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ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ*

Εισαγωγή

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ δεν είναι απλά κομμάτια χαρτιού. Είναι ένα μήνυ-
μα από το παρελθόν. Ειδικά όταν γνωρίζεις γι’ αυτό το παρελθόν μό-
νον από τα γραπτά, όπως τις εφημερίδες. Η εικόνα μεταδίδει όλα εκεί-
να που, συχνά, δεν μπόρεσαν να περιγραφούν. Ένα ξεχασμένο κάδρο 
σ’ έναν τοίχο μπορεί να μας πει ιστορίες και να μας δώσει τις λεπτο-
μέρειες που χρειαζόμαστε ώστε να αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική 
αντίληψη της εποχής που κατέγραψε και για την οποία δεν έχουμε 
πολλές οπτικές μαρτυρίες.

Η δημιουργία της Λαογραφικής Συλλογής Κυθήρων, στη Χώρα, 
είναι μια πρωτοβουλία του συνταξιούχου δασκάλου Δημήτρη Λουρά-
ντου. Για αρκετό διάστημα η Συλλογή στεγαζόταν στον χώρο του γυ-
μναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου. Όμως οι εκπαιδευτικές ανά-
γκες την εκτόπισαν. Ο Δήμος Κυθήρων ανέλαβε και την στέγασε στον 
αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στα Κοντολιάνικα, υπολογίζο-
ντας, ίσως, να αποτελέσει κομμάτι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Δυ-
στυχώς οι συνθήκες φύλαξης δεν ήταν ενδεδειγμένες και ο δημιουρ-
γός, με τη συνεργασία φορέων και του εκδότη της εφημερίδας Κυθη-
ραϊκά, απαίτησε τη στέγασή της σε άλλο χώρο, με καλύτερες συνθή-
κες. Τελικά ο Δήμος παραχώρησε τον χώρο του πρώην κοινοτικού 
γραφείου Χώρας και η Συλλογή ξεκίνησε να λειτουργεί εκεί. Στο πλαί-
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σιο της βοήθειας προς τον δημιουργό, και θέλοντας να προβάλλουμε 
το υλικό της Συλλογής ανάλογα, επιμεληθήκαμε μια σειρά θεματικών 
εκθέσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
των τελευταίων ετών, στον εκθεσιακό χώρο της πρώην Δημοτικής 
Αγοράς (Μαρκάτο) στη Χώρα.

Ερευνώντας το υλικό της Συλλογής, και καθώς ο τομέας μελέτης 
μας έχει να κάνει με το Οπτικό, εντοπίσαμε αρκετές παλαιές φωτο-
γραφίες. Όμως μία ξεχώριζε: μια φωτογραφία της Μονής Μυρτιδίων, 
αρκετά φθαρμένη. Το ξύλινο πλαίσιο είχε ήδη αρχίσει να διαλύεται 

ΕΙΚΟΝΑ 1: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Ομαδική φωτογραφία. Χρο-
νολογία: 1892-1895. Φωτογράφος: Δημήτριος Μαρτιμιανάκης. Πηγή: Λαο-
γραφική Συλλογή Κυθήρων.

ΕΙΚΟΝΑ 2: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Λεπτομέρεια με σφραγίδα φω-
τογράφου. Χρονολογία: 1892-1895. Φωτογράφος: Δημήτριος Μαρτιμιανάκης. 
Πηγή: Λαογραφική Συλλογή Κυθήρων.
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και θελήσαμε να διασώσουμε τη φωτογραφία, μόνη της τουλάχιστον. 
Είχε υποστεί αρκετές αλλοιώσεις, λόγω υγρασίας και παλαιότητας. 
Έτσι, προχωρήσαμε σε συνεργασία με επαγγελματία φωτογράφο και 
ψηφιοποιήσαμε τη φωτογραφία, αλλά και την προσπάθεια μερικής 
οπτικής αποκατάστασής της. Όμως στη φάση απομάκρυνσης του 
πλαισίου εμφανίστηκε ένα λογότυπο κάτω από την εικόνα. Η έκπλη-
ξή μας ήταν τεράστια, καθώς αυτό ανήκε σε αρκετά γνωστό Αθηναίο 
φωτογράφο του 19ου αι. (Εικόνες 1 και 2).

1. Πρωτεύοντα στοιχεία

Ο Δημήτριος Ν. Μαρτιμιανάκης υπήρξε ένας από τους γνωστότερους 
και καταξιωμένους Αθηναϊκούς φωτογράφους. Δραστηριοποιήθηκε 
από τα μέσα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Στο Φωτογραφικό Αρ-
χείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) εντο-
πίσαμε δείγματα της δουλειάς του. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν του-
λάχιστον σαράντα πέντε (45) φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο 
Ψηφιακό Αρχείο του ΕΛΙΑ.1 Όλες είναι πορτρέτα ενός ή περισσοτέ-
ρων ατόμων. Μάλιστα, έχει φωτογραφήσει και μέλη της ελληνικής 
βασιλικής οικογένειας. Όμως σε όλο αυτό το ψηφιοποιημένο αρχείο 
δεν εντοπίσαμε καμία φωτογραφία εξωτερικού χώρου. Το φωτογρα-
φείο του Μαρτιμιανάκη ήταν, αρχικά, στην οδό Ερμού αριθ. 107. Η 
έδρα του μετακινήθηκε αρκετές φορές. Αναφέρονται διευθύνσεις τό-
σο στην Αθήνα, όσο και στον Πειραιά. Στον Πειραιά αναφέρεται σε 
συνεργασία με άλλον φωτογράφο, τον Γ. Ποταμιτάκη, στην οδό Φί-
λωνος αριθ. 62. Άλλες διευθύνσεις αναφέρουν και άλλες συνεργασίες, 
όπως με τον Καλιαμπέτσο στην οδό Σταδίου αριθ. 41. Στο αρχείο του 
ΕΛΙΑ, το μεγαλύτερο ποσοστό φωτογραφιών, αναφέρει ως έδρα του 
Μαρτιμιανάκη την οδό Αγίου Μάρκου/Ερμού 80. Η τελική διεύθυν-

1. Βλ. σχετικά: Ψηφιοποιημένες συλλογές Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστο-
ρικού Αρχείου (ΕΛΙΑ), αναζήτηση με βάση τον όρο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΦΑ = Μαρτι-
μιανάκης, Δημήτρης Ν. Αθήνα, Αγ. Μάρκου/Ερμού 80 στον ιστότοπο: https://
bit.ly/2VgCAdh.
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ση του φωτογραφείου αναφέρεται ως Ερμού αριθ. 49, όπου και συνέ-
χισε να λειτουργεί μετά τον θάνατό του (7 Δεκεμβρίου 1901), από την 
κόρη του Ερατώ, η οποία ανέλαβε την επιχείρηση.

Το πρόβλημα που ανέκυπτε ήταν ο λόγος παρουσίας του φωτο-
γράφου στα Κύθηρα. Η Μονή Μυρτιδίων ήταν γνωστή, αλλά σίγου-
ρα δεν είχε την αίγλη της αντίστοιχης της Τήνου, αν και ήταν αρκε-
τά γνωστή στο Πανελλήνιο. Όμως η καταγωγή του φωτογράφου μάς 
οδήγησε, αρχικά, να εικάσουμε πως ως Κρητικός ίσως να είχε ακού-
σει για τη Μονή. Μια άλλη εκδοχή ήταν πως υπήρχε γνωριμία με Κυ-
θήριο ή Κυθήρια. Έτσι είχαμε αρχικά οδηγηθεί στη θεωρία πως, εν-
δεχομένως, η φωτογράφος μητέρα του Μανώλη Σοφίου, Αρετή Κα-
τσούλη-Σοφίου, να είχε θητεύσει δίπλα στον Μαρτιμιανάκη, αφού οι 
χρονολογίες ταίριαζαν και γνωρίζουμε πως η Αρετή είχε εργαστεί, 
ως μαθητευόμενη φωτογράφος, σε κάποια από τα σπουδαιότερα φω-
τογραφεία της Αθήνας. Η συγκεκριμένη υπήρξε μια από τις πρωτο-
πόρους Ελληνίδες φωτογράφους, αφού την περίοδο εκείνη το επάγ-
γελμα ανδροκρατούνταν, αλλά και στο γεγονός της επιστροφής της 
στα Κύθηρα ως επαγγελματία.

Στη διάρκεια θεματικής έκθεσης που πραγματοποιήσαμε, είχαμε 
τη φωτογραφία σε περίοπτη θέση (σε μεγάλου μεγέθους αντίγραφο). 
Η άοκνη μελετήτρια της νήσου κ. Ελένη Χάρου-Κορωναίου μάς υπέ-
δειξε τη σχέση του φωτογράφου με τα Κύθηρα και τη Μονή. Η αδελ-
φή του υπήρξε μοναχή της Μονής Μυρτιδίων, από τα μέσα έως τα τέ-
λη του 19ου αιώνα. Έτσι αναζητήσαμε στοιχεία γι’ αυτό στη Μονή. 
Εκεί εντοπίσαμε στις κτητορικές επιγραφές των κελιών, μια συγκε-
κριμένη, με ημερομηνία, που τεκμηρίωνε την εκεί παρουσία της (Ει-
κόνα 3). Η ύπαρξη της αδελφής του φωτογράφου λοιπόν μας παρείχε 
την αιτία της επίσκεψής στη νήσο, και στη Μονή Μυρτιδίων ειδικά.

Το κελί εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 1892, όπως αναφέρεται ευ-
κρινώς στην επιγραφή. Η φωτογραφία του Μαρτιμιανάκη απεικονί-
ζει τη Μονή να έχει τη μορφή που γνωρίζουμε και από άλλες κατα-
γεγραμμένες φωτογραφίες των αρχών του 20ού αιώνα. Η παραπάνω 
ημερομηνία επίσης μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο ιερωμένος που 
απεικονίζεται σε πρώτο πλάνο, δίπλα από την εικόνα της Παναγίας, 
είναι ο Αγαθάγγελος (Καλλίγερος), που υπήρξε ηγούμενος της Μο-
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νής κατά το διάστημα 1839-1895. Είναι ο ιερωμένος που κατάφερε να 
αναδείξει τη Μονή και να την κάνει αυτό που είναι σήμερα.2 Άλλω-
στε, παρά τη μικρή ανάλυση, η μορφή προσομοιάζει με τις υπάρχου-
σες φωτογραφικές απεικονίσεις του.3 Ο Αγαθάγγελος πέθανε το 1889.

Η σημερινή μορφή του προσκυνήματος οικοδομήθηκε περί το 1841 
και το καμπαναριό το 1888, ενώ το ηγουμενείο εμφανίζεται χωρίς την 
κεραμοσκεπή του, που τοποθετήθηκε –όπως εικάζουμε– μεταξύ 1910 
και 1930.4

Αρχικά θεωρήσαμε πως η φωτογράφιση θα μπορούσε να έγινε επ’ 
ευκαιρία των εγκαινίων του κελιού. Δεν βλέπουμε όμως στοιχεία που 
να συνηγορούν σχετικά, αφού απουσιάζουν εμφανώς οι οποιεσδήποτε 

2. Βλ. σχετ. Ελένη Χάρου, Το Προσκύνημα των Μυρτιδίων, Κυθηραϊκός 
Σύνδεσμος Αθηνών, Αθήνα 2018, σσ. 69-85.

3. Βλ. σχετ. Ε. Χάρου-Κορωναίου, ό.π., σ. 68 και Παράρτημα Εικόνων.
4. Λόγω ενασχόλησης με τις κυθηραϊκές καρτ ποστάλ, στο πλαίσιο διδακτορι-

κής διατριβής, έχουμε μελετήσει διεξοδικά την οπτική εξέλιξη του προσκυνήματος.

ΕΙΚΟΝΑ 3: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Αφιερωματική επιγραφή κε-
λιού. Φωτογράφος: Νικόλαος Λουράντος.
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ελληνικές σημαίες. Εορτή του Ευαγγελισμού-Παλιγγενεσίας χωρίς 
ελληνικές σημαίες δεν υφίσταται. Η ημερομηνία λοιπόν δεν μπορεί να 
τοποθετηθεί στον Μάρτιο του 1892, αλλά σε άλλη χρονική στιγμή του 
έτους. Η κοσμοσυρροή εξηγείται αφού η επέκταση της μονής είναι 
ένα έργο εξαιρετικής –θρησκευτικής και πολιτισμικής– σημασίας για 
τον πληθυσμό. Η Παναγία των Μυρτιδίων ήταν, και εξακολουθεί να 
είναι, ένα σημείο αναφοράς για τους Κυθηρίους. Είναι η δική τους Πα-
ναγία, αφού το προσκύνημα διαχειρίζεται, ελέγχει και ελέγχεται από 
αυτούς τους ίδιους. Τέλος ο εκκλησιασμός στη Μονή είχε άλλη βαρύ-
τητα εκείνη την εποχή.

Μια άλλη υπόθεση ήταν να πρόκειται για το πανηγύρι του Δεκα-
πενταύγουστου, το οποίο ήταν και ευκαιρία ευωχίας και διασκέδασης, 
πέραν της θρησκευτικής συμμετοχής. Όμως το κοσμικό κομμάτι του 
πανηγυριού των Μυρτιδίων γινόταν έξω από το τείχος της Μονής, 
όπως έχει καταγραφεί σε αντίστοιχες από τη δεκαετία του 1930 έως 
του 1960. Εδώ δεν υπάρχουν κατασκευές. Άρα ή το πανηγύρι έχει τε-

ΕΙΚΟΝΑ 4: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Λεπτομέρεια φωτογραφίας 
Μαρτιμιανάκη. Εντοπίζεται ο ηγούμενος Αγαθάγγελος. Φωτογράφος: Δημή-
τριος Μαρτιμιανάκης. Πηγή: Λαογραφική Συλλογή Κυθήρων.
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λειώσει ή η διασκέδαση ήταν μικρής κλίμακας και όχι αντίστοιχη του 
Δεκαπενταύγουστου ή της ημερομηνίας της Εύρεσης (24 Σεπτεμ- 
βρίου), όπως τα γνωρίζουμε από άλλες φωτογραφικές καταγραφές. 
Ενδεχομένως οι προσκυνητές διασκέδαζαν εντός του περίβολου της 
Μονής, αν και δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε.

Παρακάτω παραθέτουμε, για σύγκριση, τη μορφή της Μονής στις 
αρχές του 20ού αιώνα, σε καρτ ποστάλ του Ελευθερουδάκη, ενώ οι 
επόμενες εικόνες δείχνουν τις, πρόχειρες, κατασκευές του πανηγυριού 

ΕΙΚΟΝΑ 5: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Καρτ ποστάλ. Εκδόσεις Ελευ-
θερουδάκη (1900-1910). Εμπρόσθια όψη. Φωτογράφος: άγνωστος.

ΕΙΚΟΝΑ 6: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Καρτ ποστάλ. Εκδόσεις Ελευ-
θερουδάκη (1900-1910). Πίσω όψη. Φωτογράφος: άγνωστος.
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που πραγματοποιούνταν στον εξωτερικό αύλειο χώρο. Η φωτογρα-
φία με αριθμό 7 είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, μάλλον, 
ενώ εκείνη με τον αριθμό 8 παρουσιάζει την τελική μορφή του, όπως 
την βίωσαν αρκετοί, από τη μεταπολεμική περίοδο έως και τη δεκαε-
τία του 1960. Μετά, και για πολλούς λόγους, κυρίως όμως λόγω της 
εκτεταμένης μετανάστευσης και της ευκολίας των τροχήλατων μέ-
σων (λεωφορεία και αυτοκίνητα), η διαδικασία της πανήγυρης άρχι-
σε να μετεξελίσσεται σε αμιγώς θρησκευτική συγκέντρωση, ενώ η κο-
σμική του διάσταση εκλείπει εντελώς.

ΕΙΚΟΝΑ 7: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Καρτ Ποστάλ. Φωτογράφος: 
Παναγιώτης Φατσέας. Πιθανή ημερομηνία: δεκαετία 1930.

ΕΙΚΟΝΑ 8: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Καρτ Ποστάλ. Φωτογράφος: 
Μανώλης Σοφίος. Πιθανή ημερομηνία: δεκαετία του 1960.
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία μάς οδηγούν ώστε να τοποθετήσουμε 
τη χρονολογία της φωτογραφίας μεταξύ των ετών 1892-1895, με αρ-
κετή ασφάλεια. Η ύπαρξη του Αγαθάγγελου, σε τιμητική θέση, δεν θα 
ήταν δυνατή εάν δεν εξακολουθούσε να είναι Ηγούμενος της Μονής. 
Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, υπήρξε για το διάστημα 1839-1895. 
Ακόμη όμως κι αν ήταν απλώς επίτιμος προσκεκλημένος σίγουρα η 
ημερομηνία δεν μπορεί να είναι πέραν του 1889, όποτε και απεβίωσε.

2. Δευτερογενή στοιχεία

Εκ πρώτης όψεως η χρονολόγηση της εικόνας έδειχνε να είναι το σπου-
δαιότερο στοιχείο που έπρεπε να ανακαλύψουμε. Όμως η προσεκτι-
κότερη μελέτη της φωτογραφίας άρχισε να μας αποκαλύπτει και άλ-
λες, δευτερογενείς πληροφορίες, εξίσου σημαντικές.

Η μελέτη της φωτογραφίας συνέπεσε με την προετοιμασία της 
Έκθεσης της Λαογραφικής Συλλογής με τίτλο: «Το ρούχο στα πα-
λιά Κύθηρα», τον Αύγουστο του 2019. Μια σειρά από διαπιστώσεις 
μας επέτρεψε να ενσωματώσουμε τη φωτογραφία στο υλικό της Έκ-
θεσης. Το αρχικό έναυσμα ήταν η διαπίστωση πως, προσέχοντας τα 
άτομα που έχουν ποζάρει στη φωτογραφία, δεν εντοπίσαμε παρά ελά-
χιστους άνδρες με παραδοσιακό ένδυμα, με προεξέχοντα τον παρακά-
τω, ο οποίος βρίσκεται στο δεξί μέρος.

ΕΙΚΟΝΑ 9: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, 
Ελλάδα. Λεπτομέρεια φωτογραφίας 
Μαρτιμιανάκη. Εντοπίζεται προσκυ-
νητής με παραδοσιακό ένδυμα (βρά-
κα). Φέρει γιλέκο και κρατάει ψάθινο, 
πλατύγυρο καπέλο. Φωτογράφος: Δη-
μήτριος Μαρτιμιανάκης. Πηγή: Λαο-
γραφική Συλλογή Κυθήρων.
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Ο συγκεκριμένος φέρει την τυπική νησιώτικη βράκα, λευκό που-
κάμισο, άσπρες κάλτσες, σκαρπίνια και γιλέκο. Το καπέλο που κρα-
τάει ανά χείρας μοιάζει να είναι ψάθινο πλατύγυρο, ανάλογο με άλλων 
Επτανησίων χωρικών της εποχής, σε αντίθεση με το φέσι ή καλπάκι 
– καλύμματα κεφαλής που γνωρίζουμε ως τυπικά. Το καλπάκι είναι 
επιρροή από τη Μικρά Ασία (Σμύρνη), ενώ το φέσι ίσως να επικράτη-
σε με τη μετεξέλιξη της φορεσιάς ως μουσειακό είδος, και όχι καθη-
μερινό. Άλλωστε έχουν εντοπιστεί απεικονίσεις με Κρητικό κεφαλο-
μάντηλο, ως κάλυμμα κεφαλής. Η βράκα είναι ήδη η εξαίρεση στα Κύ-
θηρα, αφού σε όλη τη φωτογραφία δεν συναντάμε περισσότερες από 
δύο ή τρεις, συνολικά, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκού τύπου ανδρική 
ενδυμασία. Η επικράτηση έχει να κάνει, ίσως, με τον επηρεασμό από 
εξωτερικούς παράγοντες: Πειραιάς, Σμύρνη, Αυστραλία, ΗΠΑ, Αρ-
γεντινή. Όσον αφορά το ψάθινο καπέλο, υπάρχουν και άλλες απεικο-
νίσεις που συνηγορούν στη χρήση του, αλλά μόνον ως καθημερινού κα-
λύμματος κεφαλής, και όχι ως κομμάτι της γιορτινής φορεσιάς. Πα-
ραθέτουμε μια εικόνα από εργασίες διάνοιξης του δρόμου Μητάτων - 
Ποταμού το 1929. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ψάθινα καπέλα, 
διάφορων τύπων (Εικόνα 10), ως προστατευτικά στη δουλειά στην 

ΕΙΚΟΝΑ 10: Διάνοιξη δρόμου Μητάτων - Ποταμού, με προσωπική εργασία. 
Φωτογράφος: άγνωστος Πηγή: περιοδικό Νέα από την Ελλάδα, της Τραπέ-
ζης Αθηνών, τεύχος 46, Νοέμβριος 1929.
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ύπαιθρο. Αυτά παρέμειναν σε χρήση μέχρι την εισαγωγή των υφασμά-
τινων, τύπου τραγιάσκας (ή κούκος), τα οποία συνέχισαν να κοσμούν 
τα κεφάλια των ντόπιων μέχρι και τη δεκαετία του 1980.

Εξίσου σημαντικές είναι οι γυναικείες παρουσίες, με παραδοσια-
κές φορεσιές. Το σπαλέτο είναι η βασική φορεσιά σχεδόν όλων των 
γυναικών -με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ξεχωρίζει εύκολα από το λευκό 
κεφαλομάντιλο. Η φορεσιά έχει αρκετές παραλλαγές, αλλά μία είναι 
εκείνη που μας τράβηξε την προσοχή.

Πρόκειται για τη γυναίκα που ξεχωρίζει στο δεξί μέρος. Το σπα-
λέτο που φοράει δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουμε συνηθίσει. Όμως, 
για κάποιον λόγο, το συγκεκριμένο μας θύμιζε κάτι. Υπάρχει μια μετα-
βυζαντινή τοιχογραφία του βυζαντινού ναού του Αγίου Ανδρέα στο Λει-
βάδι, όπου παρουσιάζεται η δέηση της Ρέληας Μεγαλοκονομοπούλας 
(περίπου 1628). Εκεί βλέπουμε πως η φορεσιά της δεόμενης είναι σχε-
δόν ίδια με τη φορεσιά της προσκυνήτριας (Εικόνα 12). Η μόνη διαφο-
ρά είναι ότι το πουκάμισο στη φωτογραφία του Μαρτιμιανάκη είναι φαρ-
δομάνικο, κάτι που μπορούμε να αποδώσουμε στην εξέλιξη της μόδας. 
Ο κορμός όμως της στολής είναι ίδιος, τόσο ώστε να μπορούμε να υπο-
θέσουμε τη συγγένεια της μορφής του ρούχου, στο πέρασμα του χρόνου.

ΕΙΚΟΝΑ 11: Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα, Ελλάδα. Λεπτομέρεια φωτογραφίας 
Μαρτιμιανάκη. Εντοπίζεται άτομο με σπαλέτο, ειδικού τύπου. Φωτογράφος: 
Δημήτριος Μαρτιμιανάκης. Πηγή: Λαογραφική Συλλογή Κυθήρων.
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Βλέπουμε, λοιπόν, πως η γυναικεία 
φορεσιά του Τσιρίγου έχει διαχρονικό-
τητα. Από την ύστερη βυζαντινή περίο-
δο δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Το στοι-
χείο αυτό τεκμηριώνει μια συνέχεια στον 
πληθυσμό της νήσου, αφού η χρήση τυ-
πικού ρούχου είναι συνήθεια. Η όποια 
ανανέωση του πληθυσμού, με έξωθεν εισ-
ροές, θα είχε επηρεάσει περισσότερο τη 
μορφή του ρούχου. Δεν υποστηρίζουμε 
πως είναι αναλλοίωτη. Τα ρούχα, και μά-
λιστα τα γυναικεία, επηρεάζονται από τη 
μόδα της εποχής, και από τις τάσεις των 
ρούχων των σημαντικών πόλεων, τόσο 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 
Στην περίπτωσή μας όμως έχουμε δύο, 
σημαντικά, στοιχεία:
α)  Η ανδρική φορεσιά εγκατέλειψε τη νη-

σιώτικη βράκα από αρκετά νωρίς, και
β)  Η γυναικεία φορεσιά κρατά στοιχεία 

από το παρελθόν και εξελίσσεται ανάλογα με τις έξωθεν επιρροές.

Τέλος, θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι που ενώ φαίνεται απλό δεν εί-
ναι: η φορεσιά, τοπική ή εθνική, δεν είναι παρά προϊόν του ρομαντι-
κού εθνικισμού του 18ου και 19ου αιώνα. Οι άνθρωποι φόραγαν ρού-
χα χειροποίητα, φτιαγμένα από την ίδια την οικογένεια. Επηρεάζο-
νταν από τους ξένους που έβλεπαν και έτσι τα μη καθημερινά τους 
ρούχα εξελίσσονταν. Ο ρομαντισμός εθνικισμός επέβαλε την ιδέα της 
επιστροφής στις ρίζες της λαϊκής παράδοσης και της χωριού. Έτσι, 
η χωριάτικη φορεσιά άρχισε να τυποποιείται ως εθνική, αλλά και το 
τοπικό άρχισε να αναδύεται ως αντιπροσωπευτική εικόνα. Ήταν στην 
ουσία η υιοθέτηση της γιορτινής, άρα και πιο πλούσιας, φορεσιάς, η 
οποία επηρεαζόταν και από ένα άλλο στοιχείο: την επίδειξη της κοι-
νωνικής θέσης μέσα από τη χρήση υλικών εισαγωγής, και όχι απλών 
χειροποίητων τοπικών.

ΕΙΚΟΝΑ 12: Δέηση Ρέληας 
Μεγαλοκονομοπούλας, περίπου 
1628. Τοιχογραφία στον Άγιο 
Ανδρέα στο Λιβάδι, Κύθηρα. 
Πηγή: Δελτίον της Χριστιανι-
κής Αρχαιολογικής Εταιρείας.
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Επίλογος

Η φωτογραφία αυτή είναι σημαντική για πολλούς λόγους, όπως ήδη 
αναφέραμε. Είναι ένα κομμάτι Ιστορίας. Και, αν και δεν είναι η πρώ-
τη φωτογραφία στα Κύθηρα, ίσως να είναι η πρώτη φωτογραφία της 
Μονής Μυρτιδίων. Είναι επίσης μια από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, 
ομαδικές φωτογραφίες στο νησί. Παρουσιάζει ανθρώπους που δεν 
έχουν αποτυπωθεί φωτογραφικά. Ίσως ο Μαρτιμιανάκης να δημιούρ-
γησε πορτρέτα Κυθηρίων, στη διάρκεια της παραμονής του στη νή-
σο. Όμως εδώ μπαίνουμε στον χώρο των οικογενειακών αρχείων. Κι 
αυτά μόλις πρόσφατα έχουν αρχίσει να εμπλουτίζουν την οπτική μας 
παράδοση, αφού ήταν κλεισμένα μέσα σε οικογενειακά φωτογραφικά 
άλμπουμ ή στόλιζαν τους τοίχους των οικιών τους. Το διαδίκτυο όμως 
και η αλλαγή νοοτροπίας έχει επιτρέψει πλέον τη θέαση τους σε με-
γαλύτερο κοινό. Έτσι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε κομμάτια της προ-
σωπικής και συλλογικής Ιστορίας, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμέ-
νη εικόνα για το παρελθόν μας. Και έτσι μπορούμε πλέον να αρχίσου-
με να βλέπουμε πιο καθαρά το παρελθόν του Τόπου και των Ανθρώ-
πων του. Η φωτογραφία είναι κομμάτι της Κυθηραϊκής Ιστορίας, και 
ως τέτοιο σύντομα θα παραδοθεί από τη Λαογραφική Συλλογή Κυ-
θήρων στο Φωτογραφικό Τμήμα του Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων.
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