

Διασινούς

που

ορφανή

προικί ζε ται

από

το

θείο

της

( 13

κανένα κόσμημα και στο άλλο προικοσύμφωνο του Ασφενδιού. Κανένα

κόσμημα, ακόμα, δεν αναφέρεται στα προικοσύμφωνα από την Πόλη, την Αντιμάχεια, τα
Καρδάμαινα και την Κέφαλο, εκτός αν περ ιλάβουμ ε στα κοσμήματα μ ερ ικά χρυσά νομίσματα.
Από τα προικοσύμφωνα της πόλης Κώ, που πρέπε ι να σημειώσουμε ότι δεν προέρχονται από
τις πιο πλούσιες οικογένειες της Κώ, βλ έ πουμε μια άλλη πλούσια προσφορά καταπληκτική

και συνάμα ενδε ικτική της διαφοράς. Από το προικοσύμφωνο της

το οποίο προικί ζε ται η

Μαριγώ Κιτρίνα:

''···

7/19

Φεβρο υα ρίο υ

1869

με

'Ενας στρώπο ς (μαργαριταρένιο κολλιέ μ ε

J<:λ εγ μένου ς του ς κλώνους σε πλεξίδες) μαργαριταρένιος μ ε κλώνους

14,

εν ζευγάρ ι κούννες

(σκουλαρίκια), ένα ζευγάρ ι βραχιόλα χρυσά ψαθωτά νέας κατασκευής Σμύρνης και ζυγίζο νται
μονοκάλια

40, 5

••ζουμπρούτια>> ),

δακ τυλίδια χρυσά,

2

4

με σειλάνια (πολύτιμη π έτρα που λέγεται στη Πάτμο

ζευγάρια σκουλαρίκια χρυσά, το εν με αδάμαντας και μαρ γαρ ιτάρια ... ένα

πούλουδο (καρφίτσα) με μαργαριτάρι, μια αρμαθιά φλουριά με τριάντα χρυσά ε ικοσάρια
παλαιά,

5

μαχμοντι έδες και μια τούμπλα Πορτογαλίας>>.

Από το δεύτερο προικοσύμφωνο Αντωνίου Νικολα'ί"δου και Διασουνώς Περή

1870): ''···

Εν ζεύγος βραχιόλα ψαθωτά, (βλ. εικ.

καμπάνες,

4

30

( 16

Ιανουαρίου

είναι όμοια μ ε της Πάτμου)

I

δαχτυλίδια το έν με αδάμαντα, ένα στρώπος μαργαριταρ ένιος με κλώνους

ζεύγος

12,

εν

ζεύγος βέργες με αδάμαντας>>.
Από το τρίτο προικοσύμφωνο Κωνσταντίνου Δ. Μαστρομιχάλη και Μαρία ς Σταμάτογλου

(23

Ιανουαρίου

1870): '' ... 3
5,

μαργαριταρένιον με κλώνους

δαχτυλίδια

χρυσά

και

2

όμοια

αργυρά,

ένα

στρώπον

εν ζεύγος σκουλαρίκια χρυσά».

Το κόσμημα στη πόλη της Κώ
Το κόσμημα της πόλης έχε ι τις πρωτοτυπί ες του, αν το σ υγκ ρίνο υ μ ε με τα κοσμήματα των
άλλων νησιών:

Ιον. Στο κεφάλι φορούσαν τον κουτελίτη, που, σε μορφή και ύλ η , ήταν ό μοιο ς με τα
βυζαντινά «κού τελα,,, δηλαδή δύο σειρές χρυσά φλουριά ραμμένα σε βελούδινη κορδέλα, πο υ
ε τοποθετ ε ί το ψηλά στο μέτωπο.
2ον. Τα ό μορφα σκουλαρίκια της Κώ, αληθινά αριστουργήματα λεπτου ργ ική ς τέχνη ς, εκτός

από τα γνω στά ονόματα το υς, λέγονται (αν έχουν πολύτιμες πέ τρες) και ••κούννες>>.
3ον. Εξαιρετικής τέχνης είναι οι λαιμοί. 'Εχουμε το ••στρώπο>> με τα μαrγαριτάρια με τους
πολλού ς κλώνους.

4ον.

Υπάρχουν

αλυσίδια

από

4-5

χρυσές

ψιλές

σειρές,

που

κρέμονται

απ'

αυτά

πυκνοβαλμένα κάθε λογής φλουριά κι έχουν στη μέση πεντόλιρο ή κωνσταντινάτο ή κ όσ μημα
εξαιρε τική ς τέχνη ς .
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5ον. 'Ε χουμε βραχιόλια του λαιμού, τα <<μπελεζ ίκια », πο υ θυμίζουν σ ε τέχνη τα όμοια τη ς
Πάτμου κι είναι συνήθως από δαντελοσκάλιστη φιλιγκράνα.
Εκείνο όμως που διαφέρει στην Κώ από τα άλλα νησιά, ε ίναι ότι, εδώ, πάνω από τη ζώστρα
δηλαδή την πλατιά πολύπτυχη ριγωτή ζών η, έ μπαιν ε μια χρυσοποίκιλτη ζώνη κουμπωμένη με
κλειδωτάρια (εικ.

16).

Ολόχρυση ή μαλαματοκαπνισμ έν η ζώνη με κλειδωτάρια έχε ι και η ανδρική στολ1Ί της Κω .
Πιστεύω ότι τα κλειδωτάρια, στ ολ ίδια του σ υρ μοίJ του δείηερου ήμισυ του 19ου αιώνα, τότε
πρωτοφορ έθ ηκαν και στην Κώ. Την ί δια εποχή, πρωτοεμφανί ζο νται κλειδωτάρια και στη
Λί νδο της Ρόδου.
Τα

αλυσίδια

με

τα

φλουριά

και

τα

βραχιόλια

του

λαιμού, εξαιρετικά

καλαισθησία, δημιουργούν με την τοποθέτησ11 τους στη στ ολ ή μια διαφορετική
εντύπωση, απ
'Αλλο

και

παραπλήσια

ll

ο,τι τα όμοια άλλων νησιών.

κόσμημα

πολύτιμ ες

σε τέχνη

πέτρ ες .

ε ίναι

τα

Φαίνεται

<<Πούλουδα» δηλαδ1Ί
ότι

το

κόσμημα

καρφίτσα

αυτό

της

που μπαίνει

Κώ,

ε ίναι

στο

έ ργο

στήθpς μ ε

μικρασι'ατικού

εργα στηρίο υ ή μίμηση με πρότυπα μικραστιατικά που έχουν περιεχόμενο ή διάκοσμο άνθινο,

αφού εκεί,

στη

Μικρά

Ασία, το λούλουδ ι

λέγεται <<πούλουδο'', ενώ στο Καστ ελλό ρι ζο

<< πουπουλούδ ι''.
ΤΑ ΚΟΣΜΉΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Το Καστελλόριζο φημιζόταν για τα πολλά του κοσμήματα κι ' οι Καστελλορι ζ ιές 1Ίταν
π ερ ήφανες γι'

αυτά.

'Η ταν αδυναμία τους να συγκρίνουν το άφθονο χρυσό πο υ κυκλοφορούσε στο νησί τους με
το χρυσάφι -χρήμα και κόσμημα των άλλων νησιών και των χωριών και άλλων τόπων της
κοντιν1Ί ς Ανατολ1Ίς, στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Κι ήταν η aντικρινή Ανατολή ο πρώτος σταθμός των καπεταναίων .

Απ'

εκεί έ φερναν

πλούσια αγαθά μα κι' όλους το υς φόβους τη ς μυστικόπαθη ς Ανατολή ς που ενω μένοι με του ς

φόβους της θαλασσινής αγριάδας, δημιούργησαν. λαϊκές δεισιδαιμονίες και αντιλήψεις για
κοσμήματα αποτρεπτικά του κακού (φυλαχτάρια, χαϊμαλιά, γκόρφια, καστανάκια κλπ.).

Αυτά προστάτευαν τους άντρες που όργωναν τη θάλασσα, τι ς θεοφοβούμενες γυναίκες και
πιο πολύ μ' αυτά aποζητούσαν να προστατ έψου ν τα παιδιά ( ε ικ.ΙΟ).
Χαϊμαλιά, κωνσταντιvάτα, σεληvάτα

Ιδιοτυπία του τόπο υ είναι τα πολλά χαϊμαλιά για τα παιδιά . Τα κωνσταντινάτα- γι' αυτό
μιλήσαμ ε στον πρόλογο πολύ- το άγιο ή τίμιο κωνσταντινάτο ή το άγιο σελ ηνάτο (εικ.

42)

14,

το. λακωτό, άφθονα στο νησί, δε στόλιζαν μόνο την ψάθα τη ς Καστ ελλορ ι ζ ιάς, αφού τα

περισσότε ρα γίνονταν και γκόρφια για βρέφη, νήπια, παιδιά.
Παράλληλα με τα

κωνσταντινάτα έχου με και τ ο χαϊμαλί , δηλαδή ε κ ε ίνο το τρι γ ωνικό

κόσμημα, που συναντήσαμ ε και αλλού (φούντης, καρφοβ ελό να, χαϊμαλί στη Χάλκη, τσο ύλα
στην Αστυπάλαια κ.λ.π.).

Στο Καστελ λό ρι ζο το χα·ίμαλί έχε ι μια πέτρα στη μ έσ η (αποτρεπτικό του κακο ύ ) και από τι ς
τρε ίς πλ ευ ρέ ς κρέμuνται φλουριά ή άλλα χρυσά νομίσματα (β ε νέ τικα κ.λ.π.). Μια αλυσίbα

γύρω από το χαϊμαλί βοηθά ε ι στο << φόρεμά» του . Αν τα χαϊμαλιά ε ίναι τ ε τράγωνα

ll

ορθογώνια

λέγονται <<Καστανάκια».

'Εχουμε, επ ίση ς κι εδώ, το ματ όχαντρο σαν αποτρεπτικό τη ς βασκανία ς για τα παιδιά και,
ακόμα, το <<καλίτσασι» δηλαδή πέ τρα από aχάτη. Στ ο νεο γέ ννητο αγόρι φορούσαν σταυρό. Ο

σταυρό ς είχε μικρο ύς γά ντ ζο υς απ'

όπου κρέμονταν βεν έτικα .

Κόσμημα και χαϊμαλί μα ζ ί των αγοριών ήταν η «σασούνα», δηλαδή ενα _ασημέν}Ο ~1 χρυσό
κόσμημα σε σχ1Ίμα μασουριού μ ε γάντζους για να τοποθε το ύνται φλουριά ..
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Η αγάπη προς τα κ ο σμι1ματα έχε ι ε κφραστ ε ί και σε λαϊκές παρ ο ιμί ες τ ου νησιού. Μια
παροιμία , λέε ι χαρακτ ηριστικ ά:,,' Εχε ι ς γ ρ ό σια , έχε ι ς γλώ σσα , έχε ι ς φλουριά έχε ι ς θωριά ... >>.
Το κόσμημα της Κασ τ ελλοριζιάς
Στο

στ ολ ισμ ό

τη ς

Καστελλορι ζ ι άς

με

την

τ ο πική

στολι1 ,

εξέ χουσα

θέσ η

έχε ι

το

ν ό μισμα-κ όσ μημα.
Το μαντή λ ι στο τσακί τ ο σηΊρι ζε μια καρφίτσα από τρ ι:: ί ς χ ρ υ σ ές ή τρ ε ί ς μισές λ ίρες.
Πα λ ιότ ερα χρησιμοποιούσαν γ ι' αυτό το σκ οπό μια καρφίτσα με μικρ ές αλυσί δες με φλουριά.
Γ

αυτιά

τη ς

Καστελλορι ζ ιά ς ε ίχαν τρ ε ί ς τρύπ ες . Σ ε

κάθε μία, κρεμ ό ταν από ά σπρη

μ ε τα ξ ωτή κλωστή μια λ ίρα και κάτω α π ό τη λ ίρα ιΊταν προσαρ μοσμ ένο έν α χρυ σοκ ούτσι (γι'
αυτό μι λ ιΊσα με στα κοσ~ll1ματα τη ς Χάλκη ς ) . 'Αλλο ε ίδος σκ ουλα ρικιο ύ ήταν τα σκ ουλα ρίκια
από δύο μισ ές λίρες.
Την τ ραχ η λιά ε μπρ ός κ ούμπωνε μι α σ ε ιρ ά από έ ξ ι ε πίχρυσες ή aσημένιες μπ ούκλες (ει κ.

Η β υζαντινιΊ
κυρτό. Στη

fibula

9) .

ή << πούκ λα>>, μ ε δ ι άφορα σ χέδια (κυρίως λουλούδια ) , ε ί χε σχήμα κυκλ ικό

μέσ η, γ ια να στερεώνει την μπούκλα

στο

πουκάμισο , ήταν μια καρ φ ίτσα ο

<<λ ί γκος>>. Στο κ έντρο της τ ελευ ταί ας μπ ούκλας ήταν ένας μικρό ς περ ίτ εχνος στα υρός . Οι
μπ ούκλες ε ίχαν κάθετ η τοπ οθέτηση. Κατώτ ερες μπ ούκλες π οιο τικά κ α ι μικρότ ερες σ ε μέγε θος ,
ήταν οι

λεγόμενες <<λιβισιαν ές>> (α πό το aντικρινό Λιβίσι) ( ε ικ .

9)

που τις φορούσαν οι

εγ καταστημ ένες στο Καστ ελλό ρι ζο Λιβισιανές α λλά και ηλικιωμ ένες Καστ ελλ οριζιές.

Μικρ ές

χαρ ιτ ωμένες

μπ ούκλες

(ε ικ .

5)

έ μπαιναν

στι ς

κα λ τσ οδέ τ ες

π ου

μ'

αυτέ ς

«εκλε ίδωναν>>. Στο περπάτημα, όταν ανέβαιναν aνηφορικούς δρ όμο υς, φαινόταν το τελ ε ίωμα
τη ς βράκα ς, ο <<σ τ ρ ί γ κο ς», και, παράλλ ηλα , φαινόταν και η καλτσοδέτα με την μπούκλα.
Ο πλ ούτος τη ς Καστελλορι ζ ιά ς ε πι δε ικτικά φαινόταν στην <<ψάθα>>.

' Η ταν η <<ψάθα» ένα

κομμάτι βελούδο στο στήθος , πο υ πάνω σ ' αυτό ήταν ραμμ έ να μ tη ζαρί ες, πεντ όλ ιρα , β ε ν έ τι κα,
μαχμουτι έδες, ναπ ολεό νια, κωνσταντινάτα, λουΊζια ή ήταν πε ρασμένα σε μια αρμαθιά (λαιμός).
<<Λα ιμ ό ς >> λέγονταν και άλλα κοσμήματα π ου στό λ ι ζαν το λαιμό: ο σ υ ρματ ερός <<λαιμός>> σ ε
σχι1μα σπ ε ίρας ή ο στρογγυλός, ο βρουλάτος, ο σιτά το ς, ο λ ιρ ένιος.

Από το λαιμό κρεμότανε έ να γκόρφι ή μια πολύτιμη π έ τρα που , κι αυτή, λεγόταν γκόρ φι.
Πολλά ε ίναι και τα σ χέδια των βραχιολιών.

'Ε χουμε:

Ιον. Τα ψαθωτά (τα ε ί δα μ ε σ ε πρ ο ικοσ ύ μφωνο τη ς Κω) , γ νωστά σ ε όλ η την Ελλάδα , μ ε
πρ οέλευ ση τ ου σ υρμού πιθανότατα τη Σμ ύρ νη.
2ον . Τους όφιδες.
3ον. Τα τσέρκενα, που ήταν μια πλάκα χρυσού μ ε σχ έδ ια ε πάνω από φιλι γ κράνα.
4ο ν. Τα <<λ ιρ έ ν ια>>, που αποτελούνταν από

3-4

σε ιρές από λίρες. Κάθε σειρά ε ίχ ε

18

μισέ ς

λ ίρες.

5ον. Τα βρουλάτα , από χρυσές λεπτές αλυσί δες (Λέξ η Β υζαντινή , <<Θανατικό τη ς Ρόδου »
στιχ.

109 : «...

Ανάκατα με τ α μαλλ'ιά, νά 'χ η ς βρύλλα χρυσάφι, αμμ ' ό σα πλεξουδ ιάζο νται μ ε

τ ο μαρ γαριτάρ ι >>).
6ον. Τα σιτάτα .

Τ έλος, δαχ τ υλίδια έχου με, π έρα α π

τα κοινά πο υ aπαντι ού νται και σ

άλλα νησι ά , τα

νυχάτα, τα μακ ούτσια (μ ε δ ι α μάντι α), τα βρουλάτα.

ΤΑ ΚΟΣΜΉΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ

Αναστή λ ωΌ-η κάποιου σ υνόλου απ ό ξε χασμένες μ ν ιΊμ ες γύρω από τα ονό μ ατα που έχουν τα
κοσμήματα, διαφοροποίηση στο όνο μα γ ι α τ ο ίδιο στο λίδ ι κι η αποκάλυψη ε νός συνόλου

στ ολ ισμ ού προσιτού στ ο λαό, ζυμω μ έ νου μ ε στ έ ρηση αλλά κι αγάπη γ ια το <<μ ασ τ ο ρικ ό>>. Μ ' '
α υ τό τ ο

στόχο,

μ

αυτό

το

πνε ύ μα ,

θα

πρέπει

να ε ρ γα στ ε ί ο μ ελετ ητιΊ ς του τηλιακού

παραδοσιακού στ ολι σμο ύ. Και ερχόμασ τ ε α μ έ σω ς να π ού μ ε λ ί γα λόγια γ ια τ ο παραδοσιακό
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κόσμημα του νησιού.

Δυο καρφοβελόνες, όμοιες με της Νισύρο υ , στερεώνουν του κεφαλιού την τσιπίδα (μαντήλι)
στη σκούφια. Κι εδώ το κουδούνισμά τους από τα σ ε ίστρα , έχει σκοπό να τονίσει την προσοχή
και να αναδεί ξε ι την ομορφιά τους κι ίσως να δημιουργήσει κάποια πρόκληση για έλξ η .
Στ' αυτιά τους φορούν οι Τηλιακές σκουλαρίκια που λέγονται φουσκιά, βέργ ες και φούσκες
(αν η μπάλα που τα αποτελεί, σαν κύριο στοιχ ε ίο, είναι μεγάλη). Υπάρχουν σκουλαρίκια στην
Τήλο με τεχνική αρτιότητα που θυμίζουν εργα ση1ρια της Ανατολής. Στο λαιμό φορούσαν το
<<λαιμό» (εικ.

39)

ή τράχηλο, τα χάντρα ( ε ικ.

20)

κι από κεί ξεκινούν τ' << αλισίδια» που κυρίως

είναι στόλισμα του στήθους και φτάνουν λίγο πιο πάνω από την τσουμούχα ( ζώνη). Τα χάντρα ,
σ' aρμονικο ύς συνδυασμούς, από χρώματα (συνήθως εναλλαγή κίτρινου και βαθυκόκκινου),

είναι το κύριο στόλισμα του λαιμού. Κάθ ε αρμαθιά από χάντρ ες ή του αλισιδιού γ ίψο ς ή από
φλουριά γύρος (κόσμημα κι αυτό του λαιμού) αποτελεί μια «δ ίπλα ». Γ αλισίδια στόλι ζα ν
· πληθωρικά το στήθος. Τα διακρίνουμε σ ε διάφορα είδη:

Το μεγάλο αλυσίδι, το μικρό, το αλυσίδι μ ε τους αγιώργηδες,.το φιδάτο που μπαίνει στις δυο
άκρες, αφού μποίJ ν τα άλλα αλυσίδια, τα κοκάλια ή
πιστεύουν ότι τα έ φ ε ρναν από το ·Α γιο

· Ολα

τα

αλυσίδια

ήταν

από

ασήμι

(φουσκάτες), κούπες, τραχίλες κ.λ.π.

· Ορος
και

κοκαλάκια από άσπρο συντέφι, που

κι άλλα ακόμα.

μάλιστα

όχι

κάποιας

ποιότητας.

Φούσκ ες

cίναι στολίδια των αλυσιδιών. Κάτω από τις φούσκ ες

μπαίνουν μικρά κρ ε μασίδια, τα «χλιμπίδια" ή τα σείστρα, με το αρχαίο όνομα, που τονίζουν
τον ήχο των αλυσιδιών.

Αυτά τα παραδοσιακά κοσμήματα κάνουν την <<αμπούστα» τη ς Τηλιακιά ς. Μιλήσαμ ε γ ι'
αυτήν όταν ασχοληθήκαμε με τα κοσμήματα τη ς Νισύρου και Κάσου .

Και στην Τ11λο η πρόληψη γ ια το μάτιασμα κυριεύει το λαό. Για να το αποτρέψουν έ χουν
για χαϊμαλιά: του << κα(β)ούρου το μάτι », του <<κα(β)ούρου το δόντι>> και το ματόχαντρο.
Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ

Τα

κοσμήματα

στην

Κάρπαθο

εκφράζου ν εύγλ ωττα το αισθητικό, το οικονομικό

κοινωνικό επίπεδο της Καρπαθιώτισσα ς και ιδιαίτ ε ρα της γυναίκας τη ς
μόνο

μπορούμ ε

να τα

παρακολουθήσουμ ε, παρόλο

· Ελυμπου,

που ε κ εί ανακατεύονται

και

γιατί ε κεί

συρμοί

και

κοσμήματα ελάχιστα παλιά με άλλα κατοπινά. Τα παραδοσιακά κοσμήματα στην Έλυμπο
εκφράζουν Ανατολή

και Δύση, το μακρινό Βυ ζάν τιο και επιρροές από τον ιστορικό και

γεωγραφικό πε ρίγυρο. ' Αλλα, πάλι, κοσμήματα φέρνουν ονόματα που ξε περνούν το Βυ ζάν τιο
και χάνονται στην αρχαιότητα.

Από την κάτω Κάρπαθο δεν έχουμε πολλά παλιά μηνύματα. Εδώ, έχουμε την κολλα"ί:να ή
φλουροκολλα"ί:να, όπως ακόμα τη λένε, με ντούμπλες και πεντόλιρα. Επίσης, στα κάτω χωριά
της Καρπάθου , όπως και στην

· Ελυμπο ,

υπήρχαν το γιορνταλίκι (κόσμημα της Κάσου), οι

<<αμπρόκαμποι » και τα μποτόνια. Αυτά τα κοσμήματα ήρθαν στα τ έλ η του 19ου αιώνα στην
Κάρπαθο, από κοντινά νησιά. Σήμερα , σπάνια θα τα βρεί καν ε ί ς στην κάτω Κάρπαθο και μόνο
η

,, κολλαΊνα>>

μπορ ε ί

να θεωρηθεί παραδοσιακό τοπικό μαλαματικά . Την <<Κολλα"ί:να» τη

βρίσκουμε σ ε δυο μορφ ές: είτε σαν αλυσίδι μ ε πολλά φλουριά, ε ί τε σαν Πολλ ές αλυσίδες, σ ε
σχήμα ελλειψοειδές, απ'

τις οποίες κρέμονται μαχμουτιέδες, κοσάρια, φλουριά κλπ., που

στολίζουν το στήθος.

Κόσμημα

και

φυλακτό όλης της Καρπάθου ε ίναι η <<γιαλουρόπετρα''·

· Ετσι

λέγεται η

γαλάζια πέτρα η αποτρεπτική της βασκανίας. Η λέξη παράγεται από το επίθετο «γιαλουρός»
που σημαίνει γαλανός.
Το ολυμπί τι κο κόσμημα

Το κόσμημα στο μακρινό χωριό Όλυμπο ς ή Έ λυ μπο ς, το παρακολουθούμε το 19ο και 20ο
αιώνα και, μα ζ ί μ ε τη φορεσιά, έ κφρα ζε την κοινωνική τά ξ η.
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Οι κόρες των πλουσίων, των αρχόντων και ε μπ ό ρων ε ίχαν πο λλ ά κοσμήματα και μ όνο αυτές
φορούσαν τα

χρυσά

και τι ς πολύτ ιμ ες π έτρ ες .

Επ ί-ση ς, οι α μ πρόκα μ ο ι , τα μπ ο τ όνια, το

γ ι ορν τα λ ίκι , τα μ ερ τ ζάνια (κοράλια), ήτα ν κ ι αυτά κοσμήματα

πρ ονό μ ιο των πλούσιων.

-

Ο ι << Τρούτσες», δ η λαδ 1Ί ο ι κόρες των γεω ρ γών, φορούσαν τ ' aσήμια κα ι τ ' ασ ημ όκλουν α.
Αργότε ρα, θα προσθ έ σο υν στα κοσμήματά τ ους και κάποια φτωχι κή
αργότερα κάποιο χρυσό κόσμ ημ α.
Οι

κα νακ άρηδες,

δ η λαδ ή

οι

,, κολλαΊνα ,,

και πολύ πιο

,

πρωτογιοί,

κληρονομούν

τα

πατρικά

κοσμήματα

κι

οι

κανακάρες, οι πρω τ οκόρες ,' σύμφωνα μ ε το εθιμ ικ ό δ ίκαιο θα πάρο υ ν τα κοσμήματα τη ς μάνας.
Το κε φάλι
Στην

'Ελυ μ πο, γ ι α να στ ολ ίσο υ ν και να στ ε ρ εώ σουν τον κ ε φαλόδ ε σμ ο, φοροίι σα ν τη ν

« τσ ούλια» μ ε τι ς μ ερτές και τα αργυ ρόφ υλλα. Η ''τσούλια» ή τα <<Τσούλια» 1Ίτα ν κόσμημα από

πλ εγ μ ένες aση μ έν ι ες αλυσίδες που τελε ίωναν σ ε μ ια Πλάκα τρι γ ωνική, α πό ασ ήμι κι αυτή.
Από την <<τσούλια»

αργυρόφυλλα .

Στο

κρέ μ οντ αν ο ι μ ε ρτ ές (μυρτι ές, από τ ο σχήμα των φύλλων) και τα

μ έ τωπ ο

φορούσαν τον

κουτελίτη, δ ηλαδ ή

μια

κορδ έ λα μ ε

φλουριά,

aση μ έν ι ες φούντες και αλυσ ί δια. Στην κορυφή το υ κε φαλιού έμπαινε τ ο στε φάνι, που το
αποτελού σαν κυκ λ ικ ά ασημένια κοσ μ1Ίματα , ε νωμέ να, μ ε πέτρες στ ο κ έ ντρο , και απ' αυτά
κρ έ μ ονταν μ υ ρτόφ υλλα, ασημόφυλλα, κρούσια κλπ.

'Αλλα κοσμήματα του κ εφαλ ι ού ήτα ν τ α << τρ υ Πητήρια , και η πλ εξού(δ)α
φοίι ντα ε ίναι

μια

ασ ημ έ νια αλυσ ί δα, που κρ έ μ ε ται απ'

ll

φούντα. Η

το κ ε φά λ ι , γε μ ά τη α π ό ασημένια

τ ελε ιώματα (κούφια μ ασούρια, αργυ ροκούδουνα , κό μπ ο ι α σημ ένιο ι α γ καθωτοί, aσήμια και
κλ ε ι δ ιά) που οι άκρ ες του ς έ φταναν σ χεδόν στα γόνα τα.
Σκουλαρίκια στην Κ άp πα θο έχου μ ε: τι ς κα μ πάνες, τα καλαθωτά, τα φουσκία ...

...

'Ελ α αφί:Ηη ο)'λή)·ορα

φί:ρι; μα ς τα φου(j ι,· ία

)' ι ατί μας {χ ο η μά l!il μας
μ c τ ι ς ι(λωστ{ς στ · αυτία,

λέε ι ένα τετράστιχο τη ς

· Ελυ μπ ου.

Τα σκουλαρίκια που φορούσαν ο ι γυνα ίκ ες στην

· Ελυ μπο,

ήσα ν τα κουμπάτα και τα

φςιναράτα.

Κοσμήμα τ α του στήθους .

Στο ση1θος έβαζαν τα <ψανά κια ", δ η λαδ.ή ένα ασ ημ ένιο κόσμημ α Που μ ' αυτό τ ο ό νομα είνα ι
γνωστό από το υς βυ ζα ντινούς χρόνους.

Στο λεξ ικ ό τ ου Ζωναρά, στη λέξ η - ,; μη νίσκος, διάβάζου μ ε: « κόσμ ος .χρυσούς π ε ριτρ αχήλ ι
ος το κ αλού μ ενον μανιάκι ον».

- αργυροκλε ί δια

· Αλλα

κοσ μ 1Ίματα τ ου στήθου ς ή ταν ο ι κλώνο ι , τα πέταλα, τ'

και τ ' αργυροκούδουνα. Οι κλώνοι ήσαν από μαργαριτάρ ι .

Επίσ η ς, φόραγαν κα ι τα μ ερτζάν ια (κορά λια) κα ι τη μερτ ζανένια σκάλα ...

...

Να το\! χαρ ίιιης το λαιμό που

l:\!

φορε ί μποτόιιια

μόιιο μι;ρτζάνι /ιοναχό ιω ι λάμπε ι σαv τα χιόνια.
Φορούσαν, ακόμα, και τα μποτόνια ...

... Μαργαριτάρ ι

τρίκλωμο/ τσαί δυό ζυές μποτόμια/.

σου πρ{που\! ι: ι ς τα στήθη σου/, που' μαι άσπρα σαι• τα χιό ιΙJα.
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Και τα γιορνταλ ίκια τα τραγουδά ε ι ο λαϊκός ποιητής:

...

'Ω διαμαιι τ{ ιηι; μου στrωρU μι: το πο λ ύ )' ιοριιτάμι

πού

'βγα λι:ς πο το σ τόμα σο υ/ τα λό γ ια μι: το δράμ ι.

Εκτός απ'

τα παραπάνω, έχου μ ε και τα κρ ε μαστά κοσμήματα,τα κατάσ ε ιστα. Το ό νο μα

<< Κατάσειστα» σημαίνε ι, γεν ικά, κρεμαστό τελείωμα σε κόσμημα ...

.. . Στ αυρ έ

μ r: τα ιω τάσι: ιστα

ιο ε ικ όνα με το γκόρ φ ι
ιωι παληό ε ικόι!fσμα

σπαΟί του αιιδρι: ι ωμtνου.
Η βαρ ειο στολισμ έ νη Ολυμπίτισσα, μ έ σα από το στολισμό τη ς, υλο ποιούσ ε τη σκ έψ η και
την α γ άπη

κάποιο υ σ υζύγου, πατέρα ή αδερφού , ξε νιτεμένου σε μακρινά μέρη, Μ . Ασία,

Περ σία , Μπαρμπαριά. 'Η ταν , ακόμα, το κόσμημα και ή εκφρα σμένη αγάπη και μνήμη της
μάνας , τη ς γιαγ ιά ς, τη ς προγόνισσας .

Το ανδρικό κόσμημα

Και ο ι άν τρ ες στήν Όλυμπο είχαν τα κόσμήματά τους : Το φυλαχτάρι ή χαϊμαλί μ ε το
τρι γων ικ ό

σχήμα ,

που

ε ίναι

όμοιο

με

άλλα

τριγωνικά

κοσμήματα

(την

τσο ύλα

της

Αστυπάλα ι ας , το φούντη τη ς Ρόδου) .
Τ ο φυλαχτάρι
κρέμονταν

π ερασμένο σ ε άλ υ ση , στό λι ζε τ ο λα ιμό τ ου Ολυμπίτη. Από το χαϊμαλί

Α γ ιώρ γ ηδ ες,

δαχτυλ ί δια

aντίκες,

αγιοκωνσταντινάτα

κι

άλλα <<κρούσια»

και

κρ ε μαστάρια.
Στην τσ έ πη του γ ιλέ κου έ μπαιν ε η μοστοκαρφιά , δ ηλ . ένα στρογγυλό χαϊμαλί π ου έ χει
κρ ε μασμ ένά, από λεπτέ ς ά λυ σε ς, π έτρ ες, χάντρ ες, ασημένια κρο ύ σια. Στο ζ ωνάρι έμπαινε το
ασ ημομάχαιρο

και η

ταμπακι έ ρα τ ου καπνού,

πο υ κι

αυτή έχε l στην άκρη, κάτω από

διακοσ μητικ ές αλυσιδίτσ ες, μυρτές και ασημόφυλλα.
Κοσμήμα τα κατά τ ης βασκαvιάς

Ο φόβο ς τη ς βασκανι άς κατέχ ε ι ασφυκτικά την ψυχή τη ς γυ ναίκας κι ι διαίτερα τη ς μάνας.
Γι ' αποτρ ε πτικό τη ς χρησιμοποιούν τη φούντα

ll

ασ ημόφουντ α . Στην κορ υφή του κουκουλιού

(σκούφιας) έ βαζαν τη φούντα γ ια να προφυλάγονται τ' αγόρια .

'Αλλο προβασκάνιο στην 'Ελυμπο Έ ίναι το <<αστροπελέκι » , π ου το φορούν ε ίτε μ όνο ή μ ε
μ ε τα λλ ικ ό π ε ρί γυ ρ ο . Είνα ι ο κ ε ρα υν ίτη ς λίθο ς των Β υζαντινών. Μ ε την ίδια σημασία τον
βλ έ πουμ ε και στην « Αλ εξ ιά δα» τη ς ' Αννας Κ ο μνηνή ς

(177 ,6) .

Η ΛΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΑΙ Α ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Πα λα ιά

κ ο σμι1ματα

σηΊ

Λ έρο ,

πο υ

να

σ υνθέ τουν

μι άν

έστ ω

κα ι

αμ υδρ ή

στολισμο ύ τη ς τοπικιΊ ς παρα δο σιακή ς φορεσιά.ς, παρόλ ες τι ς ι: ρ ευ νές μ ου

ε ικ ό να

του

δέ βρήκα , παρά

μ όνο ελάχιστα κι αυτά , πάλι, ε ίναι ό μ οια μ ε τα κοσμήματα τών γε ιτονικ ών νησιών .
Εχουμε

κι

εδ ώ

aρμαθι ές

με φλουριά

και

φαναράτα

δαχτυλίδια , ε νώ

παλιές αγκλα β ές

(προικ ο σ ύ μφων α ) τη ς Λ έ ρου μα ς μι λάνε γ ια φουσκ ι ά χρυσά , μ υ ρτόφ υλλ α με στεφάνι , γ ια
ε νώτια α δ αμάντινα ' και ε νώτια χρυσά .

Τελε ιώ νω αυτι1 τη σιλιτομη αναφ ο ρά μ ου στη Λ έ ρο μ ε την π λ ηρο φορία πως τα δώρα το υ
γάμου, κοσμήματα και άλλα, λέγονται στο νησί <<ξέ νια". Να μια λέξ η aρχαι ό πρ ε πη , ελλ ηνική,
πο υ διασώθ ηκ ε μ έσα απ ' το στολί δ ι και το στ όλ ισμα του νησιού.
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Η ΚΑΛ ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ Τ Α ΚΟΣΜΗΜΑ Τ Α ΤΗΣ

Η Κάλυμνος, το νησί των σφουγγαράδων και των πολλών ξε νιτεμ έ νων , έ ~ ε ι τα παραδοσιαιcά
της κοσμήματα.

Το πλούσιο κόσμημα, που στολίζει το

καβάδι και τονί ζε ι τη φορεσιά, είναι η αρμαθιά με τα

φλουριά: πεντόλιρα , φλουριά , κωνσταντινάτα , που στήν Κάλυμνο λέγονται από το σχήμα τους

<< σκουτελάτα», λουϊζα, ναπολεόνια, βενέτικα . Ολα αυτά στολίζουν το στήθος της Καλυμνιάς.

Παραδοσιακό κόσμημα του λαιμού είναι ε να ε ίδο ς κολλιέ, που φέρν ε ι το παραδοσιακό
όνομα «στρόφος». Για τ ' αυτιά έχο~ ν τα βερ γά (σκουλαρίκια).

Κόσμημα που στολί ζε ι τα χέρια είναι τα βραχιόλια, τα γνω στά όπως και σ ε άλλα ελλ ηνικά
μ έ ρη, σαν μπελε ζ ίκια. Λείπει ό μω ς από την Κάλυμνο το . ξεχω ριστό τοπικό κόσμημα που να
σφραγ ί ζε ι με αποκλ ε ιστικότητα την καλύμνικη παρά δο ση του στολισμο ύ.

Η

'' Γιαλλού» ...
Ο φόβος της Γιαλλούς , δηλαδή της γυναίκας

Για να αποφύγουν οι μανάδ ες τη

που ματιάζει, ζεί έντονα στη λα.ίκή ψυχή.

βλαπτική δ\Jναμη της Γιαλλούς θα βάλουν στο παιδί

σταυρουδάκι, χαϊμαλί, γ κ όρ φι , ματόχαντρο.

Και είναι η Γιαλλού μια παραφθαρμένη εικόνα από το βυ ζα ντινό δαιμόνιο και φόβητρο που
βλάπτ ε ι τη λεχώνα και τ ο παι δί. Για να

'ρθε ι γάλα στη λεχώνα, όταν δεν ε ίναι άφθονο,

κρεμούν στο λαιμό τη ς σαν γ κόρφι τη <<γαλατούσα», μια μικρή πέτρα μ ε χρώμα γαλα τ ερό και

σχήμα ρομβοειδέ ς ή μια πέτρα ημιπολύτιμη σε χρώμα βαθύ κόκκινο , πο υ κι αυτή λέγεται
<<γαλατούσα».
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236-237 ,

ΧΡΥΣΟΧΟΙ- ΤΕΧΝΠΕΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΑ

1850-1985

Οι πιο σημαντικοί τεχνίτες

-

χρυσοχοί στα Δωδεκάνησα από το

1850

μέχρι το

1985

είναι

αυτοί που αναφέρονται πιο κάτω.
'Ισως να παραλείπω άθελά μου μερικούς γιατί η μνήμη των ανθρώπων σήμερα για όσους

έζησαν προγενέστερα δεν είναι δυνατή κι η συνήθεια- τουλάχιστον στα Δωδεκάνησα- να
είναι γνωστοί οι τεχνίτες με το όνομά τους κι όχι με το επίθετο ή με τον ονοματοποιημένο τόπο
της καταγωγής τους παίζει όχι μικρό ρόλο.
Αστυπάλαια
Χρυσοχός Γεώργιος . Εγεννήθη γύρω στα

1880.

Κάλυμνος
Κόκκινος Ιωάννης. Είχε χρυσοχοείο στην Κάλυμνο γύρω στα

1920.

Χρυσοχόος ή Χρυσοχός Δημήτριος . Προήρχετο από την οικογένεια Χρυσοχών της Σύμης
που ως χρυσοχοί εργάστηκαν στη Σύμη, Ρόδο, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Καστελλόριζο.Ο
ίδιος εργάστηκε και στη Λέρο.
Κάρπαθος
Αγγελάκης: Είχε χρυσοχοείον στο Φοινίκι της Καρπάθου γύρω στα

1925.

Αμφίβολο αν ήτο τεχνίτης αξιόλογος πάντως ήτο έμπορος-χρυσοχός .
Νικήτας Χρυσοχόος σύγχρονος του προηγούμενου.

Κωνσταντίνο ς Χρυσοχόος γιός του Νικήτα.
Κάσος
Λογαριαστάκης Κωνσταντίνος εγεννήθη στα τέλη του 19ου αιώνα.
Λογαριαστάκης Αντώνιος γιός του Κωνσταντίνου.

Καστελλόρι ζο
Φούντας Αντώνιος χρυσοχός γύρω στα

1920.

Προγεν έ στεροι
Αυγενικός
Κακάς (από τη Σύμη)

Χατζηδουλής
Κ ως

Χατζηνικήτας εγεννήθη το

1875,

ως χρυσοχός εργάστηκε από το

1900-1945.

Χατζηνικήτας Γεώργιος (γιός του προηγουμένου).

Διακογ ιάvνης Λεωνίδας} παραγιοί του Χατ ζ ηνικήτα.
Διακογιάννη ς Νικήτας .

Αργότερα είχαν δικ ά του ς χρυσοχο ε ία.

Σαντι ξ ή ς Σταύρος (από το Καστελλόρι ζ ο ).
Σαντι ξ ής Δημήτριος (γιός του προηγουμ έ νου).
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Μετά την απ ελευθ έ ρωση της Δωδ ε κανήσου

( 1948):

Θ εοδό σιο ς Διακογιάννης (γυιός του Λεωνίδα).
Ρεί"σης
Κάβουρας
Βαλακάς

Μακρυκαλιλάκης
Γρηγοριάδης

Κωνσταντινίδης
Λέρος
Χρυσοχό ς Δημήτριο ς (γύρω στα

1920)
Νί συρος

Τουλάχιστον

4

ο ι γε νι ές

πριν από σ1Ίμ ε ρα, παρακολουθούμε την οικογένε ια Κοντοβερού να

δ ίνε ι συν έ χε ια ε κλ ε κτο ύς χρυσοχο ύς στο νησί.
Παρακλάδι τη ς ο ικ ογένειας Κοντοβ ε ρ ού

Κοντοβέρου ε ίναι ο Μ. Μαυρουδής παλαιότε ρα

ll

χρυσοχός στη Νίσυρο και σήμερα στη Ρόδο .
Πάτμος

Ιωάννη ς Φατούρος εγε ννήθη περί το

1830 ll ρθ ε

στην Πάτμο από τη Στ ε μνίτσα τη ς Αρκα δ ία ς.

Κα"ίάφα ς Αθανάσιο ς καηΊ γε το από τη Στ ε μ νί τσα . Εγεννήθη π ερ ί το
Λεπτάκη ς Γ εώ ρ γιος εγεν νήθη π ε ρί το
Κουσταν έλος Γεώργιος εγενν ή θ η π ε ρί

1860.

1870.
το 1889.
Ρόδος

Πατροπαρά δοτο ι χρυσοχοί τη ς Ρόδου ήταν τα μ έ λη της ο ικογέ νε ιας Κρομμύδα .
Κρομμύδας Κωνσταντίνος (έζησε πριν

Κρομμύδα ς Δημήτριο ς}

κ ρυμμυ·δ ας

φ,

ωτης

χρόνια περίπ ου) .

120

.

,

γ ιοι το υ Κωνσταντι νο υ

1

Κρομμύδας Μάρκ ος

Κρομμύδας Αναστ άσιος J γ ιοί του Δημητρίου

Ο Μάρκο ς ζε ι κα ι εργά ζε ται στη Ρό δο.

Συ γγε νε ί ς μ ε την ο ικο γέ νε ια Κρομμύδα ε ίναι οι α ξ ιό λογοι τ εχ νίτες Βάσο ς Λουϊ ζ ίδης και
Μιχαή λ Λουϊ ζ ί δ η ς.
Από

τη

Σύμη

πρ οέρχε ται

η

οικο γέ ν ε ια

Χρυσοχού ή

Χρ υ σοχόου .

Αναφέρω από τους

Χρυσοχούς το ύς:
Νικήτα Χρ υ σοχού (Σύμη)
Δημήτριο (βλ. Κά λυ μνος

Ανδρέα ς ('~ έλ η τ ου

-

Λέρο ς )

19 ου αιώνα)

Νικήτα ς και Κωνστ αντ ίνο ς (β λ. Κάρπαθο ς )

Ανδρέα ς Χρ υ σ οχός (εργάζοντα ι στη Ρόδ ο ).
Παντε λ ή ς Χρ υ σ οχός
Παπανικο λάου Γ εώ ρ γ ιο ς

Παπανικο λάου Μ. (αδελφός του Γεωργίου)
Μαυρουδή ς Μιχωμ
Σταυριανάκη ς Γ ε ώργιο ς
Σύμη

Χρυσοχό ς Ανδρέας (τ έλ η του 19 ου αιώνα)
Χρυσοχό ς Νικ1Ίτα ς (γιός του Ανδρ έ α)
Κακά ς (βλ. Καστελλό ρι ζ ο)

Μαρ γ αριτώφ (Ρώσο ς την κατα γ ω γ 1Ί , εγ κατ ε στάθη στη Σί) μη και παντρεύ τηκε Συ"μαία) .
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ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ

Αγιοταφίτικα (βραχιόλια)

Βραχιόλια .από γυάλ,νη μάζα, που προέρχονται από
τους

· Αγιους

Τόπους.

Αητοί (οι)

Σκουλαρίκια σε σχ1iμα αητού.

Αητός

Τριγωνικό κόσμημα της Χάλκης

Αλλάγια (τά)

Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσ ι ά τriς Νισύρου.
,Κάθε κύκλος καδένας. Στην Πάτμο είχαν

Αλυσίδι (το)

I)
4)
Αλυσος (η μεγάλη)
Αλυσος (η χρυσή με τα

το μαλάτο,

2)

το φουσκάτο,

καμπανόφουσκα,

·5)

3)

5

είδη.

το φαναράτο,

σφαρδάτο .

Κόσμημα της Πάτμου.

7

εγκόλπια)

Κόσμημα της Πάτμου.

Αμπρακομπέτονα (τα)

Κόσμημα Κάσου και Καρπάθου.

Αμπροκάμοι

Κόσμημα Κάσου και Καρπάθου.

Αμυγδαλάτο (το)

Βλέπε εγκόλπιον.

Ανιστάρια (τα)

Κοσμήματα που μπαίνουν στο τέλος της πλεξούδας
στην Όλυμπο Καρπάθου.

Απαλεθενό (χρυσάφι)
Αργυρόκλουνα (τα)

Το γνήσιο (Κάσος) .
Ασημένια κοσμήματα στην Όλυμπο Καρπάθου, που
μοιάζουν με κλώνους.

Αργυροκούδουνα

Κουδούνια μικρά που κρέμονται από τα κοσμήματα
του στήθους και σπανιότερα της πλάτης στην
Ολυμπο Καρπάθου.

Αργυροκλείδια

Κρεμαστά κοσμήματα

στην' Ολυμπο

Καρπάθου σε

σχήμα κλειδιού.
Αργυρόφυλλα

Κρεμαστές καταλ Ίiξεις στην

· Ολυμπο

Καρπάθου των

κοσμημάτων σε σχήμα φύλλου. Λέγονται και μερτές
και μυρτόφυλλα.
Αρμαθιά (η)

Ο αρμαθός , το σύνολο των φλουριών που αποτελοί>ν

Αρματωσιά (η)

Τα κοσμήματα που στολίζουν την πλάτη της αστυπα

Ασπρα (τα)

Τούρκικα ασημένια νομίσματα.

I

σειρά - στο στήθος της γυναίκας.

λίτικης φορεσιάς.
Αστροπελέκι (το)

Ο κεραυνίτης λίθος των Βυζαντινών, προφυλακτικό
κατά της βασκανίας στην Κάρπαθο.

Ασημόφουντα (η)

Φούντα ασημένια ή από άλλο μέταλλο που μπαίνει
στο κουκούλι (σκοίJ φια) των νεογέννητων αγοριών,
ως αντιβασκανική .

Βελονάκια (τα)

Σκουλαρίκια μικρών κοριτσιών της Χάλκης.

Βελόνες

Τριγωνικά στολίδια κεφαλιοίJ ,

Βεργά (τα)

Είδος σκουλαρικιών Καλύμνου.

Βέργες (οι)

Είδος σκουλαρικιών σ' όλο το Δωδεκανησιακό χώρο.

Όλυμπος Καρπάθου.

Βρουλάτος λαιμός

Κόσμημα Καστελλόριζου και Πάτμου .

Βρουλιά (η)

Κόσμημα Πάτμου που μοιάζει με το φυτό βροίJλο.
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Βαθυκόκκινη πέτρα, που πιστεύ ε ται ότι φέρνει γάλα

Γαλατούσα (η)

στη μητέρα που θηλά ζε ι.
Η γυναίκα που ματιάζε ι (Κάλυμνος). Προφανώς είναι

[\αλλού (η)

η Βυζαντινή Γελλώ.
Η γαλάζια πέτρα που θεωρείται ότι έχει αντιβασκαν·ι

Γιαλουρόπετρα (η)

κές ιδιότητες στην Κάρπαθο.
Γιορνταλίκι (το)

Κόσμημα του λαιμού στην Κάσο.

Γιορντάνι

Το π ερ ιδέραιον.
Είδος πέ τρας (υάκινθος). 'Ετσι λέγεται στην Πάτμο.

Γιατσίντο (το)

Γκιλωμέν9 (το)

Τα ματιασμένο παιδί (Κάλυμνος) και το aσθενικό

.

και αδύνατΌ.
Το εγ κόλπιον, όπως λέγεται σ'

Γκόρφι (το)

όλα τα νησιά, πλην

της Πάτμου όπου διατηρείται ο τύπος εγκόλπιον.
Κόσμημα της Πάτμου που μοιάζει μ ε γρίπο (δίχτυ).

Γρίπος (ο)

Στις

2

άκρες είχε γάντζους που το στερεώνουν στο

στήθος. Μέσα στο γρίπο υπήρχαν μικρa χρυσά ψάρια,
τ ε τραγωνίδια με ρουμπινάκια και διαμάντια.

· Δεφtερτζήδες

(οι)

Οι άρχοντες της Κω.

'Ε τ σι λέγονταν από το λαό.

Κάθε γύρος από τα κοσμήματα του ςηήθους τη ς νήσου

Δίπλα (η)

Τήλου από χάντρες ή φλουριά ή από αλυσίδια.
~ε μ ερικά νησιά τη ς Δωδεκανήσου διατηρείται ο

Ενώτια (τα)

τύπος ενώτια=σκουλαρί κια.

Ε ιδικά στη Νίσυρο σημαίν ε ι τα σκουλαρίκια που
τοποθετούνται σε aτρύπητα αυτιά, ενώ τα άλλα έχουν
διάφορα ονόματα.
Εγκόλπιον (το)

Βλέπε γκόρφι.

Ζόλια ή Τζόλια

Λαϊκό γιορντάνι από χάνδρ ες στην Κάσο.

Ζουμπρούτια (τα)

Τα σμαράγδια στην Πάτμο.

Κάβουρας (ο)

Κόσμημα σε σχήμα κάβουρα της Πάτμου.

Καζίκα (η)

Σου γ ιάς ποu κρέμεται από αλυσίδα και στολί ζε ι την

·
Καλαθωτά (τα)

τοπική στολή της γυ_ναίκdς στην 'Εμπωνα Ρόδου.

κ·όσμημα σι;: σχήμα καλαθιού του κεφαλιού στην
'Ολυ μπο Καρπάθου.

Καλίκασι (το)

Φυλαχτό στο Καστελλόριζο που αποτελείται από
μέταλλο (χρυσό ή ασήμι) και πέτρα από aχάτη.

Καμπaνες (οί)

Σκουλαρίκια, σ' όλα τα Δωδεκάνησα, σε σχήμα

καμπάνας.
Καπλαμάς (ο)

Η μ έθοδος να επιχρυσώνουν το μέταλλο με βάση τον
υδράργυρο.

Καρτάκια (τα)

· Χρυσά νομίσματα, το

1/4

της λίρας, που μπαίνουν

σαν κοσμήματα, κυρίως κρεμαστά.
Καρχηδόνιοι (οι)

Π έ τρε ς ημιπολύτιμες.

'Ε τσι λέγονται στην Πάτμο,

κυρίως ..
Κασελάτος (ο)

Ε ίδος στα υρού στην Πάτμο.

Καστανάκια (τα)

Γκόρφι σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο

μεταλλικό

(Καστελλόριζο ).
Κατάσειστα (τα)

Κρεμαστά τελ ειώμα τα κοσμημάτων στην Κάρπαθο.

Καυκάλια (τα)

Τα κυρτά κωνσταντινάτα στη Χάλκη.

Καφασωτά (τα)

Είδος δαχτυλιδιού σε ανάλογο σχήμα.

Κλώνο ς (ο)

Κάθε σειρά κοσμήματος του λαιμού, ιδιαίτερα από
μαρ γαρ ιτάρι.
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·

Κοκκάλια (τα)

Σειρές κοσμημάτων από σιντέφι στο στήθος της

γυνα ίκας της Τήλου. Στολίζουν την παραδοσιακή
στολή.
Κολλα"ί:να (η)

Κόσμημα το υ λαιμού στη Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο.

Κομποβελόνες (οι)

Οι καρφοβελόνες στην Αστυπάλαια.

Κορνιόλλα (η)

Ημιπολύτιμη πέτρα σε χρώμα καφέ.

Κολωνάτα (τα)

Τα ισπανικά τάλιρα (Κάσος).

Κουγιουμτζής (ο)

Ο χρυσοχός.

Κουμπιά (τα)

Επιχρυσωμένα με καπλαμά μικρά μεταλλικά σφαιρί
δια στη Νίσυρο. Οι πέτρες των δακτυλ ιδιών παλαιό

τ ερα στη Ρόδο που διακρίνονταν από τον αρiθμό τους,
σε μονόκουμπα, δ ίκο υ μπα , τρίκουμπα.
Κούπες (οι)

· Ενα

από τα αλυσίδια του στήθου ς (τήλος). Το

όνομα οφείλεται στο σχήμα των κοσμημάτων του
αλυσιδίου .
Κουτελί της (ο)

Νόμισμα που μπαίνει στο στολισμό του μετώπου

ραμμένο στο μαντήλι πο υ γ ίν ετα ι σκούφωμα στο
κεφάλι (Σορωνή Ρόδου).

Νομίσματα περασμένα σε αλυσίδα ή μεταξωτή κλω

στή, για να στολί6ο υν το μέτωπο.
Κρεμασίδια (τα)

Κρεμαστά τελειώματα κοσμημάτων .

Κρικέλια (τα)

Σκουλαρίκια ή και δαχτυλίδια σε σχήμα κρίκου.

Κρούσια (τα)

Κρεμαστά τ ελειώμ~ τα κοσ μημάτων.

Καρφοβελόνες (οι)

Κοσμ1Ίματα βελ ον ωτά που στηρίζουν το μαντήλι.

Κατάκομμα (το)

Στην άλυσο ττi μεγάλη τοποθ ε τούσαν καραβάκια από
χρυσό, σμάλτο και μαργαριτάρι, κλπ. που λέγονταν
στην Πάτμο κατάκομμα της αλύσσου.

Λαιμός (ο)

Κόσμημα του λαιμού .

Λαιμουδιά (η)

Κόσμημα του λαιμού.

Λακωτό (το)

Το κωνσταντινάτο στο Καστελλόριζο (από το σχήμα του)

Λιβισιανές (οι)

Μπούκλες (βλ. λέξη) από το Λιβίσι (χωριό Μ . Ασίας)
που φορο ύσαν οι γυνα ίκε ς στο Λιβίσι και στο Καστελ
λόριζο οι ηλικιωμέν ες γυναίκες.

Λίγκος (ο)

Η καρφίδα στο κέντρο τη ς κυρτής μπούκλας που τη
στερεώνει στο πουκάμισο.

Λουί ζια (τα)

Χρυσά -γαλλ ικά νομίσματα, μεταφορικά και σκουλα

Λυχνίτης

Ημιπολύτιμη πέτρα.

ρίκια που κατασκευάζονταν με ε πιφάνεια Λου"fζια.
Μικρές μπλέ και πράσινες πέτρ ες στερεωμένες σε

Μαγιωτές (οι)

ψιλή αλυσίδα (Χάλκη).
Μαγκανάκι (το)
Μακούτσια (τα)

Μαλάτο (το) αλυσίδι

,.

'Είδος δαχ τυλιδιού (Αστυπάλαια).

Διαμάντια, πολ ύτιμες πέτρες.

Εκ του ομάλός, το ομαλό κατ' αντίθεση προ ς το
φουσκάτο.

Μανάκι (το)

Το βυζαντινό μανάκιον. Ασημένιο κόσμημα τ ου
λαιμού στην 'Ολυμπο Καρπάθου.

Μασου ρά τος (ο)

Είδος σταυρού (Πάτμος).

Ματόχαντρο (το)

Η γαλάζια πέτρα που θεωρείται αντιβασκανική.

Μαχιά (η)

Η μασιά, η λαβίδα. Στην Κάσο ήταν παλαιότ ερα

χρυσή και εχρ ησιμοποιείτο για να σηκώνουν μ ' αυτή
τη μακριά φούστα οι γυναίκες της Κάσου.
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Μερμί (το)

Κόσμημα Κάσου που αποτελείται α πό πολλές μικρ ές
αλυσίδ ες μ ε ένα σταυρό στο κέ ντρ ο τ ους.

Μ ερ τ ζά νια (τα)

Μ ε ρτέ ς (οι)

Τα κοράλια.

Οι μυρτι ές δηλ. φύλ λα χρυσού ή ασημένια σε σχήμα
φύλλων μυρτιάς που αποτελούν ή κόσμημα λαιμού ή
τ ελε ίωμα σ ε κοσμήματα . Μερτές λέγονται στην Κάρ

παθο. Λέγονται και μυρτι ές, μυρτόφ υλλα ή και
ασημ όφυλλα .
Μηλιγκούδια (τα)

Διάτρητα και λεπτότατα επεξεργασμένα ·σκουλαρίκια
(Όλυμπο ς Καρπάθου) .

Μήλο (το) ι

Σφαίρα χρυσ1Ί που μπα ίνε ι στ ο σ λώ πο ( β λέ πε λέξ η)

Μονόκουκο (το)

και κρ έ μ ε ται.
Ενα μ εγ άλο μαργαριτάρι δεμένο μ ε χρυσό και γύ ρω

είχε πο λύ τιμε ς πέτρ ες (Πάτμος).

Μονόκουμπο (το)

Δαχτυλίδι με μια π έ τρ α.

Μ ο στοκαρφιά (η)

Αντρικό κόσμημα στην Όλυμπο Καρπάθου, π ου

μπαίν ε ι στο γελέ κο (τσέ πη) τη ς τοπικής στολή ς .
Μούρενα (τα)

Μαργαριταρένια σκο υλ αρίκια μ ε τ α μαργαριτ ά ρια
τοποθ ε τημέ να σε σχήμα μο ύ ρο υ .

Μπ ε ράτη ς (ο)

Μ ε ταλλικό (χρ υ σό , ε πίχρ υ σο ή και ασημ έ νιο). Τμήμα

της β έ ργωσης , σε σχήμα β έ ργας διακοσμημένο με
δικέφαλους αητού ς και κρεμαστά νομίσματα ή πέ
τρ ες (Σύμη).
Μπ ε στ λ ίκα (η)

Τούρκικο νόμισμα που ά ξ ι ζε

Μπ ου καγ ιά (η)

Αλυσίδα του λα ιμ ού. Κόσμημα Ρό δου και Χάλκης.

Μπούκλα (η)

10

γρόσια .

Κόσμημα σ ε σχήμα κυκλικ ό. Στη μ έ ση έ χε ι το λ ί γ κο
για να το στερ ε ώνει στ ο π ουκά μισ ο . Τοποθετείται

κάθετα στην παρα δο σιακή στο λ ή Σύμης και Καστελ
λόριζου.
Μπ ού στα ή Αμπούστα

Ξ ύλ ινο κουτί γ ια την τοποθέτηση των κοσμημάτων
Το σύνολο των κοσμημάτων μιας γυνα ίκας.

Μποτόνια (τα)

Μικρές μπάλε ς σφαιρικ ές κυρίως από χρυσό ή σε
σχήμα φαναριού (φαναράτα μποτ όνια). Συνήθως

12.

Τοποθ ε τούνται κατά διαστήματα σ ε μια αλυσίδα κα ι
συνηθί ζ ονταν στην Κάρπαθο και Κάσο.
Μ υ ρτόφ υλλα (τα)

Βλ έ πε μερτ ές.

Ξένια (τα) Ό

Τα δώρα του γάμου . Κοσμήματα αλλά και κάθε
γαμ1Ίλιο δώ ρο.

Όφιδες (οι)

Βραχιόλια σ ε σχήμα φιδιο ύ (Καστ ε λλόριζο).

Παπάδ ες (οι)

Στολί δ ι στ ο πά σι , δ η λαδ 1Ί στο παραδοσ ια κό καπέλο
τη ς φορεσιάς τη ς Πάτμου.

Π ε ρου ζέδες (οι)

Πολύτιμ ες πέτρ ες, γαλα νέ ς ημιπο λύ τιμ ες π έ τρες
(Πάτμο ς ) .

Π ε τάγι ε ς (οι)

Κοσμ1Ίματα μ ε πρόσωπα, κυ ρίω ς με πρ ό σωπα βασιλ έ 
ων (Πάτμος).

Πιτσίλια (τα)
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Χάντρ ες χρωμrιηστές. Λ έγο νται και πιτσίλες.

Πλεξούδα (η)

Πλεγμένα μαλλιά . Τεχνική διακοσμημένη μ ε πιτσίλια
και κρεμαστά μικρά κοσμήματα

(' Ολυμπος

Καρπά

θου).
Πόσι (το)

Το καπέλλο της παραδοσιακής φορεσιάς της Πάτμου.

Πούλο υδο (το)

Καρφίτσα σε σχήμα λουλουδ ιών (Κως).

Πρόσωπα (τα)

Δαχτυλίδια με ε πιφάν εια πο υ έχε ι πέτρα με πρόσωπα
ή σκαλισμένα.

Ρεάλια (τα)

Ξ εν ικά τά λιρα.

Ρ εσατι έδες (οι)

Τούρκικα νομίσματα.

Ρουσέτια (τα)

Τούρκικα νομίσματα.

Σαξίδι (το)

Κόσμημα κεφαλιού της Ρόδου (αναφέρεται σ ε δημο
τικά τραγο ύδια). Σήμερα δεν υπάρχει.

Σασούνα (η)

Κόσμημα σε σχήμα μασουριού με μικρούς γάντζους
από τους οποίους κρέμονται φλουριά . Είναι αποτρε
πτικό της βασκανίας για αγόρια -β ρέφη στο Καστελ

λόριζο. Φοριέται κρεμασμένο από αλυσίδα.
Σειλάνια (τα)

Ημιπολύτιμες πέτρεξ.

Σείστρα (τα)

Στολίδια τ ων αλυσιδιών τη ς Τήλου που μπαίνουν για
να δημιουργούν θόρυβο με την κίνηση.

Σεληνάτο

Έ τσι λέγεται στο Καστελλόριζο το κωνσταντινάτο
με π ερ ίγυρο διακοσμητικό .

Σεργούτσι (το)

Κόσμημα του κεφαλιού . Αποτελείτο από ένα μπουκέτο
από χρυσά λουλούδια με πολύτιμες πέτρες και φύλλα

από σμάλτο.
Σιτάτος (ο) λαιμός
Σκάλα (η)

'Ενα είδος κολλιέ στο Καστελλόριζο .
Κόσμημα από σειρ ές μαργαριταριών,
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ή και περισ

σότερες, που στο κέντρο τοποθετούσαν ολόχρυσο
σφαιρικό χρυσαφικό ή μαργαρtτάρι δεμένο με χρυσό
και γύρω πολίηιμες πέτρ ες, το μονόκουκο (Πάτμος).
Σκουτελάτο (το)

Ετσι λέγεται στην Κάλυμνο το κωνσταντινάτο , από
το σχήμα του.

Σκωλοπ εντράτη (η)

Η παραδοσιακή φορ ε σιά των γυναικών της Αστυπά
λαιας από τα κεντήματα πο υ έχε ι, σκωλοπέντρες

=

σα ρ α ντο ποδαρούσες .
Σλώπος

Κόσμημα

από

μαργαριτάρια

δεμένα

με

χρυσό

Στάβλες (οι)

Παλαιότερα οι ιωμπάνες (σκουλαρίκια) λέγονταν

που

έχει στη μ έ ση μια σφαίρα χρυσή, το μήλο.
στάβλ ες .
Στεφάνι (το)

Κόσμημα του κεφαλιού στην 'Ολυμπο Καρπάθου.
Αποτελείται από κυκλικά κοσμήματα ή φύλ λα με
κρεμασίδια και στη μέση κάθε κυκλικού κοσμήμα
τος έχε ι συνήθως μια πf.τρα .

Στρεπτό ς (ο)
Στρόφος

Χρυσές αλυσίδες μ ε πολύτιμες πέτρ ες ή μαρ γαρ ιτάρι .

Σειρές από πλεγμένο μαργαριτάρι. Συνήθως λεγόταν

έτσι στην Κω αλλά η λέξη συναντιέται και σ ε άλλα
νησιά .
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Συχαντρίκια (τα)

Σειρές από μαργαριτάρι με μικρές φούσκες από

χρυσό, στρογγυλές και με μικρά σκαλίσματα. Το ίδιο
ή κάτι πολύ σχετικό, λέγεται και σλύπος ή σκόλοπαc;
(Πάτμος) όπου το μαργαριτάρι είναι πλεγμένο.

Σφαδίiτο (το)
Ταμπακιέρα (η)

Είδος αλυσιδιού (βλ. αλυσίδι).

Μικρό porte-monnaie , όμοιο με ταμπακιέρα ανδρική.
Το χρησιμοποιούσαν αντί τσάντας οι γυναίκες της

πόλη ς Ρόδου , για την τοποθέ τηση κερμάτων.
Τού μπλ ες (οι)

Αυστριακά χρυσά νομ\σματα. Στην Πάτμο το ύ μπλε ς
λέγονταν και μικρές εικό νες προσώπων περασμένες σε

λεπτό βελού δο ή σε μετα ξω τή κλωστή.
Τρίκουμπο (το) ή

Δαχτυλίδι με

3

πέτρ ες .

τριπέτραδο
Τρούτσες (οι)

Κόρες γεωργών ή φτωχών κατοίκων Ολύμπου Καρπά
θου, οι οποίες κυρίως φορούσαν τα παραδοσιακά
κοσμήματα από ασήμι και διάφορα μέταλλα μ ε λίγο

χρυσό .
Τραχήλες
Τράχηλος (ο)

.

Κοσμήματα των αλυσιδιών στην Τήλο.
Κόσμημα του λαιμού, που λέγεται και λαιμός

(τήλος).
Τσέρκινα (τα)
Τσιπίδα (η)

Είδος βραχιολιών στο Καστελλόριζο.

Ι) Κόκκινο μαντήλι μεταξωτό στην παραδοσιακή
στολή Αρχαγγέλου Ρόδου,

2)

λεπτή γάζα,

3)

το

μαντήλι της φορεσιάς των γυναι κών στην Τήλο.
Τσιτσέκι (το)

Από το Τούρκ ικο τσιτσέκ=άνθος κόσμημα της Κάσου
τοποθ ε τημένο σαν καρφίτσα στο κεφάλι με άνθινη
παράσταση.

Τσούλα (η)

Τριγωνική σκαλιστή πλάκα κρεμασμένη από ένα
κορδόνι στην πλάτη της Αστυπαλίτισσας μαζί με
άλλα κρεμαστά κοσμήματα.

Τσούλια (τα)

Κόσμημα από πλεγμένες aσημένιες αλυσίδες που

τελείωνα ν συνήθως σ ε μια πλάκα τριγωνική
(Όλυμπος Καρπάθου).
Τσουμούχα (η)
Τρυ πητήρια

Η ζώνη.
Χρυσά κοσμήματα με κάτσουνα (αγκίστρι) στο κάτω

μ έρος και

2

δάχτυλα χρυσή πλάκα που στην άκρ η

της κρέμονταν

3-4

αλυσίδες και στη μέση

I

βέργα

χρυσή.
Φαναράτα (τα)

Φαναράτα (μποτόνια) και φαναράτα γενι κά, λέγονται
τα μ'ικρά χρυσά ή ασημένια κομμάτια κοσμημάτων

που έχουν σχήμα φαναριού.
Φε ρουζές (ο)

Η γαλάζια αντιβασκανική πέτρα.

Φούντα (η)

Κόσμημα του κεφαλιού (Όλυμπος Καρπάθου).

Φουντουκλί (το)

Τούρκικο νόμισμα.

Φούντης ή Φούντη

Τριγωνικό κόσμημα τ ου κεφαλιού, στην παραδοσιακή
στο λ ή Αρχαγγέλου και Σαλάκου Ρόδου.

Φούσκες

Στρογγυλά κοσμήματα του αλυσιδιού του φουσκάτου
(τήλος).

Φουσκ~ά (τα)
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Τα σκουλαρίκια.

Φταρμόπε τρα (η)

Η αντιβασκανική γαλάζ ι α πέτρα (Κάσος).

Χαϊμαλί (το)

Το φυλαχτό.

Χαλκάδε ς (οι)

Κρεμαστά κοσμήματα του κεφαλιού , τοποθετημένα
στ' αυτιά.

Χαρχάλια (τα)
Χλιμπίδια (τα)

Τα βραχιόλια .

Κρεμαστά μικρά κοσμήματα κάτω από τις φούσκες
και τα σείστρα (τήλος) .

Χοχλιώματα (τα)

Το τμήμα οστράκου που το κλείνει και θεωρείται

ότι έχει αντιβασκανική δύvαμη.
Χρυσοκούκια ή Χρυσοκούτσια

Έτσι λέγονται στη Χάλκη και στο Καστελλόρι ζο οι
αμπροκάμοι και τα αμπρακομπέλονα.

Χρυσοφός (ο)

Ψάθα (η)

Ο χρυσοχός.

'Ε να κομμάτι βελούδο στο στήθος με ραμμέ να επάνω
νομίσματα.

Ψαθωτά (τα)

Βραχιόλια με πλεγ μ ένο το μέταλ λο όπως π λέ κ ε ται
η ψάθα.
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TRADITIONAL JEWELRY IN THE DODEKANISA

Against the fragmented background of the Dodekanisa Islands, their jewelry no t only meets
the human need for ornamentation, aesthetic pleasure and financial investment, but it also
displays an additional particula rity: it has assimilated elements from the opposing cultures of
East and West, both directly by neighbourhood and indirectly through the travels of the seamen
abroad. It has , moreover, appropriated and differentiated the influences from the occupation of
the Knights, as it had from deeply religious Byzantium; and as it did more recently from the
Turkish and Italian rul es.
Although individual islands may each have their local pieces ofjewelry, there is an overall unity
of style characterizing this geographic area. On the other hand, each island has its own jewellers,
its own goldsmiths, sometimes severa l generations of them in the same family as ; for instance , on
Rodos , where the descendants of a XIXth century family of goldsmiths, the Kondoveros , are still
active today. At the same time , we find that specific items ofjewelry, e g certain jewel buttons,
may be made on just one island , in this case , on Kasos.
A prominent place among the traditional jewels is held by amulets of many kinds believed to
protect from all sorts of evil, such as the wrath of the sea , the evil eye ,* or illness, by averting
them; as well as by talismans , believed to bring good luck .
On Rodos, the blue eye-bead, agate ( F ig 2), cornelian (Fig 18) or a simple jewel of gold are said
to have avertive powers; this is true of other islands as well. Deep red opal , and by extension
several other red stones are believed to enhance milk-flow in women with babies, both on Rodos
and seve ral other islands.
On Tilos, Simi and other islands, the tooth and the eye of a crab are used against the evil eye .
A mother-of-pearl jewel , said to have come from Mount Athos, is part of the traditional
costume of Tilos. The sound it emits as it moves with the body is believed to have avertive powers.
Blue stones are universally , and through the ages, thought to have avertive powers and b ear
different names on different islands in the Dodekanisa .
On Karpathos, the stone accompanying a lightning , hence called lightning-sto ne in Greek , is
considered to have avertive and magic powers. On Patmos, we have turquoise in that function.
On Ha lki , bright agate is thought to en~ance milk- flow . The shell called "Our Lady' Eye" (Fig
44) is believed to be the mo st potent avertive amulet against the evil eye.
Coins co nverted to jewels a re also thought to possess avertive powers. Worn on th e brow (Figg
19 and 43), on a brooch , hung on a chain round the neck , or fastened to the headdress, all kinds of
coins, Byzantine , Venetian , Austrian , Turkish, pound sterling, Maltese , or Cypriot fulfil a
protective function.
A mul ets of triangular shape , mostly called "Ha imali" , seem to transcend ethnic borders as well
as time , since they occur everywhere in the wortd. As a jewel, made of gold or silver filigree (Fig

*The ev il eye : a . b elief, as o ld as ma nkind , that ce rtain perso ns a re in possessio n of energies, which , when
co nc entra ted , m o re o ften than no t unco nsc iou sly, aga in st anot he r- o r eve n aga in st them se lves - ca n bring harm to him.
The mos t frequent ca use fo r th e release fo such e nergie s is th o ugh t to be env y, from which no t eve n th e god s have been
excl uded. The amu let is beli eve d to have the power to co unter such de structive energies b y averti ng th em.
(Tra nsla to r's No te)
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24, 28 and 48) and combined with coins , this triangular amulet is worn by boys and girls, on Tilos,
Kos, Patmos and elsewhere.
Among the coins used as amulets, the Byzatine one of St Konstatin, called "Konstandinato", is
especially favoured. It depicts Emperor and Saint Konstandinos and his mother, Saint Eleni,
usually with the Holy Cross (which they found) between them. They occur in various shapes and
under several names all around the islands (Figg 14 and 42). They are often mentioned in folk
poetry.
The cross is used extensicely both for protection by God's Grace, and as an ornament (Figg 14
and 42) . They are often mentioned in folk poetry.
The cross is used extensively both for protection by God' s Grace, and as an ornament (Figg 5
and 40) . It occurs in several shapes, made of various materials, and bears different characteristic
names accordingly: coral, pearl (Fig 8), gold or silver. Sometimes , it hangs on its own from a
chain which is a necklet; at other times, it is part of a brooch, or of buttons.
The Byzantine double-headed eagle is another very popular motif (Figg 22 and 23) in
Dodecane~e jewelry, side by side with the cross.
Amulets in the form of pendants have come from Byzantium. On Simi, for instance, they were
round or oval ornaments made of silver, or gilded silver, of gilded bronze; more rarely, out of
pure gold. They were embellished with semi-precious coloured stones and relief representations,
usually ofSt 'G eorge, Our Lady, or Archangel Michael. They were bought in Smyrna, and seem to
have been of oriental origin. Pendants as amulets and ornaments are often mentioned in folk
poetry.
On all the islands of the Dodekanisa hanging ornaments of great variety from a distinct
category. A chain is the basic feature, on which are hung: coins, crosses, bells, tassels, fish, needlecases, keys, silve;- leaves, silver/gold myrtle leaves and a host of other forms. They are worn by
men and women accordingly: around the neck as a necklet, around the wrist as a bracelet, on the
ears as ear-rings, on the head - either on the brow or fastend to the headdress- fastend to the
waistcoat or to the back of the traditional dress. The particular kind of rhythmical jingling sound
they produce as the body moves in walk or dance is thought to give a sense of security to the
bearers, for it is assumed that the magic power is thus called up, which will avert all evil and hence
protect them.
The methods and techniques used by the goldsmiths in the Dodekanisa have been more or less
the same as in other areas.
Materials include. gold, silver, copper and bronze. Silver may be used alone or mixed with
copper or bronze; if the amount of silver is small, then arsenic is used for soldering. Pure copper
as well as gilded bronze have also been used as materials for making jewelry.
Besides the "cast" ornaments, there were the . engraved ones.
But embossing by hammering seems to have been a very popular technique. The silversmith
draws the pattern on the inner side and then hammers it out by means of a chisel over a soft mass
of tar; it appears in reli ef on the upper side. Perforation is yet another way of ornamentation.
When the jewel is made, it is often lined with a piece of coloured cloth , usually velvet, which
shows through the holes. I think, however, that fil igree is actua lly the most extensively used
technique in the area of the Dodekanisa. The artisa n cast the silver into wires which he then
shaped into the most intricate designs often looking like lace. And we have "gra nulated" designs,
an old trad ition on Rodos since Alexandrine times. but little used today. Metal lustre is en hanced
through the use of precious and semi-precious stones o r even plain glass on the jewelry. Finally,
there was the enamel technique, well-known in th e Byzantine tradition, but now imported from
mainly weste rn countries.
Reference is then made to th e particular tradition which concerns jewelry and ornamentation
on each of the following islands: Rodos , Nisyros. Halki, Sym i, Kasos , Patmos, Astypalaia, Kos,
Kastellorizo, Tilos, Karpathos, Leros and Kalymnos.
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etK6vec;

I. Eraup6c; 1wpirq vo c; (P6!5o u 17oc; a1)
I ElahorarelJ· ornamenred cross; Rodos, X VI/rh c

I.

2.

3.

2.
3.
4.
5.

Xai~a),i aA.6yov f1C axar'l (P6bov)

TaovA.a Aarvn6.A.atac; f1C 6A.'7 T'7V apJ1arwat6.(Aarvn6.A.aw)
Bpaxt6A.t - aA.vaibt J1aA.6.ro (llarJ.lo~)
};KovA.apiKta (fl6.rf10~)

2 Haimali (Amulet) for a horse: · agate: Rodos
3 Tsoula, triangular engraved plaque with trinkets hanging
from it; worn on the back ol a. woman' s costume;
Astypalaia
4 Bracelet-chain malato (flat, as opposed to raised); Patmos
5 Earrings; Patmgs

4,

6.

6. Kovwud lj rpovaKdKia (Niavpo c; an6
7. Kaprpiraa na Jc 1d (P6oosJ

6

But/On.~

TO

~:py aarljp1 Kovw{J~:pov)

called "Lillle huhhles" ; Nisyros, workshop of'
Kondoveros
7 Old pins; Rodes

7.

8.a I:ravp6c; Kaaddroc; (fldrj.ioc;)
B.p Kawr.dvcc; (fldrJ.ioc;)
8. y ,Tovwr.J..cc; (fldrJ.ioc;)
8.t5 J:rpoyyvJ..6 cyKOA7f.IO (fldrj.ioc;,)
8,c Aj.ivyt5aJ..dro cyKoA7f.IO (fldrj.io c;,)
8.ar At.wvt5aAdro cyK6Anto (fldTJ.ioc;)

8.t5

8.a

s.~
8.1:

8.ar

8.)'

8a Cross called "Kaselatos"; Patmos
8h Belles; Patmos
Be Toumbles, Austrian coins; als.o, pictures of persons as
pendants on a velvet or silk rihhon; Pallnos
8d Round pendant; Paunos
81' A lmond-shaped pendant; Patmos
8./ A l;twnd-shaped oendant; Pannus

8.

9.

JO.

/1 .

8 EvxavrpiKI (lldrJ1oc;)
9. MnovKA.ec;: H (l/J1areplj e1vaz Evw1c;, 11 &~16. KaareA.A.6p1(ov,
MnovKA.cc;: 01 bv6 J11Kptc; ),.!{J,awvtc;, Kaau )J.6pl(o.
I 0. Xai'J1a A/(i( L1 w&Kd vr,aoc;). - 11. Aai'Kd KoaJ1IjJ1ara (Kaarr.AA.6p1(o)
Syhandriki; Patmos
9 Boukles (bro oches): left, Symi; right, Kastellorizo; the
two lillle ones from Livisi, Kastellorizo
10 Haimalia (Amulef.5); Dodekanisa
I I Folk jewels; Kas1ellorizo

8

12. AaiKd KOaf.lljj.lara (dw& Kdv17aor;)
13. Bpaxt6A.t w rpo uvra (P6bov)
12 Fo lk jewels; D~dekanisa
13 Bracelet with tassel; Rodos
12.

13.

14. I:eA.17vdro (KaardA. 6pt( o)
15. TwpvraAfKt (Kdaor;)

14 Selinato, Byzantine Konstandinato coin (i . e depicting .
Emperor and Saint Konstandinos and his mother Saint
Eleni on either side o{the Holy Cross which they fou nd)
with ornamented frame; Kas tellorizo
15 Yiordalik~ neck-ornament; Kasos

16.

I

I

/8 .

!9 .

16. K A.w5wrri.pt (Kwc;)
. 17. ·LlT:aV/0 KO{i{iri.TI ana xai·{ia Af (LJw&KriVI]aOc;)
18. Bpax t6A. t lfJIA tyKpriva Kat Kopvt6A.cc; (P615oc;)
19. N6fi ta{ia - KOafiiJfia (L1wl5cKriV1Jaoc;)
20. Xrivrpa (T1A.oc;)

16 Kleidotari Kus
/7 Rare fi'agmenr of" Haimali (Amu ler): Dodekanisa
18 Filigree hraceler and corn elians: Rodos
/9 Coin as jewel; Dodekanisa
'() Bead: Tilos

20.

~I

'
21

21. 'Pap6.KI, KOaj.11JI.la .A.ai"KO (Tij.A.o c;) . ra 6..A. .A.a xaijlaA/6. avufJaaKam.:ri.
2 1 !.ill le .fish, folk jewel; Tilos. The amulets, against the evil

ITe

• • •

22.

23.

22. Mnripa ~ f..mcprir'1s ana {JtpywrnJ (I:l)f1'1)
23. Bt p yw a17 (Ivf1'1}
22 Pan ol an earring; Symi
23 Verghosi, rod .fi"om an earring ornamented with douhle-

headed eagles; Symi

24.

25.

u

TaovA.a, rpiywvo flE: ra Kpcflaaibw (AarvnaA.ata) ~
Bd6va (KapnaOor.;)
Ta bvo rpiywva «rpovvrlJr.;" (P6bor.;)
Tf11fla ano ro awpavt (KapnaOor.;)
25. AytorarpirtKa fJpaxt6A.ta (P6bor.;)
26. XpvaoKovKta (XaA.K17)
27. AJlnpoKaflot (Kaaor.;)

74.

24

Tsou!a Astypalaia
Needle; Karpathos
Two Foundis,trianKulat head ornamentfrom the coswme
of' ArhanKhelos and Salakos; Rodos
Part of' the Stephani. head ornament from the costume of'
Olrmhos, on Karpathos. It consists o[ circular jewels or
leaves hung with trinkets; in the centreof'eachjewel there
is usuallr a stone; Karpathos
25 Bracelets made of' glass mass: ,(i-om the Holr Land
26 Hrysokoukia, jewel ,(i-om · Halki
27 Ambrokami, iewel ('rom V<asos

26.

27.

28.

JO.a.

29.

Jo.p.

28. Xaijl.a}..f (Kacm;),) ,6pl(o)

29. Aa1Ji6c;: (T1j)..oc;:)
JO.a. Bpax1oA1 rov xcpwv v1a8dro (narJ~oc;:)
30.(1. Bpax1o A1a rov xcpwv (ndrJ~oc;)

Haima/i (Amule1); Kas1 ellorizo
neck o rnamenl; Tilos
30a Bracelel "psa/ halO", hNtided: Pall nos
JOh Brace!.::; Pa1mos
28.

29 Laimos,

JO.y.

30.y. A.lcva-fbt 1povoK6.ro (J/6.rf1oc;)
3 I . .daxrvAibt· rpiKOVfllW 1 rpmtrpabo (!J6.rf1oc;)
32. J:ravpof Kat xaijWA/a (.JwbeKaVI]OOc;)
33. Kap1f!of3£A6vcc; (T1.1coc;)
Kovnof3£A6vcc ( Aarvnd.Aa/0)

30c Chain 'fuuskato ", huhhled; Pat m os
3 I Three-stone ring; Pannus
32 Crosses and Haimalia (Amulets); Dodekanisa
33 Hat-pins; Tilos Knot-pins; Asn·palaia

3 I.

32.

33.

35.

36.

37.

34..

EKovJ..apiKm (P6oo <; 19o<; a1.} .
EKovJ..apiKI . Kapnd~a (EuM)
35. K6af1'7fla (Kdao r;)
36. TK6pqn (Evf/'7)
3 7. Kapi(Jo(JcJ..6vcr; KW oaxrvJ..fow (P6oor;)

34

Earring5; Rodos. X I X rh c
Bell eal.,.inf? ; Sy111i

35 Jewel; Kasos
36 Pendanr; Symi
37 Hat-pins and ring5

38.

38 .. XaijwA.f nau5!KO (Kaarr.AA.6p1(o)
39. Aalf10s (T!]A.oc;:)
40. J:ravpoc;: (Kwc;:)
Aaikd Koaf1/jf1ara ( Aw&Kdv!Jaoc;:)
41. LKovA.apfK!a ( LlWOeKdv!]aoc;:)
42. 1110 Kwvaravnvdro (L1w&Kdv1Jaoc;:)
42. J:d!]vd.ro (Kaarr.AA.6p1(o)

n

38 Haimali (Amulet) .for a child; Kastellorizo
39 Laimos, neck-ornamenl; Tilos
40 Cross; Kos

Folk jewelrr; Dodekanisa
41 Earring5; Dodekanisa
42 Timio Konstandinato, Holr Konstandinato coin
Selinato (cf Fig 14); Kaste//onzo
39.

40

41.

42.

44.

43.

45 .

46.

43. Xaij.wA:f (Kaaor;;)
44 To f.1Wafo xoxA:twf.ia Kara TIJs fJaaKavfar;; (XIiAKIJ)
f)a)caaaWf.iaTa lj f.laT/ Tl]s Jlavaytar;; (LJw&KaVIJaOr;;)
45. Xaij1aA'a yta ro qmipf.ltaf.ia (Kaaor;;)
46. TawraKtepa yw Kepf.iara (P6t5or;;)
47. Xai·f.laAi Kovvwr;; fJptrpovr;; (L1w&Kav1Jaor;;)
43 Haimali (Amulet); Kasos
44 The central shell. against the evil eye; Halki

''Our Ladr's Eye"; Dodekanisa
45 Haimalia (Amulets) protecting a person while he sneezes;

Kasos
46 Coin case; Rodos
47 Haimali, (Amulet) for the cradle

47.

of a

hahy; Dodekanisa

48.

50. Mrcovda TIJ s KaA.wobtrac; (KaardA.6p1(o)
50 Boukla. hrouch of' suspenders; Kasiellorizo.
50.

48. Xaij.J.a A.tci (Ll w&Kcivrwoc;;)
49. AA.va!Ot (T1A.oc;;)
48 Haimalia (Amu lets): Dodekanisa
49 Ne cklet; Ti/os

49 .

/

TYnQGHKE TO 1986 ~E 3.000 ANTITYnA
AnO THN «EKb.O~EI~ EOMMEX» EnE
riA /\Or APIA~MO TOY EOMMEX
~TO /\IGOrPA<DEIO
AT/\ANTI~- M. nEX/\IBANib.H~ & ~lA A.E.
<DQTOrPA<DIE~ : <DQTOrPA<DIKO ~YNEPrEIO EOMMEX
AnOt.O~H KEIMENQN ~TA Arr/\IKA:
APIAb.NH KOYMAPH - SANFORD

E:=Q<DY /\/\0 KAI KA/\1\ITEXNIKH EniME/\EIA:
ArrE/\0~ ~TAYPOY/\AKH~

