
Τα Νίτκα

Η Αίνος, μία πόλη 
με ναυτική παρά-
δοση και εμπορι-

κή ακμή αποτελούσε κέντρο 
διακομετακομιστικού εμπο-
ρίου διαμέσου του ποταμού 
Έβρου φέρνοντας ευημερία 
και πλούτο στους κατοίκους 
της. Τα Αινίτικα πλοία μετέ-
φεραν εμπορεύματα σε όλη τη 
Μεσόγειο επιστρέφοντας στην 
Αίνο με προϊόντα και επιδρά-
σεις των λαών που επισκέπτο-
νταν οι οποίες διαμόρφωσαν 
τον τρόπο ζωής και κατ’ επέ-
κταση και τον τρόπο ένδυσης 
των κατοίκων της Αίνου.

Η ενδυμασία στην Αίνο 
όπως και σε κάθε άλλη περιο-
χή αποτελεί σημείο αναφοράς 
της κοινωνικής και προσωπι-
κής ταυτότητας των κατοίκων 
της, δηλώνοντας την κοινωνι-
κή και οικονομική θέση (προε-
στοί, αστοί, χωρικοί, παντρεμέ-
νοι, πενθούντες), τις ιστορικές 
επιρροές, τις πρακτικές ανά-
γκες της καθημερινότητας 
(καθημερινής εργασίας, γιορ-
τινή, νυφική) την ηλικία (νέου 
ή ηλικιωμένου).
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«...Η ενδυμασία στην 
Αίνο όπως και σε κάθε άλλη 
περιοχή αποτελεί σημείο 
αναφοράς της κοινωνικής 
και προσωπικής ταυτότητας 
των κατοίκων της...»

Μελετώντας την παραδοσιακή ενδυμασία της 
Αίνου παρατηρούμε τις επιδράσεις του Βυζαντινού 
πολιτισμού, του ενδυματικού συνόλου που καθιερώ-
θηκε από τους Οθωμανούς στους αστικούς κυρίως 
πληθυσμούς και στα νεότερα χρόνια τις ενδυματολο-
γικές επιδράσεις των λαών της Ευρώπης. 

Από τους χιτώνες των Βυζαντινών οι οποίοι έφτα-
ναν μέχρι κάτω στα άκρα των ποδιών, τους οποίους 
φορούσαν στις γιορτές και όσοι ανήκαν σε ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις και οι κληρικοί, είναι επηρεασμένο 
το καφτάνι-μακριά ρόμπα των Οθωμανών ως χαρα-
κτηριστικότερο ένδυμα σύμφωνα με τον ενδυματο-
λογικό κώδικα που καθοριζόταν από φιρμάνια και 
κυριαρχούσε και στην Αίνο.

Το καφτάνι αποτελούσε ανδρική και γυναικεία εν-
δυμασία και κατασκευαζόταν ανάλογα με το φύλο 
και την πρακτική χρήση του από μεταξωτά γυαλιστε-
ρά υφαντά υφάσματα με ρίγες και λουλούδια στην 
ύφανση και με έντονα χρώματα για τη γιορτινή εν-
δυμασία και από μάλλινα και βαμβακερά υφάσμα-
τα ή τσόχα πιο μουντά και σκούρα μονόχρωμα για 
την καθημερινή. Στην ανδρική ενδυμασία το καφτά-
νι είναι τελείως ανοιχτό εμπρός και φοριέται πάνω 
από πουκάμισο που έφτανε στο μήκος ως την κοιλιά 
ή πιο κάτω και από μακριά βράκα που έφτανε στο 

μάκρος μέχρι τον αστράγαλο. Στη γυ-
ναικεία ενδυμασία το καφτάνι είναι 

ραμμένο μπροστά μέχρι την μέση 
και δένει στο στέρνο με λεπτές 
λωρίδες υφάσματος ενώ φοριέ-
ται πάνω από λευκή ή υπόλευκη 
πουκαμίσα με μακριά φαρδιά 
μανίκια με δαντελένιο τελείω-
μα και το μάκρος του έφτανε 
μέχρι τον αστράγαλο. 

Η ενδυμασία της Αίνου κα-
τατάσσεται στις ενδυμασίες 

του ευρύτερου χώρου της Μι-
κράς Ασίας και Ανατολικής Θρά-
κης καθώς και των νησιών του 
Αιγαίου. Τα χρόνια προ του 1750 
κύριο χαρακτηριστικό της ανδρι-
κής φορεσιάς είναι η βράκα και 
της γυναικείας το σαλβάρι.Καφτάνι Αίνου. Από τη συλλογή 

ενδυμασιών του Ελληνομουσείον Αίνου.



Η γυναικεία ενδυμασία του 
1600-1750 αποτελείται από την 
άσπρη πουκαμίσα, το ονομα-
ζόμενο ρουσάκι, τα υφάσματα 
κατασκευής της οποίας ήταν 
χασεδένια, λινά, λινοβάμβακα, 
λινομέταξα, βαμβακομέταξα, 
ανάλογα με την οικονομική κα-
τάσταση και την αιτία για την 
οποία ράβονταν, με δαντελένιο 
τελείωμα στο άνοιγμα του λαι-
μού με βαθύ V στο στέρνο και 
στο τελείωμα του φαρδιού μανι-
κιού. Το μάκρος της πουκαμίσας 
έφτανε μέχρι το γόνατο. Πάνω 
από την πουκαμίσα φοριόταν 
το μαντό-πανωφόρι κατασκευα-
σμένο από δίμιτο, αλατζά ή άλλο 

κρουστό ύφασμα του 
αργαλειού ή βαμβα-

κομέταξο ύφασμα 

μπροκάρ ή με ρίγες διαφορετικής ύφανσης και χρώ-
ματος στολισμένα στο τελείωμα του μπροστινού 
ανοίγματος με τρέσες κεντημένες με χρυσοκλωστές 
κι ασημοκλωστές (τέλια). Το μαντό έκλεινε με τη 
ζώνη επίσης κεντημένη με χρυσοκλωστές η οποία 
κατέληγε σε αγκράφα χρυσή ή ασημένια, το μάκρος 
του δε, έφτανε έως τη γάμπα και τα χρώματα ήταν 
κυρίως βυσσινί, γερανιό-μοβ, καφετί, κυπαρισσί, 
μπλέ σκούρο. Οι νεαρές γυναίκες φορούσαν και πιο 
ανοιχτόχρωμα χρώματα όπως γαλάζιο, τσαγαλί, 
υπόλευκο ενώ οι ηλικιωμένες μαύρο. Το σαλβάρι, 
που συμπλήρωνε την ενδυμασία και τη χαρακτήρι-
ζε, ραμμένο κυρίως από βαμβακομέταξο ύφασμα 
ήταν μονόχρωμο στο ίδιο χρώμα με το μαντό ασορ-
τί και το μάκρος του έφτανε μέχρι τον αστράγαλο 
ενώ το καβάλο έφτανε μέχρι το γόνατο. Ήταν ραμ-
μένο από τέσσερα φύλα υφάσματος δίνοντας άνε-
ση στις κινήσεις, χυτό χωρίς να προσθέτει περίσσια 
υφάσματος στην περιφέρεια του σώματος και έδε-
νε εσωτερικά στην μέση με λωρίδα υφάσματος από 
την οποία ήταν 
ραμμένο καθώς 
επίσης έδενε και 
στο τελείωμα 
του αστράγαλου 
με λωρίδα από 
το ίδιο ύφασμα. 
Το καθημερινό 
σαλβάρι ήταν 
κατασκευασμέ-
νο από δίμιτο σε 
σκούρο χρώμα 
κυρίως μαύρο. 
Το κεφαλοκά-
λυμμα της εν-
δυμασίας αυτής 
αποτελείται από 
χαμηλό κόκκι-
νο-βυσσινί φέσι, 
στολισμένο με 
χρυσή τρέσα 
γύρω από το μέ-
τωπο πάνω από 
το οποίο έμπαι-
νε το μαντίλι καμωμένο από φίνο βαμβακερό ύφα-
σμα ή μεταξωτό διαφόρων ανοιχτών χρωμάτων, κυ-
ρίως υπόλευκο. Το φέσι ήταν κατασκευασμένο από 
μάλλινο χοντρό ύφασμα ή τσόχα. Τα μικρά κορίτσια 
φορούσαν φέσι σε μπλε σκούρο χρώμα με μακριά 
μεταξωτά κρόσσια που ξεκινούσαν από το πάνω 
μέρος του. 

Μετά την απελευθέρωση το ντύσιμο των Αινιτών 
αρχίζει να έχει ευρωπαϊκές επιρροές. Το χρονικό 
διάστημα από το 1850-1915 η γυναικεία ενδυμασία 
αποτελείται από το σακάκι και τη φούστα.

Σαλβάρι περιοχής 
Μαΐστρου - Αίνου 
της Ρουρούδας 
(Ροδιάς), προγιαγιάς 
της Δέσποινας 
Ντομάτα μαρτυρίες 
της οποίας 
συμπεριλήφθηκαν 
στο κείμενο.

Ο Μαυρής Τζούρης και η κόρη του 
Ανθούλα Τζούρη, με παραδοσιακή 
ενδυμασία Αίνου του 1912.

Ενδυμασία με σαλβάρι Αίνου.  
Από τη συλλογή ενδυμασιών 
του Ελληνομουσείον Αίνου.
Στη φώτο. η Δέσποινα Ντομάτα.



Τα Νίτκα

Το σακάκι είναι εφαρμοστό 
και μεσάτο, κουμπώνει μπρο-
στά, με φουσκωτό μανίκι που 
στενεύει στις μανσέτες. Στη 
μέση σχηματίζει μπάσκα (σου-
ρίτσες) που καλύπτει ψηλά 
τους γοφούς. Τα καθημερινά 
σακάκια ήταν βαμβακερά ενώ 
τα επίσημα μεταξωτά και βε-
λούδινα σε σκούρα κυρίως 
χρώματα όπως βυσσινί, μαύ-
ρο, κυπαρισσί, βιολετί, μπλε 
σκούρο. Τα πολυτελέστερα 
σακάκια είχαν πλούσια δια-
κόσμηση ολόγυρα στην περι-
φέρεια, στα μανίκια και στο 
μπροστινό άνοιγμα τριγύρω 
από τον γιακά. Στα σημεία 
αυτά οι πλούσιες έραβαν τρέ-
σες στολισμένες με χρυσοκλω-
στές, χάντρες, πούλιες. Στα κα-
θημερινά σακάκια, ο γιακάς 
που φθάνει μέχρι το λαιμό και 
το μπροστινό άνοιγμα, είναι 
διακοσμημένα με λεπτές βαμ-
βακερές δαντέλες. 

Η φούστα φοριέται πάνω 
από βαμβακερό μεσοφόρι και 
είναι σουρωτή και φαρδιά με 

τρία φύλλα υφάσματος και 
μάκρος μέχρι τον αστράγαλο.

Οι καθημερινές φούστες 
ήταν από δίμιτο, αλατζά ή 
άλλο κρουστό ύφασμα του 
αργαλειού και οι γιορτινές 
από μεταξωτό, βελούδο ή τα-
φτά, στο ίδιο, κάποιες φορές, 
χρώμα και ύφασμα με το ζα-
κετάκι που συμπλήρωνε την 
ενδυμασία. 

Συνήθη σχέδια της ύφαν-
σης ήταν τα γαρίφαλα, τα τρι-
αντάφυλλα, οι ρίγες σε δύο ή 
τρία διαφορετικά χρώματα. 
Η ενδυμασία συμπληρώνεται 
με την μαντίλα η οποία όταν 
δεθεί, άλλοτε η μια άκρη της 
πέφτει στην πλάτη και η άλλη 
μπροστά στο στέρνο και άλλο-

τε αφού οι δύο 
άκρες σταυ-
ρωθούν μπρο-
στά και δεθούν 
σφιχτά πίσω 
από το λαιμό 
συμμαζεύει τα 
μαλλιά. 

Παραδοσιακή ενδυμασία Αίνου με βελούδινο ζακετάκι 
του 1890 της †Ανθούλας (Καραβασίλη) Τζούρη, γιαγιάς 
της Ανθούλας Τζούρη - Αδαμίδου, μαρτυρίες της οποίας 
συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο. Στη φώτο. η Μαρία 
Αδαμίδου.

Μεταξωτό νυφικό. Το φορούσε η γιαγιά των αδερφών, 
†Βασιλεία Μπακάλμπαση - Παπαδοπούλου και Ευαγγελία 

Μπακάλμπαση - Ιωακειμίδου το γένος Βασιλείου Ζαρκάδη, 
πριν από το 1900. Από τη συλλογή ενδυμασιών του 

Ελληνομουσείον Αίνου.

Παραδοσιακή 
ενδυμασία Αίνου 
περιόδου 1850-1915. 
Από τη συλλογή 
ενδυμασιών του 
Ελληνομουσείον Αίνου.
Στη φώτο. η Ελπινίκη 
Μάιμου.



Τα Νίτκα
Την ενδυμασία ολοκληρώνουν τα πλούσια κοσμήματα της Αινίτισ-

σας, καρφίτσες, δακτυλίδια, σκουλαρίκια με το χαρακτηριστικό πε-
τράδι που τα στόλιζε το πράσινο ζουμπρούτι και τα διαμάντια.

Η ανδρική ενδυμασία αποτελείται από λευκό ή υπόλευκο πουκά-
μισο με μανσέτες και φαρδιά μαύρη βαμβακερή βράκα η οποία δένει 
με καλτσοδέτα στην γάμπα πάνω από άσπρες μάλλινες κάλτσες. Την 
ενδυμασία συμπληρώνει το μαύρο μάλλινο τσόχινο γιλέκο που είναι 
αμάνικο κοντό και εφαρμοστό ως τη μέση και φοριόταν πάνω από 
το πουκάμισο. Το γιλέκο κουμπώνει σταυρωτά και φέρει αριστερά 
και δεξιά στο στήθος λοξή σειρά από πολλά στρογγυλά κουμπιά, και 
σπάνια φοριέται ξεκούμπωτο. Στα πλάγια λίγο πιο πάνω από τη μέση, 
τα γιλέκα είχαν δυο μικρές τσέπες, όπου συνήθως έκρυβαν το ρολόι 
ή τον καπνό.

Πάνω από το γιλέκο, όταν είναι κουμπωμένο, η μέση ζώνεται με 
μακριά ζωνάρια διαφόρων τύπων, μάλλινα, βαμβακερά ή μεταξωτά, 
τα οποία είχαν ρίγες ή καρό ύφανση διαφόρων χρωμάτων και στις 
άκρες πλούσια κρόσσια. Τα δίπλωναν στα δύο κι έπειτα περιέζωναν 
τη μέση με τα κρόσσια να κρέμονται στην μία πλευρά. Στο λαιμό δέ-
νεται μαντίλι μικρό ναυτικό σε σκούρα χρώματα. Το κεφαλοκάλυμμα 
αποτελείται από μαύρο γούνινο δίκοχο καπέλο. 

Οι Αινίτες πρόσφυγες στην Αλεξανδρούπολη συνέχισαν να φο-
ρούν την παραδοσιακή ενδυμασία τους, προσαρμόζοντας κάποια 
κομμάτια της στο νέο τρόπο ζωής τους, μεταφέροντας με τον τρόπο 
αυτό τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της πατρίδας τους.

* Η περιγραφή των ενδυμασιών, στο παραπάνω κείμε-
νο, βασίστηκε σε προφορικές μαρτυρίες απογόνων Αινιτών 
και στο αρχείο του Συλλόγου Ελληνομουσείον Αίνου.

Παραδοσιακή ενδυμασία 
Αίνου περιόδου 1820-1915. 
Από τη συλλογή ενδυμασιών 
του Ελληνομουσείον Αίνου. 
Στη φώτο. ο Ευάγγελος 
Εξαμηλιώτης.

Φούστα (λιλά) μεταξωτή. Τη φορούσε 
η γιαγιά της Αικατερίνης Βαρσαμίδου 
το 1922 που ήρθε στην Αλεξανδρούπολη. 
Από τη συλλογή ενδυμασιών του 
Ελληνομουσείον Αίνου.

Στην μεσαία ασπρόμαυρη φωτογραφία απεικονίζονται  ο †Γεώργιος 
Ζαχαρίου και η †Σοφία Ροβυθέλη, γονείς της αείμνηστης †Δέσποινας 
Ζαχαρίου-Πολίτου, τη μέρα του γάμου τους. Στην δεξιά φωτογραφία, 

αντίγραφο του νυφικού της †Σοφίας Ροβυθέλη από τη συλλογή 
ενδυμασιών του Ελληνομουσείον Αίνου.


