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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από τις πρώτες αράδες του κειμένου, το οποίο τούτος ο χαιρετισμός έχει την 
τιμή να συστήνει, αναφαίνεται η πεποίθηση του συγγραφέα ότι ο πολιτισμός 
πρέπει να νοείται ως ένα συνεχές, ένα οικοσύστημα, μια αέναη και ζωντανή 
διαδικασία που αναστοχάζεται και διαμορφώνει την ανθρώπινη κατάσταση στο 
εκάστοτε «παρόν». Γίνεται επίσης σαφής η στέρεα θεμελιωμένη άποψή του  
–άποψη εφαρμοσμένη σε εκθεσιακές προτάσεις που έχουν αντέξει στον χρόνο– 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει ιστορική εποπτεία δίχως τη σε βάθος γνώση, κατα-
νόηση και ανάλυση των έργων του πολιτισμού. 

Για τον Άγγελο Δεληβορριά, όπως ανάγλυφα αποδεικνύεται από το ανά 
χείρας κείμενο, τα έργα του πολιτισμού δεν νοούνται ως απότοκα ενός αφηρημέ-
νου Zeitgeist ή ως βωβά τεκμήρια του παρελθόντος, ούτε χρησιμοποιούνται 
απλά ως εικονογραφήσεις μιας ιδεολογικά δομημένης αφήγησης: αντιθέτως, 
εκλαμβάνονται ως ενεργοί και εύγλωττοι συντελεστές του ιστορικού γίγνεσθαι. 
Και αν η ποίηση, η μουσική, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η μεταλλοτεχνία, η 
κεραμική των εκκλησιαστικών και κοσμικών συνόλων κατά τους αιώνες πριν 
την Επανάσταση μπορεί να επιμερίζονται σε ευσύνοπτες δοκιμιακές ενότητες, 
ώστε να διευκολυνθεί η πραγμάτευσή τους στο πλαίσιο μιας σύντομης ομιλίας, 
η τάξη αυτή δεν ενέχει αξιολογική διάθεση· τουναντίον, οι εκφάνσεις της δημι-
ουργικότητας του ελληνικού κόσμου εκλαμβάνονται ως δυναμικά και λειτουργι-
κά ισότιμες εντός του πολιτιστικού συστήματος που οδήγησε στην επαναστατι-
κή έκρηξη του 1821, πρωταγωνιστούν κι εκείνες στην ιστορική αυτή τομή. 
Ετούτη η συνεκτική σύλληψη ιστορίας και πολιτισμού και, κυρίως, η εφαρμογή 
της στο παιδευτικό όραμα του διευρυμένου Μουσείου Μπενάκη αποτελούν τη 
σημαντικότερη κληρονομιά του μεγάλου απόντος.

Την επομένη της ομιλίας του, ο Άγγελος Δεληβορριάς εργαζόταν, όπως κάθε 
μέρα, από νωρίς το πρωί στο γραφείο του, στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπε-
νάκη. Στα χαμηλόφωνα συγχαρητήρια απαντούσε ως εξής: «Πρόσεξες από πού 
προέρχονταν οι περισσότερες εικόνες; Μπόρεσα να τα πω όλα με τις εικόνες 
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αυτές». Εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, αλλά 
και όλων των εργαζομένων του οργανισμού «απ’ όπου προέρχονταν οι περισσό-
τερες εικόνες», θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εταιρεία Κοινωνικού Έργου και 
Πολιτισμού (ΕΚΕΠ) για την υποστήριξή της και να συγχαρώ τους συντελεστές 
του τόμου αυτού, ιδιαίτερα τον επιμελητή Δημήτρη Αρβανιτάκη και τη σχεδιά-
στρια της έκδοσης Εριφύλη Αράπογλου, γιατί μας επέτρεψαν να νιώσουμε κο-
ντά μας για μιαν ακόμα φορά μια «ιδανική φωνή κι αγαπημένη».

ΓιώρΓης μΑΓΓινης

Επιστημονικός Διευθυντής
Μουσείου Μπενάκη





Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία που εκφώνησε ο Άγγελος Δεληβορριάς κατά 
την πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών της 21ης Μαρτίου 2017 για τον 
εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Το κείμενο, δίχως το συνοδευτικό ει-
κονογραφικό υλικό, περιελήφθη στην έκδοση των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, 
τόμ. 92 Β′ (2017), Αθήνα 2017, σ. 71-114 (και ανάτυπο). 

Κατά την ετοιμασία της παρούσας έκδοσης ελέγχθηκε εξαρχής το σύνολο των 
βιβλιογραφικών παραπομπών και των υποσημειώσεων και διορθώθηκαν σιωπηρά 
βιβλιογραφικές ή άλλου τύπου αβλεψίες. Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
τεκμηρίωση του κειμένου περισσότερες από μία φορά εμφανίζονται εξαρχής συντο-
μογραφημένες: τα πλήρη στοιχεία τους παρατίθενται στο τέλος της μελέτης, στην 
ενότητα «Βιβλιογραφία – Συντομογραφίες».

Θα ήθελα να ευχαριστησω τις συναδέλφους Μάρα Βερύκοκου, Στέλλα Γκίκα, 
Πανωραία Μπενάτου, Ναταλία Μπούρα, Ξένια Πολίτου και Αλίκη Τσίργιαλου για 
την πρόθυμη βοήθειά τους κατά την προετοιμασία της έκδοσης.

Δ. Α.
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ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Χωρίς να διεκδικώ την ερμηνευτική προσέγγιση του νεότερου ελληνικού πα-
ρελθόντος από τους καθ’ ύλην αρμοδίους, θα επιχειρήσω να εκθέσω τις απόψεις 
μου για την έκρηξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, με άξονα τις πολιτισμικές 
δυνάμεις που συνέβαλαν στην προετοιμασία του. Προηγουμένως εντούτοις θα 
ήθελα να επισημάνω ότι οι διάφορες έως τώρα θεωρήσεις του θέματος διέπο-
νται από αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες συχνότατα θεωρητικές 
αφετηρίες, από ιδεολογικής δηλαδή φύσεως θέσεις, οι οποίες διεκδικούν βαρύ-
νοντα ρόλο και σε άλλα καθοριστικά κεφάλαια της ιστορίας μας, στα δραματικά 
γεγονότα του 1922, λόγου χάρη, ή του 1940. 

Η δική μου ανάγνωση του «εθνικού αφηγήματος», για να προσφύγω σε έναν 
κυριολεκτικά εξουθενωμένο από την πρόσφατη πολυχρησία του όρο, αποφεύγο-
ντας την τυπική μονομέρεια των επίσημων πανηγυρικών, θα παρακάμψει ταυ-
τόχρονα τους συντονισμένα αποδομητικούς στόχους ενός όψιμου επιστημονικού 
μεταμοντερνισμού. Αναφέρομαι στις περί έθνους διακηρύξεις όσων αποτιμούν 
το νόημα της εθνικής ταυτότητας ως εννοιολογικής κατασκευής τής μετά τη 
συγκρότηση του ελληνικού κράτους περιόδου.1 Τις διακηρύξεις αυτές θα μου 

1. Βλ. ενδεικτικά: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Ιστορία, μύθοι, χρησμοί. Η αφήγηση της ελλη-
νικής συνέχειας», στο: Έθνος – Κράτος – Εθνικισμός. Επιστημονικό Συμπόσιο, 21-22 Ιανουαρίου 
1994, Αθήνα 1995, σ. 287-303· Αντώνης Λιάκος, «Το ζήτημα της “συνέχειας” στη νεοελληνική 
ιστοριογραφία», στο: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστο-
ριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002. Πρακτικά Δ′ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστο-
ρίας, τόμ. 1, Αθήνα 2004, σ. 53-65· ο ίδιος, Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν 
τον κόσμο, Αθήνα 2005· Γιάννης Χαμηλάκης, Το έθνος και τα ερείπιά του, Αθήνα 2012. Πβ. Από-
στολος Διαμαντής, Έθνος και θεσμοί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Η κανονιστική εκτροπή στην 
ελληνική ιστοριογραφία, Αθήνα 2013.
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ήταν αδιανόητο να υιοθετήσω, όχι μόνο επειδή συμφωνώ με τους ανάγοντες τη 
διάπλαση της νεοελληνικής συνείδησης στα ίδια περίπου χρόνια με τις απαρχές 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας τον 12ο με 13ο αιώνα, όπως ο Νίκος Σβορώνος ή 
ο Μιχαήλ Σακελλαρίου,2 αλλά και επειδή είχα την τύχη να μυηθώ στο θεαματι-
κό ανάπτυγμα των εκδηλώσεών της, όταν μελετούσα την αρραγή εσωτερική ενό-
τητα και τη συνοχή των εκφάνσεων της πολιτισμικής έκφρασης του ξενοκρα-
τούμενου Ελληνισμού για να επαναπροσδιορίσω το νόημά της μουσειολογικά.3

Το ιστορικό περίγραμμα, σε γενικές γραμμές, είναι γνωστό: κατά τη διάρ-
κεια της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας ο τραυματισμένος ελληνικός 
κόσμος κατόρθωσε να διατηρήσει ζωντανή τη συναίσθηση της πολιτιστικής του 
ταυτότητας, περισώζοντας τη συστατική του υπόσταση με την εκπλήσσουσα 
δυναμική αντοχή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και με τη στήριξη της ορθό-
δοξης θρησκείας, παρά τις ριζικές ανατροπές που είχε υποστεί τότε η πολιτική 
γεωγραφία, τους ανηλεείς διωγμούς, τις βίαιες μετατοπίσεις σημαντικών τμη-
μάτων πληθυσμού, τις ερημώσεις εκτεταμένων περιοχών, τις βαρύτατες φορο-
λογικές επιβαρύνσεις, τον επικρεμάμενο κίνδυνο του εξισλαμισμού.4

Στους παράγοντες που καλλιέργησαν τις εσωτερικές αντιστάσεις του Ελλη-
νισμού και πυροδότησαν τις δημιουργικές του διεξόδους πρέπει να συνυπολογιστεί 
η, έναντι σοβαρών ανταλλαγμάτων, κατάκτηση κάποιας διοικητικής αυτονομίας.5 
Από τον 17ο αιώνα και μετά, χάρη στη συνεχώς βελτιούμενη δημογραφική ανά-

2. Νίκος Γ. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του νέου ελληνισμού, προλε-
γόμενα: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, φιλολογική επιμέλεια: Νάσος Βαγενάς, Αθήνα 2004· Σακελλαρίου, 
«Η δυναμική της εθνεγερσίας», σ. 193-210. Για τα καθέκαστα των θεωρητικών παλινδρομήσεων, 
βλ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστο-
ρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932), Αθήνα 2011.

3. Δεληβορριάς, Η Ελλάδα· ο ίδιος, Οδηγός 1980· ο ίδιος, Οδηγός 2000. Το παρόν κείμενο συ-
γκεφαλαιώνει τα κατασταλάγματα μιας ερευνητικής διαδρομής πολλών χρόνων, εξ ου και το πλή-
θος των παραπομπών σε δικά μου δημοσιεύματα.

4. Για το ιστορικό πλαίσιο, βλ. ειδικότερα: Finlay, History of Greece· Κάρολος Μένδελσων-Βαρ-
θόλδη, Ιστορία της Ελλάδος από της εν έτει 1453 αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρ-
κων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, τόμ. 1, μετάφραση: Άγγελος Βλάχος, Αθήνα 1873· Gustav Frie-
drich Hertzberg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart, 
τόμ. 3, Γκότα 1878· Απόστολος Βακαλόπουλος, «Η θέση των Ελλήνων και οι δοκιμασίες τους υπό 
τους Τούρκους», ΙΕΕ, τόμ. Ι′, Αθήνα 1974, σ. 22-91· Σακελλαρίου, «Η δυναμική της εθνεγερσίας».

5. Μιχαήλ Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715-1821), Αθή-
να 1939, σ. 84-96· Απόστολος Βακαλόπουλος, «Οι κοινότητες», ΙΕΕ, τόμ. Ι′, Αθήνα 1974, σ. 150-179· 
John A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), Αθή-
να 1985, σ. 35-39· Σακελλαρίου, «Η δυναμική της εθνεγερσίας», σ. 240-243.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
     IN-BETWEEN PAGES ARE OMITTED
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ΕΙΚ. 18. Ο Επιτάφιος Θρήνος

Από όσα βαρύτιμα λειτουργικά αντικείμενα παρέχουν τις αδιάψευστες μαρ-
τυρίες τους και για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο της τέχνης των αργυροχρυσο-
χόων,83 υποδεικνύω ένα σκεύος αβέβαιου προορισμού, ίσως για την εναπόθεση 
του άρτου στη θήκη της κόγχης του ιερού.Έξοχο δείγμα της ελληνικής μικρο-
τεχνίας, το μοναδικό αυτό κομψοτέχνημα έχει σχήμα βυζαντινού ναού, είναι 
διακοσμημένο με πολύχρωμα σμάλτα και υπογράφεται από τον μοναχό Δημή-

(αρ. 48)· Μπορμπουδάκης (επιμ.), Οι πύλες του μυστηρίου, σ. 295 (αρ. 136: Άννα Μπαλλιάν)· Δελη-
βορριάς, Οδηγός 2000, σ. 137-139 (εικ.).

83. Βλ. γενικά: Πόπη Ζώρα, «Αργυροχοΐα», στο: Παπαδόπουλος (διεύθ. εκδ.), Νεοελληνική 
χειροτεχνία, σ. 241-275· η ίδια, Δύο μεγάλοι μαστόροι του ασημιού: Αθανάσιος Τζημούρης, Γεώρ-
γιος Διαμαντής Μπάφας, Αθήνα 1972· Κίτσος Μακρής, «Μεταλλοτεχνία», στο: Παπαδόπουλος 
(διεύθ. εκδ.), Νεοελληνική χειροτεχνία, σ. 221-239, 236 και εικ. 203 (θύρα καθολικού Ι. Μ. Μεγάλου 
Σπηλαίου, έργο Ηλία Βουτζυνά και Ευσταθίου Δηβρανά, 1805)· Μπαλλιάν, Θησαυροί· Καπλάνη, 
Νεοελληνική αργυροχοΐα· Κορρέ-Ζωγράφου, Χρυσικών έργα, κυρίως σ. 74-86 (επιγραφές –  
υπογραφές).
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τριο Χατζή, ο οποίος το αφιέρωσε στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου των Σερ-
ρών το 1613 (εικ. 20).84 Επιλέγω ακόμα το κάλυμμα ενός ευαγγελίου με άνθινο 
επισμαλτωμένο διάκοσμο, χυτές, επίχρυσες παραστάσεις του Δωδεκαόρτου και 
τη χρονολογία 1710, από τις Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης, που 
επαναφέρει στη μνήμη μας τις περιπέτειες της Ρωμιοσύνης (εικ. 21).85 

Οι εκκλησίες, όμως, λάμπουν εσωτερικά και με τα υποβλητικά επίχρυσα, 
ξυλόγλυπτα τέμπλα τους.86 Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες κυρίως, 

84. Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 13970: Μπορμπουδάκης (επιμ.), Οι πύλες του μυστηρίου, σ. 270 
(αρ. 96: Άννα Μπαλλιάν)· Ballian, «Silver and gold», σ. 88 (αρ. 30).

85. Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 34157: Μπορμπουδάκης (επιμ.), Οι πύλες του μυστηρίου, σ. 278 
(αρ. 112: Άννα Μπαλλιάν)· Μπαλλιάν, Θησαυροί, σ. 11-24 και 40-41 (αρ. 11)· η ίδια, «Silver and 
gold», σ. 90-91 (αρ. 32)· η ίδια (επιμ.), Relics of the Past. Treasures of the Greek Orthodox Church and 
the Population Exchange. The Benaki Museum Collections, Μιλάνο 2011, σ. 76-77 (αρ. 9).

86. Κωνσταντίνος Καλοκύρης, «Εξέχοντα μεταβυζαντινά τέμπλα του Αγίου Όρους», στο: Η 
Αθωνική Πολιτεία επί τη χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 315-345· Μαρία Καζα-

ΕΙΚ. 19. Ο Επιτάφιος Θρήνος. 1682 
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ΕΙΚ. 20. Ναόσχημο ενεπίγραφο κιβώτιο 
σε σχήμα βυζαντινής εκκλησίας από  
επίχρυσο ασήμι και σμάλτο, έργο του 
μοναχού Δημητρίου Χατζή. Από τη Μο-
νή του Τίμιου Προδρόμου Σερρών, 1613   
ΕΙΚ. 21. Ευαγγέλιο διακοσμημένο με 
χρωματιστούς λίθους, άνθινο συρματε-
ρό σμάλτο και χυτά πλακίδια με σκη-
νές του Δωδεκάορτου. Από το χωριό 
Ευκάριον των Σαράντα Εκκλησιών 
της Ανατολικής Θράκης, 1710
ΕΙΚ. 22. Αποτύπωση του τέμπλου του 
παρεκκλησιού των Ταξιαρχών στη Μονή 
Αγίας. Άνδρος. Μέσα 18ου αιώνα
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απαντούν και περίτεχνα μαρμάρινα τέμπλα, λαξευμένα από έμπειρους τεχνίτες 
της Χίου ή της Τήνου.87 Ένα τέτοιο τέμπλο των μέσων του 18ου αιώνα κοσμεί 
το παρεκκλήσι των Ταξιαρχών στη Μονή Αγίας της Άνδρου, όπου έχουν κατα-
γραφεί περισσότερα ανάλογα παραδείγματα (εικ. 22).88 Οι ναοί εξωραΐζονται ενί-
οτε ωστόσο και εξωτερικά με ανάγλυφα μιας απροσδόκητης πρωτοτυπίας, 
όπως η κόγχη του ιερού στο καθολικό της Μονής του Αγίου Αθανασίου στον 
Λαύκο του Πηλίου. Τα ανάγλυφα αυτά του 1795 είναι επώνυμες δημιουργίες του 
γνωστού και από άλλα δείγματα της δεξιοτεχνίας του Μίλιου Ζουπανιοπολίτη. 
Κατά την εμφατική μάλιστα επισήμανση της Πόπης Ζώρα, συναπαρτίζουν το 

νάκη, «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική στο Χάνδακα το 17ο αιώνα», Θησαυρίσματα, τόμ. 11 (1974), 
σ. 251-283· Ευστράτιος Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου - α′ ημίσεος 18ου αιώνα, 
Αθήνα 1980· Χάρης Κουτελάκης, Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Δωδεκανήσου μέχρι το 1700, Αθήνα – 
Γιάννινα 1986· Μαρίνα Α. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Κύπρου της περιόδου της Τουρκο-
κρατίας (1571-1878). Τα χρονολογημένα και τα κατά προσέγγιση χρονολογούμενα έργα, Λευκωσία 
2011· Χριστόδουλος Α. Χατζηχριστοδούλου, «Σταυροί και λυπηρά από την Κύπρο», Διόραμα. Δι-
μηνιαίο περιοδικό τεχνών και πολιτισμού, τχ. 11 (Μάρτιος-Απρίλιος 2017), σ. 9-11.

87. Γουλάκη-Βουτυρά – Καραδέδος – Λάββας, Η εκκλησιαστική μαρμαρογλυπτική.
88. Γουλάκη-Βουτυρά – Καραδέδος, Μαρμάρινα τέμπλα, σ. 220-221 (εικ. 29-31), όπου συγκε-

ντρωμένα τα σωζόμενα παραδείγματα.

ΕΙΚ. 23α-β. Ανάγλυφα του Μίλιου Ζουπανιοπολίτη, από την κόγχη του ιερού στο καθολικό 
της Μονής του Αγίου Αθανασίου στον Λαύκο Πηλίου. 1795
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μάλιστα ότι τέτοια κοσμήματα δεν υπάρχουν στην Ιταλία, σε συνδυασμό με την 
ιδιοτυπία της εξελιγμένης τεχνικής, κυρίως όμως με το αναγεννησιακό τους 
ύφος, με είχε ωθήσει να αναζητήσω το κέντρο της κατασκευής τους στον ενε-
τοκρατούμενο ακόμα Χάνδακα της Κρήτης (εικ. 52, 53).147 Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν πολλά κοσμήματα της Πάτμου και της Σίφνου, που μπορούν μάλλον να 
χρονολογηθούν στον 16ο ή τον πρώιμο 17ο αιώνα.148 Τα βυζαντινής υφής βαρύτερα 
κοσμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης αντίθετα (εικ. 54-56)149 
πρέπει να αναχθούν στον 18ο αιώνα, σύμφωνα και με τη μαρτυρία μιας πόρπης 
του 1798 (εικ. 57).150 

Τέτοια και άλλα απαστράπτοντα κοσμήματα, με μια απέραντη ποικιλία μορ-
φολογικών παραλλαγών, υλικών και εργαστηριακών παραδόσεων,151 συμπλήρω-
ναν από περιοχή σε περιοχή και το ενδυματολογικά απέραντο επίσης, χρωματικά 

147. Δεληβορριάς, «Το μεταβυζαντινό και νεοελληνικό κόσμημα», σ. 360, 371-396 (κυρίως 377) 
και εικ. 268-270, 274-287.

148. Delivorrias – Georgoula (επιμ.), From Byzantium to modern Greece, σ. 183-188 (αρ. 95-100: 
Κate Synodinou, Electra Georgoula).

149. Στο ίδιο, σ. 192-197 (αρ. 104-110: Electra Georgoula, Kate Synodinou).
150. Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. Εα 220: Γεωργούλα (επιμ.), Ελληνικά κοσμήματα, σ. 468-470 

(αρ. 165: Άγγελος Δεληβορριάς)· Delivorrias – Georgoula (επιμ.), From Byzantium to modern Gre-
ece, σ. 198 (αρ. 111: Αnna Ballian).

151. Βλ. γενικά: Άγγελος Δεληβορριάς, Ελληνικά παραδοσιακά κοσμήματα, Αθήνα 1980· Ζώρα, 
Κεντήματα και κοσμήματα της ελληνικής φορεσιάς, Αθήνα 1981· Λούλα Παπαμανώλη, Το παραδο-
σιακό κόσμημα στα Δωδεκάνησα, Αθήνα 1986· Καπλάνη, Νεοελληνική αργυροχοΐα· Ιωάννης Κ. Μα-
ζαράκης-Αινιάν – Μαρία Λαδά-Μινώτου, Κοσμήματα της ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς (18ος-
19ος αιώνας). Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αθήνα 1999· Κορρέ-Ζωγράφου, Χρυσικών έργα.

ΕΙΚ. 49. Τμήμα ξυλόγλυπτης κασέλας από τη Μάνη. 17ος-18ος αι.  
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ΕΙΚ. 50. Ζωγραφιστή κασέλα από τη Μυτιλήνη με παράσταση ζευγαριού. 18ος αι.
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ΕΙΚ. 51. Ζωγραφιστή κασέλα από τη Μυτιλήνη με στοιχεία οθωμανικού ροκοκό. 18ος αι.
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έκπαγλο ανάπτυγμα της γυναικείας φορεσιάς, που καμιά, ευρωπαϊκή τουλάχι-
στον, χώρα δεν διαθέτει.152 Έτσι ήταν ντυμένες και στολισμένες οι Ελληνίδες 
όλων ανεξαιρέτως των τάξεων όποτε έπαιρναν μέρος σε κοινωνικές εκδηλώσεις, 
σε γιορτές, σε γάμους, σε χορούς και σε πανηγύρια, σαν αληθινές βασίλισσες. Ο 
θαυμασμός μάλιστα που προκαλούσαν με την ομορφιά τους αντανακλάται στις 
διηγήσεις των περιηγητών και στις εμπνεύσεις ξένων ζωγράφων,153 όπως αντα-
νακλάται και στους ερωτικούς στίχους των δημοτικών τραγουδιών. (εικ. 58, 59)

Οι δημιουργίες της αδόκιμα λεγόμενης «λαϊκής» τέχνης διακρίνονται για τις 
ανακλήσεις βυζαντινών αναμνήσεων, τις εμψυχωμένες από την επιβλητική διά-
θεση του ύστερου μπαρόκ, την ευδιάκριτη χροιά της φυτικής πνοής του ροκοκό, 
τη διακοσμητική κομψότητα οθωμανικών επιδράσεων. Στη διεισδυτική ματιά, 
οι συνθέσεις της αποκαλύπτουν μια ξεχωριστή αγάπη για τον άνθρωπο, για την 
ανθοφορία της ζωής, για τη ρυθμική συγκρότηση ενός αισιόδοξου, ιδεατού περι-
βάλλοντος. Με τη μελωδική ανάδειξη των θεμάτων, τη λιτή και απέριττη καθα-
ρότητα της διατύπωσης, την ευφρόσυνη χρωματική ευφορία και τον πλούτο των 
παραλλαγών της, η ελληνική τέχνη των αιώνων της ξενοκρατίας πλέκει ένα 
εγκώμιο στην υπομονή, την επιμονή και την ελπίδα – ενώ το αρχετυπικό βάρος 
που αρθρώνει το εικαστικό της λεξιλόγιο, είτε με την υπαινικτικότητα των 
αφαιρετικών γενικεύσεων είτε με την προφάνεια της φυσιοκρατικής πανδαισίας, 
καθώς και η συμβολική χροιά που χαϊδεύει τις μορφές της, διαπνέονται από μια 
αύρα σύμμετρη προς τον υψηλό δείκτη της δημοτικής ποίησης.154

Με αφορμή το δημοτικό τραγούδι υποστηρίχθηκε «ότι η λειτουργία του καλ-
λιτεχνήματος στον παραδοσιακό πολιτισμό δεν περνάει μέσα από το αισθητικό 

152. Αγγελική Χατζημιχάλη, Ελληνικαί εθνικαί ενδυμασίαι, Αθήνα 1933· Ιωάννα Παπαντωνίου, 
Ελληνικές φορεσιές, Αθήνα 1973· Αγγελική Χατζημιχάλη, Η ελληνική λαϊκή φορεσιά, επιμ. Τατιά-
να Ιωάννου-Γιαναρά, τόμ. 1 (Αθήνα 1978) – τόμ. 2 (Αθήνα 1983)· Ιωάννα Παπαντωνίου, Ελληνικές 
φορεσιές. Συλλογή Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, Αθήνα 1991· Δεληβορριάς, «Η παραδοσια-
κή τέχνη», σ. 284-289, εικ. 1-5, 48-77 (φορεσιές των νησιών)· Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν – Μα-
ρία Λαδά-Μινώτου – Ντιάνα Γαγγάδη, Ελληνικές φορεσιές. Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, 
Αθήνα 1993· Ιωάννα Παπαντωνίου, Ελληνικές τοπικές ενδυμασίες, Ναύπλιο 1996· η ίδια, Η ελληνική 
ενδυμασία. Από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ού αιώνα, Αθήνα 2000.

153. Leonora Navari, Η ελληνική ενδυμασία. Έντυπες πηγές 16ου-20ού αιώνα από τη Συλλογή 
Ι. Δ. Κοιλαλού, Αθήνα 2006. Από τις λίγες σωζόμενες εικαστικές μαρτυρίες που καλύπτουν την 
απόσταση ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη, τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο, βλ. Δεληβορ-
ριάς, «Η διακόσμηση», σ. 58, εικ. 61, 65, 69.

154. Αυτά περίπου έγραφα ως επίλογο στη μονογραφία του Γεωργίου Α. Προκοπίου, Το αρχο-
ντικό του Γ. Βούλγαρη στην Ύδρα. Αρχιτεκτονική και ξυλόγλυπτα, Αθήνα 2001, σ. 105.
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Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες = Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες της Ζα-
κύνθου. Προλεγόμενα ιστορικά του Ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, Αθήνα 1997.

Αρναούτογλου, «Ύδρα» = Χρυσαυγή Κ. Αρναούτογλου, «Ύδρα», στο: Ελληνική παραδο-
σιακή αρχιτεκτονική, τόμ. 4, σ. 279-312.

Βέη-Χατζηδάκη, Εκκλησιαστικά κεντήματα = Ευγενία Βέη-Χατζηδάκη, Μουσείον Μπε-
νάκη. Εκκλησιαστικά κεντήματα, Αθήνα 1953. 

Βεΐκου – Νομικού-Ρίζου, «Σιάτιστα» = Δέσποινα Βεΐκου – Δανάη Νομικού-Ρίζου, «Σι-
άτιστα», στο: Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τόμ. 7, σ. 241-274

Βοκοτόπουλος, Εικόνες = Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 
1990.

Βοστάνη-Κούμπα, «Λέσβος» = Ειρήνη Βοστάνη-Κούμπα, «Λέσβος», στο: Ελληνική πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική, τόμ. 1, σ. 57-98.

Βρανούσης, Ρήγας Βελεστινλής = Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, Συ-
ναγωγή κειμένων, φιλολογική επεξεργασία και παρουσίαση, τόμ. 1-2, Αθήνα 1968. 

—, Ρήγας = Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας. Έρευνα, συναγωγή και μελέτη, Αθήνα 1953. 
Γαρίδης, Διακοσμητική ζωγραφική = Μίλτος Γαρίδης, Διακοσμητική ζωγραφική. Βαλκά-

νια – Μικρασία 18ος-19ος αιώνας. Μπαρόκ και Ροκοκό, Ανατολίτικη και βυζαντινή 
κληρονομιά, Αθήνα 1996.

Γεωργούλα (επιμ.), Ελληνικά κοσμήματα = Ηλέκτρα Γεωργούλα (επιμ.), Ελληνικά κο-
σμήματα από τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1999.

Γκράτζιου, Η Κρήτη = Όλγα Γκράτζιου, Η Κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή. Η 
μαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, Ηράκλειο 2010.

Γουλάκη-Βουτυρά – Καραδέδος, Μαρμάρινα τέμπλα = Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά – 
Γιώργος Καραδέδος, Μαρμάρινα τέμπλα της Άνδρου, Άνδρος 2001. 

Γουλάκη-Βουτυρά – Καραδέδος – Λάββας, Η εκκλησιαστική μαρμαρογλυπτική = Αλε-
ξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά – Γιώργος Καραδέδος – Γιώργος Λάββας, Η εκκλησιαστι-
κή μαρμαρογλυπτική στις Κυκλάδες από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα, Αθήνα 1996. 

Δεληβοριά, Ο αγώνας του ’ 21 = Μαρία Δεληβοριά, Ο αγώνας του ’21 και η υπονόμευσή 
του. Οι σύγχρονες μαρτυρίες και η κρίση του Σολωμού, Αθήνα 2016.

Δεληβορριάς, «Η διακόσμηση» = Άγγελος Δεληβορριάς, «Η διακόσμηση των κατοικι-
ών», στο: Δημήτρης Φιλιππίδης (επιμ.), Νησιά του Αιγαίου. Αρχιτεκτονική, Αθήνα 
2003, σ. 50-67.

— , Η Ελλάδα = Άγγελος Δεληβορριάς (με τη συνεργασία του Διονύση Φωτόπουλου), Η 
Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997.

— , «Η παραδοσιακή τέχνη» = Άγγελος Δεληβορριάς, «Η παραδοσιακή τέχνη των νησιών του 
Αιγαίου», στο: Το Αιγαίο, σ. 281-360.

— , Οδηγός 1980 = Άγγελος Δεληβορριάς, Οδηγός του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1980.
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— , Οδηγός 2000 = Άγγελος Δεληβορριάς, Οδηγός του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 2000.
— , «Στα χνάρια της παραδοσιακής κεραμικής» = Άγγελος Δεληβορριάς, «Στα χνάρια 

της παραδοσιακής κεραμικής των χρόνων της Τουρκοκρατίας», Ζυγός, τχ. 21 (Ιούλι-
ος-Αύγουστος 1976), σ. 18-27.

— , «Το μεταβυζαντινό και νεοελληνικό κόσμημα» = Άγγελος Δεληβορριάς, «Το μετα-
βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμημα», στο: Γεωργούλα (επιμ.), Ελληνικά κοσμήματα, 
σ. 357-366.

ΔΙΕΕΕ = Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.
Δημαράς, Ιστορία = Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από τις πρώ-

τες ρίζες ως την εποχή μας, Αθήνα 92000.
— , Νεοελληνικός Διαφωτισμός = Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 

41985.
ΔΧΑΕ = Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Ελληνική Νομαρχία, 1982 = Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία ήτοι Λόγος περί 

ελευθερίας, Φιλολογική απομνημείωση. Κείμενο – σχόλια – εισαγωγή: Γιώργος Βα-
λέτας, μελετήματα: Νίκος Α. Βέης – Μαρίνος Σιγούρος, Αθήνα 41982.

Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική = Δημήτρης Φιλιππίδης (σύμβουλος και συντονι-
στής: τόμ. 1-6) – Γιώργος Λάββας (σύμβουλος και συντονιστής: τόμ. 7-8), Ελληνική 
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