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Μ.ΑΣΙΑΣ 

Οι φορεσιές των γυναικών της Μικράς Ασίας παρουσιάζουν μεγάλες και έντονες 

διαφορές από περιοχή σε περιοχή σε αντίθεση με τις ανδρικές που έχουν περίπου το 

ίδιο στυλ.   

Η χερσόνησος της Ερυθραίας (απέναντι από τη Σμύρνη) κατοικούνταν σε μεγάλο 

ποσοστό  από Έλληνες. Στον Τσεσμέ τα ευρωπαϊκά πρότυπα επικράτησαν νωρίτερα 

σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ερυθραίας και αυτό λόγω της μεγάλης 

εγκατάστασης Ευρωπαίων στην περιοχή. 

 Η γυναικεία φορεσιά στο Τσεσμέ αποτελείται από: 

• Το Πορκάνι , 

• Το Μεσοφούστανο , 

• Τις Κάλτσες , 

• Τα Παπούτσια , 

• Το Μαντίλι , 

• Τα Κοσμήματα , 

Το πορκάνι είναι ένα σακάκι που έφτανε ως την μέση για τις νέες και ως τους γοφούς 

για τις μεγαλύτερες. Το ύφασμά του ήταν βελούδο μαύρο, βυσσινί ή μπλε με κέντημα   

μπροστά στο άνοιγμα από πάνω ως κάτω στο λαιμό και στα μανίκια. Το κέντημα 

γινόταν με μεταξωτή χρυσαφή ή ασημί κλωστή και ανάλογα με τον πλούτο της 

ιδιοκτήτριας ήταν πιότερο ή λιγότερο φαρδύ και πλούσιο. Το πορκάνι κούμπωνε 

τελείως προκειμένου να φαίνονται τα στολίδια που φορούσαν. Το χειμώνα πάνω από 

το πορκάνι πρόσθεταν τον σάκκο (ένα κίδος χοντρού σακακιού) και το μπελερίν, ένα 

είδος κάπας χωρίς μανίκια , που κούμπωναν στο λαιμό.     

Το μεσοφούστανο  ήταν μακρύ και φαρδύ σουρωτό στην μέση κατασκευασμένο από 

μάλλινο ή μεταξωτό ύφασμα. Ήταν σκουρόχρωμο για τις ηλικιωμένες και σε ανοιχτά 

χρώματα για τις νέες. Οι νοικοκυρές στις καθημερινές δουλειές τους φορούσαν μια 

μπροστοποδιά (ποδιά) από χοντρό ύφασμα αλλά στα χαιρέτια (τις ονομαστικές 

γιορτές) δέχονταν τους καλεσμένους με μεταξωτή ποδιά ή ποδιά από λεπτό ύφασμα με 

δαντέλα ολόγυρα.       



Χαρακτηριστικό είναι ότι οι γυναίκες στον Τσεσμέ δεν φορούσαν κάλτσες παρά μόνο 

όταν έκανε πολύ κρύο και στις αγροτικές δουλειές. Υποστήριζαν ότι τις  κάλτσες 

φορούν οι άρρωστες. Τα παπούτσια τους ήταν υφασμάτινα χαμηλά, κεντητά με 

χρωματιστά νήματα .Εναλλακτικά φορούσαν δερμάτινες χαμηλές γόβες ή μποτίνια.      

Στο κεφάλι οι νεότερες φορούσαν άσπρο μαντίλι και οι πιο ηλικιωμένες βυσσινί από 

βαμβακερό ύφασμα, το οποίο δεν έδεναν και το στόλιζαν με μικρές χρυσές χάντρες. 

Όταν έκαναν δουλειές φορούσαν το φακιόλι για να προστατεύουν τα μαλλιά τους. Στα 

τέλη του 19ου αιώνα οι νεότερες σταμάτησαν να το χρησιμοποιούν στις περισσότερες 

περιπτώσεις και προτιμούσαν  να πλέκουν τα μαλλιά τους  πλεξούδες που έφταναν ως 

τον γοφό και τις ονόμαζαν μπουλαζέδες.      

Οι γυναίκες των λαϊκότερων στρωμάτων για το στολισμό τους επέλεγαν σειρές από 

αλυσίδες με φλουριά, πεντόλιρα και άλλα νομίσματα μικρότερης αξίας. Οι πιο εύπορες 

φορούσαν χρυσά ρολόγια που κρέμονταν με αλυσίδα στο λαιμό, καρφίτσες που 

στερέωναν στην ένωση του γιακά  στο λαιμό και σκουλαρίκια με πολύτιμες πέτρες.      

Οι  αστές είχαν υιοθετήσει από νωρίς τον ευρωπαϊκό τρόπο ντυσίματος. Φορούσαν 

φόρεμα με μανίκια φουσκωτά στους ώμους (μπαλονέ) και στενά στις μανσέτες ενώ η 

φούστα είχε πολλές πτυχές στο πίσω μέρος. Την εμφάνισή τους συμπλήρωναν τα 

καπέλα, τα γάντια, τα χρυσά κοσμήματα, τα χρωματιστά τσαντάκια και τα ομπρελίνα 

για τον ήλιο. Τα κοσμήματα τα αγόραζαν συνήθως από την Σμύρνη που ήταν πολύ 

κοντά τους και σπανιότερα από την Πόλη.       

Η ανδρική φορεσιά στην Ερυθραία της Μ.Ασίας (απέναντι από τη Σμύρνη) 

αποτελείται απο: 

• Το φέσι , 

• Το γιλέκο, 

• Το πουκάμισο,  

• Το ζωνάρι,  

• Την βράκα ή σαλβέρι , 

• Τις κάλτσες, 

  Το πιο συνηθισμένο κεφαλοκάλυμμα  ήταν το 

κόκκινο φέσι με μια μαύρη ή σκούρα μπλε 

φούντα . Γύρω από το φέσι  τύλιγαν ένα  λεπτό 

μαντήλι, σαν ένα είδος σαρικιού.  Οι αγρότες και  



οι βοσκοί κατά την διάρκεια των εργασιών τους φορούσαν στο κεφάλι μια άσπρη 

μαντίλα ή ένα χρωματιστό μαντήλι που ήταν πολυδεμένο   σε μορφή σαρικιού.     

 Το γιλέκο τους ήταν τσόχινο ίδιο με την βράκα.  Κούμπωνε σταυρωτά με μικρά πλεκτά 

κουμπιά και ήταν στολισμένο με χάριζα ή χάριζια  (χοντρά στολίδια σε σκούρο χρώμα) 

. Στα καθημερινά ρούχα τα στολίδια ήταν  λιγότερα .Στο πλαϊνό μέρος είχε μικρές 

λοξές τσέπες όπου έβαζαν το ρολόι ή τον αναπτήρα τους. Το χειμώνα φορούσαν πάνω 

από το γιλέκο πανωφόρι από βαρύ σκούρο ύφασμα.      

Κάτω από το γιλέκο φορούσαν πουκάμισο που ήταν συνήθως από άσπρο λινό ύφασμα. 

Τα γιορτινά μπορεί να είχαν και κέντημα. Τα γαμπριάτικα ήταν μεταξωτά ή 

κουκουλίρια  με όρθιο γιακά και φουσκωτά μανίκια.     

Στην μέση τοποθετούνταν το ζωνάρι. Το μήκος τους ήταν μεγάλο (περίπου 3 μέτρα) 

και γι’ αυτό το τύλιγαν πολλές φορές στην μέση τους. Τα καθημερινά ζωνάρια ήταν 

μάλλινα ή βαμβακερά, πλεχτά ή υφαντά συνήθως μονόχρωμα . Σε κάποιες περιοχές 

π.χ. στα Βούρλα είχαν χρωματιστές ρίγες και λεπτό ύφασμα.  Στις γιορτές φορούσαν , 

όσοι είχαν οικονομική άνεση , μεταξωτά ζωνάρια.      

Βράκα ή σαλβέρι ή σαρβέρι ήταν από τσόχα ίδια με το γιλέκο και είχε πολλές πτυχές. 

Το χρώμα τους ήταν σκούρο συνήθως μαύρο ή σκούρο μπλε. Έφθανε λίγο πιο πάνω 

από το γόνατο για τους νεότερους και λίγο πιο κάτω για τους μεγαλύτερους . Το μήκος 

των βρακών καθορίζονταν και από τις ασχολίες των κατοίκων, π.χ οι αγρότες 

φορούσαν τις πιο κοντές, ενώ  οι εύποροι προύχοντες και έμποροι τις μακρύτερες . Για 

τις καθημερινές δουλειές τους φορούσαν βράκες από φθηνό ύφασμα που έφτιαχναν οι 

γυναίκες στον αργαλειό ενώ τα καλά υφάσματα προμηθεύονταν συνήθως από την 

Προύσα.      

Τον χειμώνα φορούσαν μάλλινες κάλτσες και τις συγκρατούσαν   με τις καλτσοδέτες 

ή καρτσοδέτες   που άφηναν να κρέμεται μια μεταξωτή ή βαμβακερή φούντα. Τα πιο 

συνηθισμένα παπούτσια ήταν τα δερμάτινα γεμενιά (μαύρα παπούτσια με λίγο σηκωτή 

μύτη και έναν μαύρο φιόγκο).       

Τα κοσμήματα ήταν λιγοστά. Ένα ρολόι στην τσέπη του γιλέκου και το δαχτυλίδι που 

τους έκανε δώρο η μέλλουσα σύζυγος στον αρραβώνα. Ορισμένη είχαν θήκη στην 

μέση τους για τα πιστόλια και τα μαχαίρια .       

Από τα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν να υιοθετούν τα ευρωπαϊκά ενδυματολογικά 

πρότυπα , φορώντας  κουστούμια δυτικού τύπου σε σκούρα χρώματα. Οι πρώτη που 



τα υιοθέτησαν ήταν κυρίως οι γιατροί, μεγαλέμποροι και όσοι νέοι έφευγαν για 

σπουδές στην Σμύρνη ή την Πόλη και την Ευρώπη. Πολλοί διατήρησαν την τοπική 

τους ενδυμασία που συνέχισαν να την φορούν  και μετά την εγκατάστασή τους στην 

Ελλάδα το 1952. 

Η Ενδυμασία των παιδιών  

Για την ενδυμασία των παιδιών στην Ερυθραία ελάχιστες πληροφορίες διασώθηκαν. 

Διέφερε από αυτή των μεγάλων ωστόσο διατήρησε ορισμένα στοιχεία .     

Τα κορίτσια φορούσαν το πορκάκι ,είναι μπλούζες με μακριά μανίκια, με μία φούστα 

ή φουστάνι που έφθανε κάτω από το γόνατο σε χαρούμενα χρώματα. Στις γιορτές 

έβαζαν άσπρο γιακά. Τα μαλλιά τους τα είχαν πλεξούδες και τα στόλιζαν με 

κοκαλάκια.      

Τα αγοράκια φορούσαν παντελονάκια που έφταναν ως την μέση της γάμπας, 

μπλουζάκια ή πουκαμισάκια και είχαν κοντά μαλλιά.  
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