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Αφορµή για να γράψω αυτό το άρθρο είναι η επερχόµενη έκθεση Ελληνικών
παραδοσιακών φορεσιών της κας Νίκης Κούρταλη – Κούλη, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί από 16/7/2019 έως 20/8/2019 στα Λαγκάδια στο πέτρινο κτίριο
«ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ» .
Έχω την τιµή να γνωρίζω την κα Νίκη – όπως θα επιµείνω να τη λέω αν και η ίδια
προτιµά τον ενικό- µέσα από το έργο που επιτελεί στην Σχολή Παραδοσιακών Χορών
& Εθίµων (Χορευτικό Σύλλογο) Τρίπολης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ», στον
οποίο είµαι µέλος.
Αν και η εµπλοκή µου είναι σχετικά πρόσφατη, εντούτοις η κα Νίκη έχει καταφέρει
να µου µεταλαµπαδεύσει την αγάπη της και τον ενθουσιασµό της για αυτό που
ονοµάζουµε Πολιτιστική Κληρονοµιά. Ένα µέρος της, πέραν του ιστορικού
χαρακτήρα, είναι και οι παραδοσιακές φορεσιές.
Πριν την ενασχόλησή µου µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα έκανα και εγώ, όπως
πολλοί, το λάθος να αναφέροµαι σε παραδοσιακές στολές. Όµως µε τη στολή
προσπαθούµε να υποδυθούµε κάποιον ή να επιτύχουµε µια οµοιοµορφία όπως αυτή
του Στρατού. Αναφερόµαστε σε κάτι το βιοµηχανοποιηµένο δηλαδή κι εδώ τίθεται το
ερώτηµα «Είναι αυτό και παραδοσιακό;» Η απάντηση είναι ξεκάθαρα «Όχι». Οι
πρόγονοί µας δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν ρούχα µε τον τρόπο που το
κάνουµε εµείς σήµερα. Αντίθετα, έπρεπε να ετοιµάσουν οι ίδιοι το ένδυµά τους και
αυτό ήταν κάτι που το έκανε µοναδικό. Κατά συνέπεια, δεν θα µπορούσε να είναι
ακριβώς το ίδιο µε άλλο οπότε και δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί οµοιοµορφία.

Επιπλέον, όταν το φορούσαν δεν γινόντουσαν κάποιοι άλλοι, ήταν απλά το ρούχο
τους. Εµείς λοιπόν, όταν φοράµε τέτοιες φορεσιές δεν γινόµαστε κάποιοι που
µοιάζουν σε εκείνους γιατί είµαστε εκείνοι. Το αίµα τους κυλάει στις φλέβες µας, η
σκέψη τους, ο τρόπος ζωής τους και οι αγώνες τους µας έχουν διαµορφώσει. Έτσι,
κάθε φορά που φορώ αυτές τις υπέροχες χειροποίητες φορεσιές µε αυτό το περίτεχνο
πλέξιµο στο χέρι αισθάνοµαι, να µε αγκαλιάζουν οι πρόγονοί µου µε την ίδια ζέστη
που αγκαλιάζουν οι γονείς το παιδί τους. Κοιτάζοντας τον εαυτό µου στον καθρέφτη
βλέπω εµένα εκείνη την εποχή. ∆εν αισθάνοµαι το ένδυµα ξένο πάνω µου, το νιώθω
ρούχο µου.
Η τέχνη που κρύβουν οι ενδυµασίες είναι πραγµατικά υπέροχη και η µαστοριά της
κας Νίκης, η οποία έχει καταφέρει να φτιάξει αυτές τις φορεσιές, µοναδική. Άλλωστε
η ιστορία που αναδύεται µέσα από τις ενδυµασίες αυτές όταν τις βλέπεις και τις
θαυµάζεις είναι αυτή του τόπου µας. Όσες φορές βρίσκοµαι στο εργαστήριό της,
κοιτάζω τις ασπρόµαυρες φορεσιές του τόπου µας, της Αρκαδίας, την ταυτότητά
µας, που µέχρι πριν λίγα χρόνια τις βλέπαµε µόνο στους πίνακες. Θαυµάζω την
µαύρη φορεσιά του Θ. Κολοκοτρώνη, την ασπρόµαυρη φορεσιά του Νιηταρά, του
Καραβόγιαννου (Θεοφιλόπουλου Ιωάννη) από τα Λαγκάδια, της ηρωίδας του
Βαλτετσίου Σταυριάνας Σάββαινας από το Παρόρι της Σπάρτης, το ένδυµα που
φόρεσε η µητέρα του Παύλου Μελά, το φόρεµα της Μαντώς Μαυρογέννους, το
ένδυµα του ∆εληγιάννη, του Πλαπούτα και τόσων άλλων ηρώων. Των προγόνων
µου!
Έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε τα πρόσωπα αυτά σε πίνακες ζωγραφικής και να τους
λέµε ήρωες, λιγάκι ξένους προς εµάς.
Όταν όµως βλέπεις τα ενδύµατα που φορούσαν, όπως αυτά επιδεικνύονται στο χώρο,
τότε τα πρόσωπα αυτά αποκτούν µήκος, πλάτος, ύψος. Ζωντανεύουν, και τότε
συνειδητοποιείς ότι όλοι τους ήταν σαν εµάς, καθηµερινοί άνθρωποι δηλαδή. Και
αυτό δίνει πολύ µεγαλύτερη αξία στα επιτεύγµατά τους από µία απλή απεικόνιση σε
ένα πίνακα. Καταλαβαίνεις πώς γίνονται οι ήρωες. Κάθε φορά που βλέπω τη µαύρη
φορεσιά του Θ. Κολοκοτρώνη δεν µου έρχονται στο µυαλό µάχες και επικές στιγµές.
Βλέπω το Γέρο το Μωριά στον βράχο της Πνύκας να µιλάει στους µαθητές –
βάζοντας τον εαυτό µου ανάµεσά τους. Τον ακούω να λέει «..Το έργο µας και ο
καιρός µας επέρασε. Και αι ηµέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόµο, θέλουν
µετ' ολίγον περάσει. Την ηµέρα της ζωής µας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου µας,

καθώς την ηµέραν των Αγίων Ασωµάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήµερα.
Εις εσάς µένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ηµείς ελευθερώσαµε·».
Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν θα πρέπει να βλέπουµε αυτές τις φορεσιές ως έργα
τέχνης γιατί είναι έργα τέχνης. Όµορφα, αυθεντικά χειροποίητα δηµιουργήµατα
γεµάτα αγάπη, αφοσίωση, γνώση και συναίσθηση της βαριάς ιστορίας του τόπου
µας.
Σας καλώ να επισκεφθείτε στην έκθεση αυτή. Θα δείτε ότι θα βρεθείτε ανάµεσα
στους προγόνους σας.
Σας καλώ να θαυµάσετε αυτές τις υπέροχες παραδοσιακές φορεσιές, αυτά τα
µοναδικά έργα τέχνης, ένα µεγάλο κοµµάτι της δικής µας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.
Άλλωστε µια βόλτα στα όµορφα Λαγκάδια αξίζει τον κόπο !!!

