
Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο Χοιροκοιτίας. 

1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

Ο παραδοσιακός χορός έχει ως στόχο, να μάθουμε για 

την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα 

έθιμα της Κυπρού και της Ελλάδας.  

Ο χορός μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την 

κίνηση μας δημιουργικά, να εκφραστούμε και να 

συνεργαστούμε. Εκτός όμως από την κίνηση, ο χορός μας 

φέρνει σε επαφή με στοιχεία της παράδοσης του κάθε 

τόπου. Γι΄αυτό και εμείς στο μάθημα μας σήμερα, θα 

μάθουμε για τις ενδυμασίες της Κύπρου. 
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Γυναικίες φορεσίες 

Παρατηρώ τις εικόνες και βρίσκω τις διαφορές που έχουν οι τρεις φορεσίες. 
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Η κυρία των πόλεων. 

Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε την φορεσία του 19ου αιώνα που 

φορόυσαν οι γυναίκες των πόλεων, της άρχουσας τάξης (πλούσιες). 

Αποτελείται από πλατιά μεταξωτή φούστα, κοντή εφαρμοστή ζακέτα 

με μανίκια, την σάρκα και το φέσι ή μαντήλι.   Στο κεφάλι φορούσαν 

φέσι με πλούσιο «αλόκοτο» ή ένα μαντήλι με φιόγκο στο πλάι. Στο 

κεφάλι έδεναν συνήθως το μαντήλι ή κουρούκλα το οποίο 

συγκρατούσε τα μαλλιά και το οποίο έδενε φιόγκο στο πλάι και άφηνε 

να φαίνεται η «πιπίλλα» (δαντέλα) στην άκρια. 

Τα μαλλιά τους οι κοπέλες συνήθως τα χώριζαν στη μέση και τα 

έμπλεκαν σε δύο μακριές πλεξούδες, τα «βρουλιά».  Όταν έκαναν 

μια πλεξούδα την ονόμαζαν «βρούλλον». 

Ήταν πολύ σημαντικό την τότε εποχή να έχουν  οι  κοπέλες μακριά 

μαλλιά. 

Δεν θεωρείτο καλό για μια κοπέλα να κόψει κοντά τα μαλλιά της 

γιατί ήταν   ανήθικο 

Tα μαλλιά τους τα σκέπαζαν με το «μαντήλι του σκουφώματος» και το εξωτερικό μαντήλι. Ήταν 

τετράγωνα πολύχρωμα λεπτά μαντήλια που σκέπαζαν όλο το πρόσωπο, τα αφτιά μέχρι τα φρύδια. 
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Η χωρική με το φουστάνι. 

 

 

Το «φουστάνι» ή «φόρεμα»  το φορούσαν οι 

χωρικές της Κύπρου (αυτές που ζούσαν στα χωριά). 

Ενδυμασία που εντυπωσιάζει με την απλότητα και 

καθαρότητα της διακόσμησης της χωρίς στολίδια. 

Αποτελέιται από φουστάνι, πουκάμισο, σταμπωτό 

βαμβακερό μαντήλι μέσης, μαντήλι για το κεφάλι 

και δερμάτινες ποδίνες (μπότες). Τα χρώματα της 

στολής θυμίζουν τα χρώματα της υπάιθρου και 

φέρνουν στο νου τις χαρές της αγροτικής ζωής. 

 

 



Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο Χοιροκοιτίας. 

Η χωρική με τις σαγιές. 

 

 

Την γυναικία ενδυμασία με τις σαγιές, την συναντούμε σε 

ορισμένα μέρη και αποτελέιται από το μακρύ πουκάμισο, το 

μονοκόμματο ένδυμα, το εσωτερικό βρακί και ζώνη της 

μέσης. Από κάτω οι γυναίκες φορούσαν μακριά βρακιά που 

σκεπάζαν τα πόδια μέχρι την πατούσα λόγω του ότι την 

εποχή εκείνη η γυναίκα εξαιτίας του συντηρητικού 

κοινωνικού χαρακτήρα έπρεπε να σκεπάζει όλο της το σώμα. 

Στην άκρια (περίπου στην κνήμη και μέχρι τον αστράγαλο) 

τα βρακιά ήταν κεντημένα με διάφορα κεντήματα. Η 

ενδυμασία αυτή ήταν κομψή και απλή. 
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Αντρικές φορεσιές 

Βράκα:   Ήταν κατασκευασμένη από χοντρό 

δίμιτο βαμβακερό υφαντό  της βούφας και 

έραβαν αρκετά κομμάτια για να είναι μεγάλη 

και φουντωτή.Το πανί της βράκας ήταν συνήθως 

πάντοτε άσπρο και είχε ειδικούς πογιατζήδες 

που τις έβαφαν συνήθως μαύρες.  Στο πάνω 

μέρος ήταν «προσιαστή», δηλαδή σούρες -σούρες 

και από μέσα περνούσαν ένα μεγάλο κορδόνι για 

να δένεται.  Το κορδόνι αυτό συνήθως ήταν από 

φυτίλι και το έλεγαν «βρακοζώνι».  Υπήρχαν 

τα δύο ανοίγματα στο κάτω μέρος για να περνούν 

τα πόδια και έφθαναν μέχρι κάτω από τα 

γόνατα. 
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Η βράκα αποτελείται από τη «σέλλα» ή «βάκλα»στο πίσω μέρος η οποία 

ανασηκωνόταν προς τα πίσω, κυρίως όταν χόρευαν οι βρακάδες  

Η βράκα φοριόταν και σε αρκετά άλλα ελληνικά νησιά.  Η καταγωγή της δεν 

είναι γνωστή και δεν είναι σίγουρο από που εισάχθηκε, ούτε και πότε 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο. 

Υποκάμισο ή πουκάμισο:  Τα  «καλά» υποκάμισα συνήθως ήταν μεταξωτά 

χρώματος άσπρου και τα χρησιμοποιούσαν στους γάμους και σε άλλες εορταστικές 

εκδηλώσεις. 

Υπήρχαν επίσης τα σκουρόχρωμα ριγωτά  Για τις εργασίες είχε και άλλα 

υφάσματα πιο φθηνά και ήταν συνήθως σκούρου χρώματος.  

Το γιλέκο ή ζιμπούνι: αποτελούσε τη ζακέτα της φορεσιάς και γινόταν όπως και 

το γυναικείο εξωτερικό ένδυμα με υφαντή «αλατζιά» σε διάφορες παραλλαγές. 

Ήταν  διακοσμημένο με χρωματιστά κεντήματα,  ενώ τα καθημερινά γιλέκα 

ήταν σκουρόχρωμα και απλά.   Τα αστικά γιλέκα  γίνονταν από μάλλινο μαύρο 
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ύφασμα ή και βελούδο και είχαν πλούσια διακόσμηση με  επίρραπτο μεταλλικό 

σύρμα. 

Τα γιλέκα ήταν «αμάνικα», δηλαδή χωρίς μανίκι αλλά υπήρχαν και γιλέκα με 

μανίκι, τα λεγόμενα «μανικωτά».  Υπήρχαν διάφορα χρώματα και διάφορα 

υφάσματα με τεράστια ποικιλία. 

Ζώστρα:  Λεγόταν και «ζωνάριν».  Η ονομασία προέρχεται από το 

αρχαίο ζωστήρ. Ήταν μια λωρίδα μάλλινη, συνήθως χρώματος μαύρου με ρίγες 

κόκκινες στην άκρια και την τύλιγαν γύρω από τη μέση, για να σκεπάζονται τα 

κορδόνια  και η σούρες από τη «βρακοθηλιά»,  αλλά και για καλή εμφάνιση. 

Στο ζωνάρι ή ζώστρα έδεναν πλεκτό «πουντζίν» (πουγκί – πορτοφόλι)  όπως 

και το μαχαίρι τους (τσιακκούδιν). 

 Κάλτσες: Οι περισσότεροι φορούσαν μόνο το χειμώνα και πολύ λίγοι 

φορούσαν  ολόχρονα και μόνο μαύρες που έφθαναν μέχρι το γόνατο. Ορισμένοι 

φορούσαν κάλτσες μάλλινες από μαλλιά προβάτου που τις έφτιαχναν με σμίλες οι 

γυναίκες τους. 
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Το σώβρακο  φοριόταν από μέσα.  Ήταν όπως τη βράκα αλλά ήταν άσπρο όπως 

και η φανέλα, από ρούχο βαμβακερό ή κάποτ.  Το σώβρακο έφθανε έως το 

γόνατο και στην άκρη μπορούσε να έχει δέματα που τα έδεναν γύρω από το 

γόνατο.   Ήταν σαν μόδα σε κάποια εποχή να φαίνεται η άκρη του σώβρακου 1-

2 πόντους μακρύτερο από τη βράκα. 

Ποδίνες: Οι βοσκοί και πολλοί γεωργοί φορούσαν τσαγγαροποδίνες.  Οι 

τσαγκαροποδίνες από κάτω είχαν σιδερένια καρφιά . 

 Οι πιο πλούσιοι και επίσημοι φορούσαν τις εισαγόμενες φράγκικες 

ποδίνες (φραγκοποδίνες) που ήταν από δέρμα και μπογιατίζονταν. Αυτές φορούν 

σήμερα τα μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων. 

Επανωφόρι ή πανωφόρι ή παλτό:  Παλιά είχε κάτι πολύ χοντρά πανωφόρια, 

τα έφερναν οι Εγγλέζοι. 

Καπέλα: Φορούσαν ορισμένοι και το έλεγαν κασκέτο ή κάσκα.   Ήταν από 

ύφασμα κασμίρι με φόδρα από μέσα.  Στα χωριά έβαζαν κουρούκλα μαύρη, άλλοι 

φορούσαν καπέλο ψάθινο.  Ελάχιστοι φορούσαν κάσκα ή ρεπούμπλικα.  Το 
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καπέλο  ήταν ένα συμπλήρωμα στην κυπριακή ενδυμασία.  Το χειμώνα  στην 

δουλειά φορούσαν μάλλινο σκουφί. 
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ΏΡΑ ΓΙΑ ΧΟΡΟ. 

 

Η Βράκα-Κόνιαλης - YouTube 

 

Την γέρημην την βράκαν που κάμνει τρίκκι τράκκα. 

τζ΄ήρτεν ο κάβαλλος μακρής τζι’ εσάριζεν την στράταν 

Σαράντα πήχες δίμιτο έκαμαν μου μια βράκα 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hwg4aakR944
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ΠΗΓΕΣ: 

Βιβλίο: Οι Κυπριακές Φορεσιές.  

Μια αναδρομή στον κόσμο της Κύπρου την αυγή του 20ού αιώνα. Του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αθήνα 1999 

 

Κυπριακές Φορεσιές – Πολιτιστικός Όμιλος Βασιλιτζια (vasilitzia.org.cy) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (mcit.gov.cy) 

 

 

https://vasilitzia.org.cy/%ce%ba%cf%85%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%ad%cf%82/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/chs/chs.nsf/page02_el/page02_el?OpenDocument

