
«Έτσι μπορέσαμε να δούμε καλύτερα την πραγματική μας
ταυτότητα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. 
Δηλαδή, αυτό που θαυμάζουμε στην ελληνική τέχνη της
ακμής, δεν είναι αυτό που συνεχίσανε οι δυτικοί με τις
κολώνες και με τις μετόπες των ανακτόρων τους. Είναι
τούτο: η ελληνικότητα σαν τρόπος του να βλέπεις και να
κάνεις τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, συνεχίστηκε
αποκλειστικά και μόνο από τον λαϊκό μας πολιτισμό. Θέλω
να πω ότι μία αυλή σπιτιού με τα πέτρινα σκαλάκια, με τους
ασβεστωμένους τοίχους, με τα γεράνια στον τενεκέ, ή ένας
περίβολος μοναστηριού με το πηγάδι, με τα κελιά, με τις
καμάρες, είναι πολύ πιο κοντά στο πνεύμα που γέννησε
τους Απόλλωνες και τις Νίκες ή τις Θεομήτορες και τους
οσίους, παρά οι ποιμενικές σκηνές και τα ροζ αγγελάκια
που έκαναν οι μετρ της Αναγεννήσεως»
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Μέσα από μία ποικιλία χρωμάτων και
σχεδίων διαβάζει κανείς αρχέγονες
αντιλήψεις και την ποιότητα ζωής των
Ελλήνων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Η κοψιά των τμημάτων που συνθέτουν
τις φορεσιές ανδρικές και γυναικείες
επηρεάστηκε από την Βυζαντινή περίοδο
αλλά και από ενδύματα της δυτικής
Αναγέννησης.
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Στη γυναικεία φορεσιά παρατηρούμε :
Το πουκάμισο(βασικό φόρεμα)
Ένα ενδιάμεσο ένδυμα το οποίο ανάλογα με την περιοχή λέγεται
φουστάνι ή καφτάνι ή αντέρι ή καβάδι. Όταν έχει μανίκια τζάκος ή
τσιπόνι.
Το εξωτερικό ένδυμα(αμάνικο) και λέγεται σαγιάκι ή σιγκούνι ή
γιούρδα ή φλοκάτα ή πιρπιρί ή τζουμπές.Έαν έχει κατασκευαστεί
από λευκό ,μπλέ , μαύρο ή πράσινο ύφασμα και είναι μανικωτό
λέγεται σαγιόη.
Το ζουνάρι ή ζώνη.
Την ποδιά,τις κάλτσες (συνήθως πλεχτές).



Τα υποδήματα που είναι παντόφλες κεντημένες στα νησιά
και τις αστικές πόλεις και δερμάτινες ή ξύλινα τσόκαρα στα
χωριά. 
Υπάρχουν ακόμα και τα τερλίκια από τσόχα ή σαγιάκι.
Στο κεφάλι δένουν το μαντήλι που μερικές φορές στολίζεται
με λουλούδια ή κοσμήματα.
Ιδιαίτερο στυλ στην φορεσιά δίνουν και τα κοσμήματα
μαλαμοκαπνισμένα ,ασημένια ή χρυσά με σχέδια
εμπνευσμένα από τη ζωή τους.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ



ΚΥΠΡΟΣ –ΒΡΑΚΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ –ΒΡΑΚΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ



ΠΕΤΡΩΤΑ ΘΡΑΚΗΣΠΕΤΡΩΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΘΡΑΚΗΘΡΑΚΗ



ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ



ΠΟΝΤΟΣΠΟΝΤΟΣ



ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ

Αποτελείται από:
Το πουκάμισο(βασικό ένδυμα).
Το παντελόνι που λέγεται μπενεβρέκι ή
πανωβράκι ή μπουραζάνα ή βράκα ή φουστανέλλα.
Το γιλέκο ή γιλέκι ή σαγιάκι (που φοριέται το
Χειμώνα.
Το ζουνάρι ή ζώνη.
Κάλτσες ή υφασμάτινες περικνημίδες
Τα υποδήματα που λέγονται τσαρούχια ή μπότες ή
κουντούρες
Στο κεφάλι φορούν το φέσι ή καλπάκι ή μαντήλι
σκουρόχρωμο το σαρίκι ή σάρικα.
Από στολίδια το πιο συνηθισμένο είναι το
φυλαχτό.
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Χθες για εμάς τους έλληνες αυτά ήταν τα καθημερινά
μας ενδύματα ή τα γιορτινά ή τα νυφικά. 
Σήμερα θαυμάζουμε τις παραδοσιακές φορεσιές
βλέποντας χορευτικά συγκροτήματα να παρουσιάζουν
χορούς του τόπου μας.
Όσο για το μέλλον του πολιτισμού μας…ανήκει σε εμάς
του σήμερα, και οφείλουμε να το μεταδώσουμε στους
νεότερους με σεβασμό και περηφάνια .


