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Το Βυζαντινό ένδυμα
Το ένδυμα στο Βυζάντιο αποτελούσε σημαντικό διακριτικό στοιχείο
κοινωνικής θέσης, που καθοριζόταν από πολλούς παράγοντες, όπως την
οικονομική κατάσταση του ατόμου, το επάγγελμα, την ηλικία και το φύλο του.
Γενικά, όσο πιο μεγάλη κοινωνική θέση και χρήματα είχε κάποιος, τόσο πιο
ωραίες φορεσιές διέθετε, με αποτέλεσμα η ενδυμασία στο Βυζάντιο να είναι
διακριτικό σήμα της καταγωγής, του αξιώματος, της κοινωνικής τάξης, του
επαγγέλματος και της ασχολίας του κάθε ανθρώπου.
Τα ενδύματα των Βυζαντινών διακρίνονταν σε πρώτης, δεύτερης και τρίτης
ποιότητας, με τα καλά να φοριούνται σε ιδιαίτερες περιστάσεις και σε εορτές.
Γενικότερα τα ενδύματα της εποχής χαρακτηρίζονταν από τα πλούσια λαμπερά
χρώματα αλλά και από την ποικιλία των σχεδίων τους.

Τα χρώματα στις ενδυμαασίες
Τα χρώματα των ρούχων των Βυζαντινών ήταν ζωηρά, γαιώδη, μια και
προέρχονταν από φυσικά υλικά, όπως: καφέ, ώχρα (κιτρινωπό – μουσταρδί),
πράσινο, σταχτί. Το λευκό συμβόλιζε την αγνότητα, αλλά και τη σεμνότητα,
συμβολισμός που έχει διατηρηθεί ως τις μέρες μας με το λευκό που φοράνε οι
νύφες. Αντίθετα, το μαύρο ήταν χρώμα της στενοχώριας· το φορούσαν οι
γυναίκες και οι άντρες όταν είχαν χάσει δικό τους αγαπημένο άνθρωπο, καθώς και
οι κληρικοί και όσοι είχαν επιλέξει τον μοναχικό βίο (καλόγριες, καλόγεροι) επειδή
πενθούσαν για τις αμαρτίες του κόσμου, αλλά και επειδή είχαν αφιερωθεί στον
Θεό και είχαν απαρνηθεί τις χαρές των κοσμικών (αυτών που ζούσαν μέσα στον
κόσμο, σε αντίθεση με αυτούς που είχαν αποτραβηχτεί).

Ανδρικές ενδυμασίες
Βασική ενδυματολογική μονάδα της βυζαντινής φορεσιάς ήταν ο
χιτώνας, που μπορούσε να συνδυαστεί με διαφορετικά ενδύματα, όπως
παντελόνια, μανδύες, επενδύτες και πανωφόρια, και φοριόταν και από τα δύο
φύλα. Οι άντρες φορούσαν συνήθως κοντούς χιτώνες, ψηλές πλεχτές κάλτσες,
μανδύες ή χοντρά πανωφόρια και σκούφιες στο κεφάλι.
Βλέπουμε, ακόμα, άντρες με χιτώνες, σαν φουστάνια φαρδιά, με μια
ζώνη σφιχτά δεμένη στη μέση τους, που φτάνει σε άλλους μέχρι τα γόνατα και
σε άλλους μέχρι κάτω στον αστράγαλο. Το μήκος του χιτώνα εξαρτιόταν συχνά
από την ασχολία του κάθε ανθρώπου.
Πάνω από τον χιτώνα φοράνε άλλα πρόσθετα κομμάτια ύφασμα που είτε
πέφτουν ελεύθερα επάνω τους, όπως είναι ο μανδύας που στηρίζεται στους
ώμους και στερεώνεται μπροστά με μια καρφίτσα (πόρπη), είτε είναι σαν
μακρύ γιλέκο, είτε σαν παλτό.

Γυναικείες ενδυμασίες
Οι γυναίκες προτιμούσαν τους φαρδιούς, μακριούς
και με μακριά μανίκια χιτώνες μαζί με εσάρπες, μαντήλια
και καλύμματα της κεφαλής, που σχετίζονταν βέβαια με
την ηθική της εποχής.
Οι χιτώνες των γυναικών ήταν μακριοί, με επίσης
μακριά, φαρδιά μανίκια που καλύπτουν τελείως τα χέρια,
μια και την εποχή εκείνη η γυναίκα έπρεπε να κρύβει το
σώμα της, αλλιώς θα τη θεωρούσαν «ανήθικη».

Η ενδυμασία των αγροτών


Κοντό, μονόχρωμο χιτώνα, δεμένο με ένα σκοινί στη μέση, φοράνε οι
απλοί άνθρωποι, αγρότες, που κάνουν διάφορες εργασίες και χρειάζονται άνετα
ρούχα για να έχουν ελευθερία κινήσεων.



Για τον μέσο Βυζαντινό φαίνεται πως η ενδυμασία ήταν μόνο κάτι
απαραίτητο για την επιβίωσή του. Η μεσαία και κατώτερη τάξη ενδιαφερόταν
μόνο για το ρουχισμό που θα τους εξασφάλιζε άνεση και ταυτόχρονα προστασία
από τα καιρικά φαινόμενα, γι’ αυτό κι η ενδυμασία ήταν αντιπροσωπευτική της
εργασίας για τα μεσαία και κατώτερα στρώματα της βυζαντινής κοινωνίας. Για
παράδειγμα, λοιπόν ένας γεωργός ντυνόταν το καλοκαίρι πολύ ελαφριά,
φορώντας μόνο την πουκαμίσα του, για να αντιμετωπίσει τον καυτό ήλιο, ενώ ο
ψαράς έπρεπε να βάλει πάνω από την πουκαμίσα μια πιο χοντρή κάπα, για να
ανταπεξέλθει στην υγρασία.

Η στρατιωτική ενδυμασία
Η στρατιωτική ενδυμασία παρέμεινε κοντά στο ελληνορωμαϊκό μοτίβο,
ειδικά για αξιωματικούς. Ένας θώρακας, κάτω από τον οποίο το κάτω μέρος μίας
κοντής τουνίκας φαίνεται σαν φούστα, συχνά επικαλυμμένο με μία σειρά από
δερμάτινους ιμάντες, τις πτέρυγες, που κρεμόταν από το κάτω μέρος του θώρακα.
Παρόμοιες λωρίδες κάλυπταν τους άνω βραχίονες, κάτω από τα στρογγυλά
τμήματα στους ώμους του θώρακα. Οι μπότες ερχόταν ως την κνήμη ή τα
σανδάλια δενόταν ψηλά στα πόδια. Μία μάλλον λεπτοϋφασμένη ζώνη υφάσματος
είναι δεμένη ψηλά κάτω από τα πλευρά ως σήμα βαθμού μάλλον, παρά ως
πρακτικό εξάρτημα.

Η ανώτερη τάξη και
η αυτοκρατορική
ενδυμασία.

•

Η ανώτερη τάξη στο Βυζάντιο φορούσε μακριά ενδύματα από
ακριβές πρώτες ύλες (μετάξι, λινό), ενώ ειδική κατηγορία
αποτελούσαν τα ενδύματα των αυτοκρατόρων που ήταν
φτιαγμένα από πολύτιμα υφάσματα και έφεραν πλούσια
διακόσμηση με κεντήματα και πολύτιμους λίθους.

•

Οι κυρίες των τιμών στο παλάτι όπως και οι παλαιές Ρωμαίες
κυρίες φορούσαν την στόλα, μακρύ πτυχωτό φόρεμα που
έπεφτε με χάρη πάνω από την τούνικα ιντίμα. Η στόλα
συνοδευόταν με την πάλλα, υφασμάτινο κάλυμμα της κεφαλής.
Τα υφάσματα ήταν μεταξωτά, αφού το μετάξι ήταν το
αγαπημένο ύφασμα των πλουσίων.
• Οι αυτοκράτορες που έβγαιναν σε εκστρατείες φορούσαν
κόκκινη χλαμύδα και σανδάλια, τα λεγόμενα κόκκινα τσαγγία
του αυτοκράτορα, τα παπούτσια του, το στοιχείο της ένδυσής
του που αποτέλεσε διαχρονικά το αποκλειστικό σύμβολο της
εξουσίας του και που προσδιόριζε απόλυτα την ταυτότητά του.
• Τα διακριτικά στοιχεία των Αυτοκρατόρων και των
Αυτοκρατειρών ήταν το στέμμα και ο πολύτιμος
αυτοκρατορικός λώρος ή pallium, μία για τελετές έγχρωμη
εκδοχή της ρωμαϊκής τηβέννου, που φορούσαν οι ύπατοι και
φορούσε ο Αυτοκράτορας και η Αυτοκράτειρα ως ένα σχεδόν
εκκλησιαστικό ένδυμα
.

Η βυζαντινή μόδα
• Οι βυζαντινοί παρακολουθούν
με ενδιαφέρον τη μόδα και
αγαπούν τα κοσμήματα, τα
αρώματα και τα διαφορετικά
χτενίσματα

• Αρχικά στο Βυζάντιο επικρατεί η
ρωμαϊκή μόδα. Προς το τέλος
της βυζαντινής περιόδο, όμως,
παρατηρούμε ότι η άρχουσα
τάξη της Κωνσταντινούπολης
ντύνεται όλο και πιο πολύ κατά
τον ανατολικό τρόπο.

Βυζαντινά υποδήματα
• Δεν μπορούμε να δούμε καθαρά πολλά υποδήματα στη Βυζαντινή
Τέχνη, λόγω των μακρών ενδυμάτων των πλουσίων. Τα πορφυρά
υποδήματα δήλωναν τον Αυτοκράτορα, τα κυανά τον
σεβαστοκράτορα και τα πράσινα τον πρωτοβεστιάριο.
• Τα ψηφιδωτά της Ραβέννας δείχνουν τους άνδρες να φορούν
σανδάλια με λευκές κάλτσες και τους στρατιώτες να φορούν
σανδάλια δεμένα γύρω από την κνήμη ή λωρίδες από ύφασμα
τυλιγμένες γύρω από το πόδι ως την κνήμη. Αυτές πιθανότατα
πήγαιναν μέχρι τα δάχτυλα των.
• Μερικοί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων
Αυτοκρατορικών πορτρέτων με στρατιωτική περιβολή, δείχνουν
μπότες που φτάνουν σχεδόν ως το γόνατο, πορφυρές για τον
Aυτοκράτορα.
• Πιο πρακτικά υποδήματα θα φοριόταν αναμφίβολα σε λιγότερο
επίσημες περιπτώσεις.
• Έξω από το σπίτι οι εργάτες είτε θα είχαν σανδάλια, είτε θα ήταν
ανυπόδητοι. Τα σανδάλια (caligae) ακολουθούν το ρωμαϊκό
πρότυπο των ιμάντων επάνω από μία παχιά σόλα. Μερικά
παραδείγματα του ρωμαϊκού cuculus ή της στρατιωτικής μπότας
εμφανίζονται επίσης σε βοσκούς.
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