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οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία

Το Συνέδριο διοργανώθηκε
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

σε συνεργασία
με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας

της Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

με τα Τμήματα
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και

με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
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Μέλη:
Γιώργος Αγγελόπουλος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) 

Χάρης Αθανασιάδης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 

Vangelis Calotychos (Columbia University) 

Hagen Fleischer (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών) 

David Holton (University of Cambridge) 

Νίκος Θεοτοκάς (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) 

Τάσος Α. Καπλάνης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών) 

Marc D. Lauxtermann (University of Oxford) 
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Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
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Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ (2014 – )

Konstantinos A. Dimadis, Γερμανία (Πρόεδρος)
Vassilios Sabatakakis, Σουηδία (Αντιπρόεδρος)

Tudor Dinu, Ρουμανία (Γραμματέας)
Alceste Sofou, Γαλλία (Ταμίας)

Moschos Morfakidis – Filactós, Ισπανία (Μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη:
Anastasia Danaé Lazaridis, Ελβετία

Ana Chikovani, Γεωργία
Tatiana Markaki, Ολλανδία

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we02/mitarbeiter/dimadisk/index.html
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Λίλια Διαμαντοπούλου: Ο Φιλέλληνας Carl Jakob Iken (1789-
1841) και ο ρόλος του στις Νεοελληνικές Σπουδές   ...............   359

Ιωάννα Σπηλιοπούλου: Το ταξίδι του Ειρηναίου Θειρσίου στην 
Ελλάδα (1831-1832) μέσα από την αλληλογραφία του με τη 
γυναίκα του ως πηγή μαρτυρίας για τις ιδεολογικές διενέξεις 
αναφορικά με τις ρίζες του ελληνικού πολιτισμού   ...............   377
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πατρότητα ενός τοπικού Αγίου, και οι κεκαλυμμένες 
εδαφικές διεκδικήσεις   ..............................................................   417
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Χρήστος Δερμεντζόπουλος: Place, memory and tradition in 
contemporary Greek cinema just before the crisis   .................   645

María Eugenia De la Nuez Pérez: L’image de la Grèce et du 
Japon dans les premières expositions universelles (1851-
1910): changement ou continuité?   ..........................................   653

Evi Baniotopoulou, Efthymia Lydia Roupakia, Eleni Sideri: 
Locating Belonging, Refiguring Space: Mediterranean cros-
sings and the 4th Thessaloniki Biennale of Contemporary art   667

Vera Mystaka: Continuities and dis-continuities in the work of 
Jannis Kounellis   .........................................................................   679
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Πρόλογος

Η έκδοση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνε-
δρίου Νεοελληνικών Σπουδών συμπίπτει με την εικοστή επέ-

τειο της ίδρυσης το 1995 στην Αθήνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ).

Μέσα στην εικοσαετία 1995-2015, η ΕΕΝΣ πέτυχε να ακολου-
θήσει σταθερά τους στόχους που τέθηκαν με την ίδρυσή της και να 
διοργανώσει, μεταξύ άλλων, πέντε διεθνή συνέδρια νεοελληνικών 
σπουδών σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπό-
λεις. Παράλληλα, έθεσε σε κυκλοφορία τα Πρακτικά των εν λόγω 
συνεδρίων της, τα οποία, μαζί με τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, απαρτίζουν 17 τόμους των 
12.500 περίπου σελίδων.

Το διάρκειας τεσσάρων ημερών Ε΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεoελ-
ληνικών Σπουδών πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Οκτω-
βρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις 
στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, 
λογοτεχνία.

Στην ιστορία των διεθνών συνεδρίων νεοελληνικών σπουδών από 
το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου έως σήμερα, το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο αποτέλεσε το μεγαλύτερο σε αριθμό συμμετοχών με ειση-
γήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 357 ανακοινώσεις, σε 
95 συνολικά συνεδριάσεις, από ερευνητές, οι οποίοι προέρχονταν 
από πέντε ηπείρους. H πλειοψηφία των συνέδρων ανήκε σε πανε-
πιστήμια και ερευνητικούς φορείς ευρωπαϊκών χωρών.1

Καινοτομία, εξάλλου, στην οποία προχώρησε το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΕΕΝΣ 
φρόντισε, ώστε η επιλογή του γενικού θέματος να προωθήσει τη 
διευρυμένη συμμετοχή ερευνητών από τους κλάδους της οικονομίας, 
της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών. Είναι γνωστό ότι 
η ΕΕΝΣ, ήδη από το Α΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών 
που διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 1998 στο Βερολίνο, υποστηρίζει 

1 Τα προγράμματα του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, τα κείμενα των ανακοι-
νώσεων του Γ΄ Συνεδρίου και τα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ είναι προσιτά στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ (www.eens.org) και προσφέρουν 
στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εντύπωση για την εξέλιξη που έχουν σημειώσει 
κατά τα τελευταία χρόνια οι νεοελληνικές σπουδές ως γνωστικό/ερευνητικό 
αντικείμενο.
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το ζήτημα της διεπιστημονικότητας στις επιμέρους ειδικότητες, οι 
οποίες συγκροτούν το ευρύ φάσμα των νεοελληνικών σπουδών, 
τόσο στο πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας όσο και στην 
έρευνα.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά τη λήξη των εργασιών του Ε΄ Συνεδρί-
ου της ΕΕΝΣ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο 
Διαδίκτυο τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book). Τα ψηφιακά 
Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου αποτελούνται από πέντε τόμους. Η 
πρόσβαση στα ψηφιακά Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου, όπως και στα 
Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, είναι ελεύθερη.2

Κάθε τόμος των Πρακτικών έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση. Ο πί-
νακας περιεχομένων του τόμου προτάσσεται, ενώ στο τέλος κάθε 
τόμου καταχωρίζονται και οι πίνακες των περιεχομένων των τεσ-
σάρων άλλων τόμων προς διευκόλυνση των μελετητών. Είναι ευ-
νόητο ότι η ψηφιακή μορφή των πέντε τόμων των Πρακτικών του 
Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών θα εξυπηρετήσει 
ποικιλοτρόπως τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά.

Η ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικο-
νομική αρωγή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Για την 
ηθική και έμπρακτη αυτή υποστήριξη ενός ιδιωτικού φορέα προς τις 
νεοελληνικές σπουδές εκφράζουμε στη Διεύθυνση του Ιδρύματος 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ και εκ μέρους των συνέδρων που 
έλαβαν μέρος στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών.

Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, αλλά 
και σε προσωπικό επίπεδο, τους συναδέλφους Μαρία Ακριτίδου 
(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και Τάσο Α. Καπλάνη (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Η συνεχής, συνεπής και πολύπλευ-
ρη συμπαράστασή τους σε όλα τα επιστημονικής και πρακτικής 
φύσεως ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, συνέβαλε ευεργετικά 

2 Για τα θέματα των προηγούμενων Συνεδρίων της ΕΕΝΣ, για τους τόπους και για 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους, όπως και για τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά 
με τις συμμετοχές και τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά, βλ. 
τον Πρόλογο στα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών.
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στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη απόδοση των εργασι-
ών του Συνεδρίου και στην ορθότερη συγκρότηση των ψηφιακών 
Πρακτικών.

Ανάλογες ευχαριστίες οφείλουμε στη συνάδελφο Γεωργία Φα-
ρίνου-Μαλαματάρη, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και στον συντονιστή της 
Οργανωτικής Επιτροπής, συνάδελφο Δημήτρη Σταματόπουλο (Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας), για τη συμβολή τους στην αρτιότερη ορ-
γάνωση και την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Στα 21 μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ε΄ Συ-
νεδρίου εκφράζει η ΕΕΝΣ τις ευχαριστίες της, διότι κάθε μέλος ερ-
γάστηκε υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν για συμμετοχή με ανακοίνωση στο Ε΄ Ευρωπαϊ-
κό Συνέδριο της ΕΕΝΣ.3 Συνολικά, δεν εγκρίθηκε κάτι λιγότερο από 
το 20% των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Τα αποτελέσματα του 
Συνεδρίου, όπως αυτά αξιολογήθηκαν σε μια πρώτη φάση και απέ-
σπασαν εύσημα από την πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν 
τη δικαίωση του επίπονου έργου που επιτέλεσαν τα μέλη της Επι-
στημονικής Επιτροπής προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των 
συνέδρων του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών. 
Βεβαίως, τα τελικά αποτελέσματα του Ε΄ Συνεδρίου θα κριθούν 
από το περιεχόμενο των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμε-
ρα στη δημοσιότητα.

Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Ε΄ Συνέδριο 
της ΕΕΝΣ, είτε ως εισηγητές είτε ως ακροατές, και στους προέ-
δρους των 95 συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρ-
κεια του Συνεδρίου, χρωστούμε χάριτες και ευχαριστίες.

Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν δεν υπογραμμίζαμε τη συμβολή 
των παρακάτω συνεργατών της ΕΕΝΣ σε ό,τι έχει σχέση με την 
καλύτερη διευθέτηση των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση ενός διεθνούς 
συνεδρίου.

Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Πα-
ρίσι), στον εκπαιδευτικό Γρηγόριο Κώτσια (τον αφοσιωμένο συ-
νεργάτη από το 2002 για τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της 

3 Στην οικεία θέση κάθε τόμου των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ, πριν από τον Πρόλογο, καταχωρίζεται ο κατάλογος των μελών της Επιστη-
μονικής Επιτροπής.
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ΕΕΝΣ στο Βερολίνο), και στους συναδέλφους Ευανθία Παπαευθυ-
μίου και Παύλο Βασιλειάδη (Θεσσαλονίκη), που επωμίσθηκαν την 
ευθύνη της Γραμματείας του Συνεδρίου.

Για τη συγκρότηση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου 
της ΕΕΝΣ οφείλουμε ξεχωριστές και ολόθερμες ευχαριστίες στους 
συνεργάτες του Κέντρου Βυζαντινών, Κυπριακών και Νεοελληνι-
κών Σπουδών της Γρανάδας (Ισπανία), συναδέλφους Παναγιώτα 
Παπαδοπούλου και Jorge Lemus Pérez. Η επιστημονική κοινότητά 
μας θα έχει ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας χάρη στον μόχθο που 
έχουν επενδύσει και οι δύο στην επιμελημένη εμφάνιση των ψηφι-
ακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου.

Τέλος, στον Γενικό Διευθυντή και σε όλο το προσωπικό του 
Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες του οποίου 
φιλοξενήθηκαν οι εργασίες του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελ-
ληνικών Σπουδών, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άριστη 
υποδομή και την παραδειγματική υποστήριξη που προσέφεραν, 
προκειμένου η διεξαγωγή του Συνεδρίου να εξελιχθεί με ακρίβεια 
και συνέπεια. 

Ανατρέχοντας στην έως σήμερα εικοσαετή ιστορία της ΕΕΝΣ, 
με ικανοποίηση παρακολουθούμε την αναγνώρισή της ως μοχλού 
στην προσπάθεια να προωθηθούν διεθνώς οι νεοελληνικές σπου-
δές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ζωηρό ενδιαφέρον 
που προκαλούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία συνέδριά 
της. Σημαντική, επίσης, υπήρξε κατά τα τελευταία έτη η συμβολή 
της ΕΕΝΣ στην προσπάθεια διάσωσης τμημάτων νεοελληνικών 
σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπισήμια, καθώς και στην προώθη-
ση νέων ερευνητών, με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή 
τους. Στους τελευταίους η ΕΕΝΣ έμπρακτα προσέφερε την υπο-
στήριξη που χρειάζονταν σε θέματα υποτροφιών και σε συναφή 
ζητήματα ερευνητικών προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ΕΕΝΣ έχει εφαρμόσει ως αρχή, 
ήδη από το Α΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών του 
1998 στο Βερολίνο, και φροντίζει να προσφέρει τη δυνατότητα 
σε νέους ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στα Συνέδριά 
της, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες αξιολόγησης και 
επιλογής των δηλώσεων συμμετοχής από την αρμόδια Επιστημο-
νική Επιτροπή. Διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε νέ-
ους ερευνητές να προβάλουν το επιστημονικό προφίλ τους από το 
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βήμα μιας διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης, και να έρθουν σε 
επαφή με ειδικούς στα επιμέρους πεδία έρευνας και διδασκαλίας 
των νεοελληνικών σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, προέχει να προχωρήσουμε σε μια σημαντική 
και επιβεβλημένη από τα πράγματα πλέον σήμερα εκδοτική προ-
σπάθεια. Να πραγματοποιήσουμε, δηλαδή, τη σκέψη που διατυ-
πώσαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμε-
τωπίζουν διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψη-
φιακού περιοδικού νεοελληνικών σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα 
και με αυστηρές προδιαγραφές σύνταξης και επιμέλειας.

Παρά τη δυσμενή από οικονομική άποψη συγκυρία και παρά 
τις άλλες δυσκολίες που συνεπάγεται μια τέτοια πρωτοβουλία, 
το περιοδικό αυτό θα αποτελούσε σημαντικό όργανο προβολής 
των νεοελληνικών σπουδών διεθνώς σε μια περίοδο κρίσης που 
διατρέχουν οι ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια.

Βερολίνο, 29 Aπριλίου 2015
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Δημάδης,
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ
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the dowry assigned.2
Aim of the investigation is to explore how the dowry movables 

expressed social ruptures or practices of cultural exchange3 and 
rapprochement. In order to reach this aim, I examine systematically 
the material choices of eminent cittadini jointly with the phenom-
enon of vivere civilmente, i. e. the urban way of living. How did the 
choices of these people differentiate from those of other non elite 
members? How did these choices approach the ones of the elite? 
To what extent were there practices of appropriation, emulation or 
cultural exchange visible in these marital choices?

Differentiation and rapprochement occurred in many ways. In 
this brief account I will focus only on certain practices, cases, cate-
gories of material goods and items. Female clothing will, particular-
ly, be presented, as this was the most important category of goods 
in the non elite dowries in Candia. 

Before answering these questions, some information about the 
urban setting and the socioeconomic context to which this study 
refers is indispensable. Candia, the administrative, economic and 
cultural centre of Venetian Crete, formed the keystone of socio-
economic life on the island during the four centuries of Venetian 
dominion. The urban environment in Candia was organized ac-
cording to the plan followed by Venice in all its colonies in Eastern 
Mediterranean; a plan wherein Venice served as an ideal model.4 
Impressive administrative buildings and fortifications, mercantile 

2 The sample used was selected from a database of 770 marital documents 
spanning throughout the first half of the seventeenth century (1600-1645). These 
documents were traced in the archive Notai di Candia after examining a large 
number of notarial files according to the inventory Tiepolo 1991. It is a purposive 
sample, i. e. a targeted subset of the database.  It consists of marital documents 
which offer a complete picture of the position and the value of the movables within 
the total amount of the assigned dowry. The inclusion criteria were the following: 
1) provision of a complete picture regarding the dowry movables; 2) reference to 
parties living in Candia; 3) representation of the two examined social groups (elite 
and non elite) according to their demographic presence (approximately 5% elite, 
95% non elite); 4) drawn up by various notaries active in Candia; 5) written in 
both available languages: Greek and Italian. 

3 On the definition and use of the term cultural exchange and its differentiation from 
the term cultural transfer see Roeck 2007, 2-4. 

4 On the development of urban space in Crete and other Venetian colonies see 
Georgopoulou 2001, 1-73. On urban public buildings, infrastructure and private 
residencies on Crete see, indicatively, Στεριώτου 2010; Kαρδαμίτση-Αδάμη 2010. 
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facilities, public squares with fountains, water reservoirs, Latin 
churches and welfare facilities for the poorer population gave the 
urban setting a distinguished character and pointed out the priori-
ties of the Venetian state.5

The society in Candia was a multiethnic and a polyglot one, giv-
en the fact that the approximately 17,000 – 20,000 inhabitants in 
this period6 were Catholic Venetians, Orthodox Greeks, Jews and 
foreigners, in particular, Italians. Candia witnessed an especially 
pronounced symbiosis between the two dominant communities, 
Venetians and Greeks as early as the fourteenth century.7 However, 
the disappearance of boundaries between different population 
groups was only partial. The ruling class of nobles, the middle social 
stratum (the so-called cittadini) and the lowest of popolo remained 
until the end of the Venetian dominion separate ones. The legal po-
sition of the upper class (the elite) was strictly defined, while that 
of the other strata, only vaguely outlined. This bipolar structure of 
the Cretan society (elite and non elite) is disclosed in the notarial 
records.8 The strictly and accurately defined phraseology used for 
nobles reflects their explicit juridical condition, power and social 
prestige. On the contrary, the cittadini and popolani are registered 
with ambiguous terminology, reflecting their undefined and fluid 
condition.9 

The ambiguity in the definition of middle and low urban social 
strata does not mean that no borderline existed between them.10 
The stratum of cittadini consisted of a wide range of professionals 
with a broad scope of economic activities and one common feature, 
which differentiated them from the popolo: none of them was en-
gaged in manual work. By focusing on a profitable and prestigious 
profession, they could create opportunities to acquire a higher so-
cial status. Thus, there were notaries and secretaries in the Venetian 
chancellery, feudatories without noble title, lawyers, doctors, phar-
macists, army officials, clergy members and distinguished artists 

5 See Georgopoulou 2001, 41; Στεριώτου 2010, 433-447; Kωνσταντινίδου 2010. 
6 Παπαδία-Λάλα 2010, 107-108; Vincent 2007, 23. 
7 Georgopoulou 2001, 10-11. 
8 See Lambrinos 2009, 183-185. 
9 For the complete list of these designations see Lambrinos 2009, 189. 
10 On the middle and lowest urban social group see, indicatively, Παπαδία-Λάλα 

2010, 111, 121-122; Παπαδάκη 2010, 92-97. 
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who enjoyed social prestige.11 These individuals formed the upper 
segment of cittadini. These mostly atypical hierarchies within the 
group of cittadini were reflected in certain designations used in no-
tarial acts, such as eccellente miser/εκλεκτός μισέρ.12 The high eco-
nomic status these cittadini gradually acquired did not go hand in 
hand with their legal position, which remained often inferior to that 
of nobles.13

This discrepancy must have been the starting point of the stride 
of some distinguished cittadini for appropriation of certain ele-
ments of the noble lifestyle. What was exactly this lifestyle? Norbert 
Elias had already noted in 1939 about the Middle Ages that “there 
was a standard of ‘good behaviour’ through which the secular up-
per class, or at least some of its leading groups, gave expression 
to their self-image, to what, in their own estimation, made them 
exceptional.”14 Moving our research to Venice, we should consider 
the following citations: “the elite families used display to assert, es-
tablish or maintain social prominence”15; “noble lifestyle was pos-
sible for whoever could afford it”16; “showing that one was able to 
maintain a luxurious lifestyle contributed to keeping up a good rep-
utation.”17 “Venetian cittadini were eager to emphasize their status 
within society by the same means as nobles...”18

This occured not only in Venice, but, also, in Crete.19 Nobles 
adopted a lifestyle with cultural connotations to Venetian lifestyle 
and a prominently urban character (vivere civilmente). Noteworthy 
aspects of this sophisticated way of living were the use of Loggia 
as meeting-point20, the possession and display of weapons, books, 

11 For the complete list of these social-professional categories see Lambrinos 2009, 
189-190. 

12 For the complete list of these designations see Lambrinos 2009, 186. 
13 For some exceptions to the rule, i. e. cittadini who succeded in entering the Cretan 

nobility (nobiltà cretese), see Lambrinos 2014. 
14 Elias 2000, 54-55. 
15 Martin and Romano 2000, 16-17. 
16 Brown 2005, 254. 
17 Gelder 2007, 164. 
18 Allerston 1998, 32. 
19 On vivere civilmente see Papadia-Lala 2001 and Παπαδία-Λάλα 2010, 122-123. 

On the noble lifestyle in Renaissance Venice see Brown 2005, 53-89 wherein the 
importance of lifestyle in defining status is emphasized. 

20 Regarding the use of Loggia in Candia see Λαμπρινός1998, 235-237. 
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objects of art or material goods obviously linked to the Venetian 
patriciate. Clothing, jewellery, furniture and ornamental household 
items of Cretan nobles referred to the lifestyle of the Venetian pa-
triciate. 

According to my investigation, the dowries assigned by eminent 
cittadini, included the highest number of new items, in compari-
son with other non elite dowries. New items, i. e. newly bought ob-
jects of a better condition and quality, were considered a symbol 
of prestige, in other early modern European societies as well. If we 
examine what kind of new items were assigned by distinguished 
cittadini, then another differentiation comes to light: the new items 
they transfered were very diverse, including a Venetian type of 
dress (carpetta), a Venetian type of blanket (coltra), pillow-cases, 
napkins, fashionable detached sleeves (maneghe/manigota), un-
dershirts (pokamiso, camicia) and a type of (under)dress (fistani). 
Artisans, on the contrary, assigned only two types of new items 
(napkins and fistani) and priests only one (undershirts). 

Another choice which shaped the longing of these persons to dis-
sociate themselves from other non elite members was the relatively 
high frequency with which they transmitted clothes and jewellery.21 
Their obsession with female appearance and display differentiated 
them substantially from their social compagnions. The female gar-
ments shaped a shared taste of nobles (elite) and wealthy cittadini 
(non elite) leading to uniformity, which gave the well-to do ladies 
the chance to differentiate from other non elite women.22 This be-
haviour revealed disjunctions of social caste and economic class, 
which were visible in Venice as well. As Allerston notes, 

“… Venetian cittadini were eager to emphasize their status within 
society by the same means as nobles. At the formal gathering to cel-
ebrate Giustina Freschi’s wedding in 1506, the bride was dressed in 
crimson velvet and wore ornate jewellery, the residence was extrav-
agantly decorated and the family’s coat of arms was prominently de-
splayed - all traditional noble practices.”23

21 By frequency it is referred here to the number of cases in which these categories of 
goods appeared. 

22 See also the account of Zuanne Papadopoli in Vincent (ed.) 2007, 122-123. 
23 Allerston 1998, 32. 
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Paradoxically, the concern of this group of cittadini to store all 
these clothes was minimal. Although the majority of furniture in 
dowries in Candia was storage items, the ‘culture of chests’ was not 
familiar to this group. Venetian patriciate was explicitely partial 
to what Brown calls “instruments of orderliness”: multi-purpose 
containers, chests, cabinets, drawers, boxes for keeping jewellery, 
were all traced in patrician houses.24 There was a whole world of 
highly specialized items with the lexicon expanding to distinguish 
between them. But the eminent cittadini in Candia did not show 
any familiarity with that. Also, the transmission of tablecloths and 
napkins, which implies a social dimension of food culture, proved 
to occur less often in comparison with other non elite members. Do 
these two findings reveal a tendency? Are they just accidental be-
ing biased by the examined cases? If they concern a tendency, does 
this mean that this group of cittadini did not consider the ‘stan-
dard’ female virtues as important enough? These female virtues 
were, on the one hand, to organize things in the household and, on 
the other, to produce needlework; both were highly appreciated in 
Renaissance Venice.25 Or, does this tendency mean that the lust for 
display transgressed any other social requisition? Further research 
should provide this answer. 

If we focus on specific dowry items, then certain female gar-
ments, accessories and fabrics manifest evident influences from 
the Venetian dressing code. Their number is so extensive that it is 
impossible to present them in this brief survey. A separate publica-
tion is being prepared on this theme. Some noteworthy names are 
the camissia, canevazzéta, carpéta, casso, centa/cintura, damasco, 
dimitto, traversa, vestura, zendal, zaberlucco.26 Only vestura and cen-
ta will be analysed here, because they are the most representative 
ones for our case. 

A vestura in Venice exemplified the height of formal fashion and 
the zenith of the professional embroideress’s skill. The term indi-
cates a gown with skirt and bust, made of various materials and 
styles. It is documented in Venice during a long time-period from 

24 Brown 2005, 100-111. 
25 Brown 2000, 314-315. 
26 See Vitali 1992, 111-118, 125, 127-128, 130-131, 136-138, 171, 173-175, 378-

379, 422, 427-428, 431-432. 
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the fourteenth century up to the seventeenth.27 The variety and 
luxury of this garment in the sixteenth- and seventeenth-century 
Venice is unquestionable. The style was perfectly suited for maxi-
mum display of wealth and art. Making such an item demonstrat-
ed often fine craftsmanship and an eye for decorative detail. When 
features, such as the material, colour and decoration motifs, are no 
longer in proportion with the functionality of the item, demonstrat-
ing a certain degree of workmanship and finishing touch, these fea-
tures can transform an item into a ‘luxury’ good.28 This was, indeed, 
the case with vestura. According to my investigation, it was consid-
ered by appraisers of the time as the most valuable dotal item in 
the town of Candia. This garment was the status symbol to posssess 
for a bride in this location.29 It was made by brocadello or brocade 
(brocado), both silk qualities used for highly ornamented pieces of 
clothing. Yet, the first fabric was less costly, because of the lower 
quality material and the different technique used, whereas brocado 
was woven with gold-gilt or silver-gilt thread and therefore more 
expensive.30 The exclusive character of the Venetian brocades ex-
plains why these fabrics were much in request in Europe and why 
the merchants of silk were recorded as new members of the nobil-
ity in Libro D’ Oro.31

Apparently, doctor Attarasio Priuli was well versed in the high-
er quality of brocado, when he married off his daughter Paulina on 
April 6, 1643; he bought her a brocado red vestura with detached 
sleeves (maneghe) and a a long tail (coda), trimmed with various 
colourful floral designs and gold-gilt thread.32 This vestura was 

27 Vitali 1992, 422. 
28 On similar observations about material goods in early modern Brussels see De 

Laet 2011, 34. With reference to luxury goods see Rittersma 2010. 
29 See also Kαραγιάννη 2011/2012, 333. In the libretto sive inventario of 1647of 

the noble Querina Barbarigo there are fiftien luxurious vesture mentioned among 
other dotal items. 

30 See the lemma’s brocadèli and brocado in Vitali 1992, 72-78. 
31 Pisetzky 1966, 443. The same appealed to merchants of wool, golden clothes, lace 

and ribbons. 
32 Archivio di Stato di Venezia (henceforth ASV), Notai di Candia (notary Z. 

Protonotari), busta 222, libro 5 f. 311r. [“vestura una da donna di raso brocato 
nova fondi carnado con varii fiori de diversi collori con la sua coda e maneghe 
in tutto brazzi vinti quattro con una guarnition d’orro fodrata la coda di ormesin 
rosso con due balzzanelle estimato in tutto ducati candiotti 272”]. 
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appraised at 272 ducati candiotti, i. e. approximately 2. 300 per-
peri, a definitely not negligible value, when compared to that of a 
large house in Candia (2. 000 perperi).33 The Cretan perpero is used 
in the notarial acts together with a large variety of other coinage. 
For the sake of comparisons, I have converted all values to this unit 
of account, according to all information available by primary and 
secondary sources. Although this conversion requires caution, it is 
advisable, because perpero was a unit of account “of fundamental 
importance in the conceptual framework of local money”, which 
remained stable during the seventeenth century (1 perpero = 32 
soldini).34

Manetusca, daughter of pharmacist Zuanne Stathis, got married 
ten months later and received many vesture as well.35 Despite the 
obvious attempt to emulate the lifestyle of nobles, the eminent cit-
tadini Priuli and Stathis did not manage to reach the luxury level of 
the elite. The noble Marieta Melissinopoula, who married to the no-
ble Zuanne Francesco Zen in 1630, received a vestura, appraised at 
the excessive amount of 6. 700 p., an amount which was four times 
higher than the average value of this garment.36 Marieta received 
this exquisitely embroidered dress, made of crimson silk and or-
namented with gold- and silver-gilt thread, in an affluent dowry of 
almost 120. 000 p. Whether this extraordinary value was due to the 
silk material, to its crimson colour, to the superb ornamentation, or 
to the economic power of bride’s father is not easy to say. All these 
features must have played a role. What is certain, is that crimson 
red suggested a luxury item, because the dyestuff used to make it, i. 
e. chermisi, was the most expensive dyestuff and was never wasted 
on inferior cloth. In fifteenth-century Florence it was used only for 
silk velvets, damasks and the best-quality woolen fabrics.37 

Zuanne Melissino, Marieta’s father, wished, presumably, to 
show his economic power. To do so, he did not only assign a ‘rich’ 

33 See, for instance, ASV, Notai di Candia (notary M. Corogona), busta 42, libro, f. 113r 
–v, wherein two large houses are appraised at 4000 p. 

34 Vincent 2007, 31. On the perpero in the later period see pages 29-40. In this period 
its rate of exchange with the ducato cretese is fixed: 1 ducato cretese/candioto = 8 
perperi and 12 soldini. 

35 ASV, Notai di Candia (notary Z. Protonotari), busta 223, libro 6, f. 129v-132r. 
36 ASV, Notai di Candia (notary G. Cortesan) busta 61, prot. XVII, f. 206v - 209r. 
37 Frick 2002, 101. 
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dowry, but also luxurious and expensive items, which were used 
by the Venetian elite in the metropolis. He appropriated materi-
al symbols of a different geographical setting, just like Priuli and 
Stathis appropriated material symbols of a different social group. 
In both cases the process concerned emulation of a hierarchically 
higher group. In the last case, the process led to the visual blurring 
of social boundaries, something which could generate fears among 
the elite. During this process people could be motivated by a spir-
it of social competition, but, also, by the desire to express lucidly 
their personal taste, as was the case in similar processes in early 
modern Brussels, for instance.38 The thriving middle social strata, 
there, threatened the social order by transcending the boundar-
ies of their social group through the appropriation of consumption 
goods, which appertained the upper class. This is one of the rea-
sons why sumptuary legislation was so widespread in Europe.39 
Brussels, Venice, Florence are some representative examples of 
cities where this kind of legislation was a mechanism to validate 
the social system by distinguishing one class from another.40 In 
real terms, this legislation proved to be an exercise in futility. 

The fact that the highest quality of silk (brocado) was rarely used, 
indicates the refined taste and exceptional position of doctor Priuli, 
who chose this quality. At the same time, it reveals the hierarchical 
relationschip between colony and metropolis: in Venice the use of 
the more luxurious brocado was more common than in Candia. On 
the other hand, the use of brocadello fabrics, a definitely Venetian 
speciality,41 attests the degree of cultural exchange between Crete 
and Venice. The same is expressed by the use of other Venetian 
types of silk, such as the damask, i. e. a monochrome figured tex-
tile with a satin weave, the canevazetta, i. e. a variant of broccato in 
seventeenth-century Venice, and the ormesin. Many of them, were 
prohibited in Venice by sumptuary law due to their highly luxurious 
character.42 The presence of silk was unambiguously a differentiat-
ing factor between ‘rich’ dowries (mostly assigned by nobles and 

38 See de Laet 2011, 155-159. 
39 For a historical overview see de Laet 2011, 159, note112. 
40 Especially for Venice see Brown 2000, 319-329. 
41 Vitali 1992, 72. 
42 See, for instance, Vitali 1992, 125, 373 with regard to the prohibition of five 

qualities of silk (canevazetta, tabì, brocado, veludo, raso). 
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wealthy cittadini) and the rest. The difference in Candia was traced 
mostly in the quantity of silk items. 

Another object identified with luxury and display in the exam-
ined dowries was centa43, a belt, which was one of the most prized 
luxury commodities even in Venice itself. Accessories, which ac-
quired a new importance from the beginning of the sixteenth cen-
tury in Italy, mitigated the rigidity of clothes. The average value of 
a centa in Crete was 3. 000 perperi, but a gold one, was appraised 
in 1604 at the exorbitant amount of almost 4. 400 perperi. It was 
given by doctor Francesco Basichi to his daughter, who married the 
feudal lord Filippo Sirigo.44 Francesco could not resist the tempta-
tion to display his wealth by endowing his daughter with a Venetian 
object, that, according to Bistort, “lended itself pre-eminently to the 
longing for luxury.”45 Marrying with a member of the elite would 
have played a role in this decision, as well. Although belts could be 
functional as well, as they were seen as a sort of substitute for pock-
ets, their ornamental use was unquestionable. They could be small 
masterpieces of artistic workmanship in Italy and in Crete as well. 
This was especially the case when they were ornamented with lace, 
precious stones, silver and gold. 

Fashionable clothing items and accessories were traced in the 
dowries of other eminent cittadini as well. Pharmacist Zuanne 
Stathis provided his daughter with five relatively expensive and 
lavishly decorated undershirts46 and an ornamented handkerchief 
(faciol da viso). Undershirts (camise), lavishly ornamented, was the 
most popular piece of linen in Venice in this period.47 The faciol/
faziòl/fazuòl, widely used in Venice in this period for various pur-
poses, formed a fashionable female accessory, mostly made of fine 
silk.48 It’s use suggested a definitely refined way of behaviour. 

The same dowry reveals more interesting findings: the bride re-
ceived one very expensive tablecloth in the fine linen quality tela 

43 Cento, cinto, cintura. See Vitali 1992, 136-138. 
44 ASV, Notai di Candia (notary D. Gavrilli), busta 129, atti, f. 31r -33r + 36r –v. 
45 Quoted in Vitali 1992, 138. See also Vitali 1992, 136-138; Pisetzky 1966, 419. 
46 Notai di Candia (notary Z. Protonotari), busta 223, libro 6, f. 129v-132r. See also 

Kαραγιάννη 2011/2012: 334. 
47 For a detailed chronological account concerning the use of this type of underwear 

see Vitali 1992, 111-118. 
48 See Vitali 1992, 187. 
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deregna. This quality was used almost exclusively to make table 
linen, particularly, in ‘rich’ dowries. She also received two clothes 
for covering storage furniture, as was the custom in Venice (mantil 
streto di credenza) and a set of twenty four napkins. Obviously, her 
father was interested in keeping up with the elite diner etiquette: 
nobles always assigned a set of twenty four napkins made of a fine 
quality fabric. Yet, this pharmacist did not emulate other significant 
elite symbols, such as the linen quality renso, a valuable white fine 
linen cloth of French origin, used in Candia exclusively in ‘rich’, elite 
dowries.49

Summarizing this survey, it should be pointed out that by appro-
priating material symbols of the elite, eminent cittadini attempted 
to reach nobility and to make evident that they ‘belonged’ to the up-
per social class. By closing the gap between their non elite status and 
the status of nobles, they generated a new gap between them and 
other non elite members (artisans, clergy, small merchants, etc.). 
Dotal female garments and accessories in Candia revealed some-
one’s social prestige or affluence just like the 13th-century golden 
and crystal spoons or the 17th-century furnishings of a Venetian 
portego. And they attest what social anthropologists Douglas and 
Isherwood pointed out in 1979 already: “although goods are neu-
tral, their uses are social: they can be used as fences or bridges.’50

Dowry, therefore, proved to be a “vehicle of differentiation 
and identification” in a town which remained, until the end of the 
Venetian dominion, a place of converging and diverging communi-
ties with ever-shifting boundaries, reflecting in this way the fluid 
and ever-changing context of Venice.51
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vol. Β2, Ηράκλειο 2000: 81-93. 

Martin, John Jeffries and Romano, Dennis “Reconsidering Venice”. 
In: John Jeffries Martin, and Dennis Romano (eds.), Venice 
Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-state, 
1297-1797. Baltimore 2000: 1-35. 

Παπαδάκη, Ασπασία: «Τοπικοί αξιωματούχοι και υπάλλη-
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Νικόλαος Αναστασόπουλος: Από την Οθωμανική περίοδο στο 
Ελληνικό κράτος: πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις για 
την περιοχή των Ιωαννίνων   .....................................................   311

Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής: Η μετάβαση από το 19ο στον 20ό 
αιώνα για τις πόλεις του βορειοελλαδικού χώρου – η περί-
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Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος: Πράξη και διδασκαλία της «Δη-
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Μιχαήλ Λειβαδιώτης: Ο Ν. Λούντζης μεταφραστής του Hegel: 
οι μεταφράσεις για τον Σολωμό   ..............................................   347
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Λουίζα Χριστοδουλίδου: Ρομαντικές και αντιθετικιστικές απη-
χήσεις στο ποιητικό έργο της Σαπφούς Λεοντιάδος: «Ο 
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5.10. Αφήγηση, αναπαράσταση και ιδεολογία στην πεζογραφία: από 
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Δέσποινα Σκούρτη: Αντικατοπτρισμοί και μνήμες της περι-
όδου 1967-1974 στη ελληνική πεζογραφία   ..........................   483
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Αλεξάκη Η μητρική γλώσσα και μ.Χ.   .......................................   533

Ευανθία Βλαχάβα, Σμαράγδω Κωστούδα: Ο λογοτεχνικός 
κανόνας υπό διαπραγμάτευση στα λογοτεχνικά κείμενα για 
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Σοφία Ιακωβίδου: Διαβάζοντας (για) την ανάγνωση: όψεις της 
θεματοποίησης της ανάγνωσης στη σύγχρονη μυθοπλασία    705
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6.1. Προσεγγίσεις στη δραματουργία του 19ου και του 20ού αιώνα
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