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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 
(ΑΝA ΠΕΡΙΟΧH) 



 H ελληνική τοπική φορεσιά είναι ένα σύνολο ενδυμάτων, που χαρακτηρίζει μια 
ομάδα ανθρώπων που ζουν μέσα στον ελληνικό χώρο. Η στολή βασίζεται στην 
παράδοση και στη συντηρητικότητα και διαφέρει ριζικά από τη μόδα. Οι τοπικές 
φορεσιές όπως εξελίχθηκαν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και πέρα, δεν έχουν 
καμιά σχέση με τα αρχαιοελληνικά ενδύματα. Τα ενδύματα αυτά είχαν το φάρδος 
του υφάσματος για μάκρος και, κατά βάση, ήταν άκοπα, ενώ τα μεταβυζαντινά 
ενδύματα έχουν το μήκος του υφάσματος για μάκρος και σχηματίζονται από τη 
συρραφή πολλών κομματιών υφάσματος. 

 Οι ελληνικές φορεσιές έχουν τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς και 
παρουσιάζουν συχνά μεγάλη φαντασία στον τρόπο πού φοριούνται τα διάφορα 
τμήματα τους και στα χίλια δύο στολίδια πού τις ποικίλλουν. Σήμερα, οι 
ελληνικές φορεσιές, απλοποιημένες και συχνά παρανοημένες, φοριούνται μόνο 
σε ορισμένα μέρη τις γιορτές και σε διάφορες τουριστικές εκδηλώσεις. 

 



ΘΡΑΚΗ 

Γυναικεία: Αποτελείται από : χαρακτηριστικό αμάνικο φουστάνι με τις 
κουρφουλήθρες , μακριά πουκαμίσα με κόκκινα μανίκια, ποδιά κεντημένη. Φοριέται, 
επίσης, με κεφαλόδεσμο. 

 

Ανδρική: Αποτελείται από: γιλέκο τσόχινο, πουκάμισο βαμβακερό, μπουραζάνα, 
ζωνάρι υφαντό και μαντήλι κεφαλής. 

 



 

Η παραδοσιακή φορεσιά της Θράκης κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα 
στις φορεσιές της Πατρίδας μας. Η υφαντική , η κεντητική τέχνη , οι 
εκατοντάδες  παραλλαγές,  η ποικιλία των σχεδίων και  τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται , την καθιστούν ως τις πιο δύσκολες στην κατασκευή 
της. 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ανδρική: Αποτελείται από: μάλλινο αμάνικο κοντό παλτό (η κιουρντιά), πουκαμίσα, 
γαλανόλευκη ζώνη, καπέ (τοπικό καπέλο), έχει κάλτσες δηλαδή περικνημίδες ψηλές 
από λευκό σαγιάκι. Στο κεφάλι φορούν φέσι. Από τη Μακεδονίτικη φορεσιά αυτού του 
τύπου εμπνεύστηκαν στις αρχές του αιώνα μας τη στολή των Μακεδονομάχων. 



 

Η γυναικεία ενδυμασία συναντάται σε διαφορετικές παραλλαγές ανάλογα με 
τη περιοχή. Πάνω συνήθως λευκό, υφαντό πουκάμισο φοριέται το  ζιπούνι ή 
μιντάνι, κοντή ζακέτα με μανίκια από βελούδο. Το ζωνάρι είναι μακρύ μάλλινο, 
ριγέ στο πλάτος και διπλωμένο κατά μήκος στα δύο. 

Παλιός θρύλος έλεγε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος παίρνοντας τις περικεφαλαίες 
από τους στρατιώτες τις έδωσε στις γυναίκες της περιοχής γιατί φάνηκαν πιο 
ανδρείες. 

 



ΗΠΕΙΡΟΣ 
 Ανδρική: Αποτελείται από : γιλέκο τσόχινο, μάλλινη μπουραζάνα, πουκάμισο, ζωνάρι 

και καλπάκι. 

 

Γυναικεία: Αποτελείται από: σεγκούνι τσόχινο, φόρεμα (ποκαμίσα), ποδιά και μαντήλα. 
Στα χωριά οι γυναίκες φορούσαν το σιγκούνι, έναν αμάνικο επενδύτη από μάλλινο 
ύφασμα, ανοιχτό εμπρός και κατακόρυφα.  Στολιζόταν με επίρραπτη κόκκινη τσόχα και 
κεντήματα με πολύχρωμα κορδόνια, κορδονέτα και γαϊτάνια. 

Στην Ήπειρο, υπάρχουν παραλλαγές φορεσιών, όπως η γιορτινή, η καθημερινή, του 
πένθους, του γάμου κ.λπ., οι οποίες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από τάξη 
σε τάξη. Ιδιαίτερα είναι τα σεγκούνια και οι νυφιάτικες μπροστοποδιές της Ηπείρου 

 



ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Ανδρική: Αποτελείται από: γιλέκο τσόχινο, φουστανέλα, πουκάμισο, ζωνάρι, καλπάκι, 
περικνημίδες και περισκελίδα. 

 

Γυναικεία: Αποτελείται από : γιλέκο, σαγιά, φόρεμα, πουκαμίσα, καβαδομάνικα  – 
περιβραχιόνια καθώς και από κεφαλόδεσμο. Φοριέται κυρίως στην περιοχή ανάμεσα 
στο Βόλο, στη Λάρισα και προς τα Φάρσαλα και είναι μια ξεχωριστή φορεσιά που δεν 
συγγενεύει με τις υπόλοιπες γυναικείες καραγκούνικες φορεσιές της Ελλάδας.  

 

 



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Ανδρική: Αποτελείται από : γιλέκο, φουστανέλλα, πουκάμισο, ζωνάρι, φέσι, 
γονατούρες -καλτσοδέτες και περισκελίδα. Εθνική ενδυμασία του Όθωνος, πρώτου 
βασιλέως της Ελλάδας (1832-1862) 

 

Γυναικεία: Αποτελείται από: εσωτερικό βαμβακερό φόρεμα με κέντημα εμπρός και 
στα μανίκια, εξωτερικό φόρεμα, ζώνη. Η γυναικεία φορεσιά ήταν πολυτελέστατη, 
ραμμένη με ακριβά, βαριά, μεταξωτά υφάσματα και προτίμηση στα κόκκινα και στα 
κίτρινα χρώματα. 

 



ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΡΟΥΜΕΛΗ) 

Ανδρική: Στη Στερεά Ελλάδα αλλά και στους Σαρακατσάνους συναντάμε τη 
φουστανέλα, είδος πολύπτυχης φούστας. Το πιο γνωστό ένδυμα, τη φουστανέλα, 
που τη φορούσαν κυρίως οι αρματολοί και οι κλέφτες, τη καθιέρωσε ο πρώτος 
βασιλιάς της Ελλάδας  Όθωνας ως αυλικό ένδυμα. Η σύνθεση της περιλαμβάνει το 
μπουντούρι και λευκές πλεκτές ψηλές κάλτσες. Οι κάλτσες τεντώνουν με τις 
γονατούρες, ενώ με τις κάλτσες φορούσαν τσαρούχια με φούντα. Τέλος στο κεφάλι 
φορούσαν το μπαρέζι ή το φέσι. 



 Παραδοσιακή , φορεσιά που αποτελείται από: σεγκούνι και ποδιά τσόχινα, 
φόρεμα (ποκαμίσα) και μαντίλα κεφαλής, φλουριά και πόρπη 

 

 



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  
 

Γυναικεία: φορεσιά που αποτελείται από εσωτερικό βαμβακερό 
φόρεμα, εσωτερικό φόρεμα με τρέσες και μαντήλι μέσης 

 

 Ανδρική: φορεσιά που αποτελείται από τσόχινο ζακέτο βαμβακερό 
πουκάμισο, βράκα, ζωνάρι και μαντήλι κεφαλής 

 

 



ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

  Η Γυναικεία Ενδυμασία χαρακτηρίζεται από λεπτό άσπρο πουκάμισο, πολύπτυχο 
φουστάνι και ζιπούνι από Ευρωπαϊκή ή ανατολίτικη στόφα. Στο κεφάλι το γιορτινό ή 
καθημερινό κεντητό μαντήλι, τις πιέτες ή το τσεμπέρι.  

 Η Αντρική φορεσιά έχει ένα χασεδένιο ή βαμβακομέταξο πουκάμισο, μια 
σκουρόχρωμη εξωτερική βράκα, γνωστή ως καραμάνι (Ύδρα).  Τη μέση τη ζώνουν 
ένα ή δύο ζωνάρια, τα οποία χρησιμεύουν ως θήκες. Ακολουθεί ένα σταυρωτό, 
αμάνικο γιλέκο, το κουμπούρι. Στο κεφάλι φόραγαν το φέσι.  



ΚΡΗΤΗ 

 Η ανδρική κρητική φορεσιά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: σαρίκι στο κεφάλι, 
βράκα, κάλτσες, γελέκι, υποκάμισο, ζώνη, ασημομάχαιρο, καδένα και στιβάνια. 

 

 Η βράκα είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της κρητικής φορεσιάς. Το παραδοσιακό 
γιορτινό υποκάμισο του Κρητικού είναι υφαντό, μεταξωτό ή βαμβακερό. Έχει 
χρώμα κυρίως άσπρο. Το μαύρο υποκάμισο είναι συνήθεια μόλις μερικών 
δεκαετιών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φορεσιάς είναι το ασημομάχαιρο. Η πιο 
διαδεδομένη μορφή είναι αυτή που το τελείωμα της λαβής έχει σχήμα ουράς 
ψαριού.  

 



 Η γυναικεία φορεσιά της Σφακιανής αστής, αποτελείται από το υποκάμισο, που 
έχει και θέση μπλούζας, τη φούστα, το μισοφόρι της μέσης, βράκα που καταλήγει 
στα γόνατα, το χρυσοζίπονο ολοκέντητο, το βυζαντινό τιρμπάν ή μαντήλι, κολαϊνες 
που αποτελούνται από 101 ή 202 φλουριά, το ζωνάρι μεταξωτό του αργαλειού ή 
βαμβακερό, και απαραίτητο συμπλήρωμα το ασημένιο μαχαιρίδιο 
(αργυρομπουνιαλάκι) που φορούσε πάντα στην μέση της η Σφακιανή, για να 
υπερασπίζεται την τιμή της. 



ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

 Οι γυναικείες φορεσιές είχαν υιοθετήσει τη δυτικοευρωπαϊκή μόδα. Διέφεραν 
όμως ως προς τα υλικά, που άλλοτε ήταν υφασμένα στον αργαλειό και άλλοτε ήταν 
εισαγόμενα από τη Βενετία, την Πόλη ή τη Σμύρνη. Έτσι στην Κεφαλλονίτικη 
ενδυμασία αποτελείται από: γιλέκο , πουκάμισο , φούστα , ποδιά, φλουριά και 
κεφαλόδεσμο. 

 Η ενδυμασία των ανδρών είναι νησιώτικου τύπου με βράκα πλισαρισμένη, 
σκούρου χρώματος. Το μαύρο τσόχινο γιλέκο ονομάζεται κουτσομάνα και έχει δύο 
σειρές αργυρά κουμπιά. Το ζωνάρι είναι μάλλινο ή μεταξωτό, μαύρο ή κόκκινο.  Στο 
κεφάλι φορούσαν φέσι που αντικαταστάθηκε σε κάποια νησιά από ψάθινο καπέλο.  



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 



ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

  Στην Επτάνησο, στα χρόνια που η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν υπόδουλη 
στους Τούρκους, δημιουργήθηκε κάτω από ιστορικές και 
κλιματολογικές συγκυρίες ένα ιδιότυπο φολκλορικό τραγούδι με 
μελωδικότατη και αρμονική πολυφωνική επένδυση, στηριγμένη κυρίως 
στον αυτοσχεδιασμό των επτανήσιων τροβαδούρων. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από την αρχαιότητα λαϊκό όργανο στην 
Επτάνησο ήταν η Κιθάρα (κιθάρα κλασσικών χρόνων), όπως ο 
Λυροφοίνικας, το σημερινό μαντολίνο, που είναι κατεξοχήν όργανα 
αρμονίας , η οποία εμφανίζεται στα Ιόνια νησιά πολλούς αιώνες πριν 
αναπτυχθεί στην Δύση. 



ΑΙΓΑΙΟ 

 Στις Κυκλάδες έχουμε την τσαμπούνα ή ασκομαντούρα και το 
τουμπάκι. Σπανιότερα εμφανίζονται το κανονάκι και το σαντούρι. Η 
παραδοσιακή νησιώτικη ζυγιά, δηλαδή το ζευγάρι οργάνων για γλέντια 
σε ανοιχτό χώρο χάρη στο δυνατό ήχο που βγάζουν, ήταν η τσαμπούνα 
με το τουμπάκι. Στα Δωδεκάνησα ακούγεται το σαντούρι, το λαούτο και 
το βιολί. Στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο επικρατεί το σαντούρι, το βιολί, 
το κλαρίνο, το ούτι, το τουμπελέκι.   



ΚΡΗΤΗ 

   Τα παραδοσιακά λαϊκά μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται 
σήμερα στην Kρήτη, για την απόδοση της μουσικής των χορών και των 
τραγουδιών της, άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό κι άλλα σε μικρότερο, 
είναι το λαγούτο, η λύρα, το βιολί, η βιολόλυρα, το μαντολίνο, η 
κιθάρα, το μπουλγαρί, μ(π)αντούρα, η ασκομ(π)αντούρα, το χαμπιόλι 
και το νταουλάκι.  



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 • Τα αυθεντικά όργανα που ακολούθησαν το μοραΐτικο τραγούδι σε όλο το 

δημιουργικό κύκλο του, μέχρι και τα μεταεπαναστατικά χρόνια, ήταν ο ταμπουράς 
και μετά το λαούτο (παραλλαγή του πρώτου), ο αυλός (φλογέρα), η πίπιζα και το 
νταούλι. Με την είσοδο του κλαρίνου, άρχισαν να υποχωρούν σταδιακά τα 
παραδοσιακά πνευστά. Αργότερα εμφανίστηκε και το βιολί. Τα βασικά όργανα που 
τελικά επικράτησαν και αποτέλεσαν τη μουσική κομπανία στο Μοριά και στην 
Αρκαδία ήταν το κλαρίνο και το λαούτο.  



ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

  Λαούτο: Είναι έγχορδο  και αποτελείται βασικά από ένα μεγάλο 
αχλαδόσχημο ηχείο που καταλήγει σε ένα μακρύ βραχίονα 

 Σαντούρι: Το σαντούρι έχει και τις λαϊκές ονομασίες σβάρνα ή τσίμπαλα. Έχει 
σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου και φέρνει μεταλλικές χορδές κατά μήκος των 
δυο παράλληλων πλευρών του. 

 Ζουρνάς: Ο ζουρνάς προέρχεται από τον αυλό, το, κατ’ εξοχήν, πνευστό 
όργανο της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Αναφέρεται και ως καραμούζα. 

  Ακορντεόν: Είναι πνευστό όργανο και αποτελείται από ένα φυσητήρα και μια 
ή δυο σειρές από πλήκτρα. 



 Νταούλι: Το νταούλι ή αλλιώς τούμπανο ή τουμπανέλι είναι κρουστό 
μεμβρανόφωνο που αποτελείται από ένα ξύλινο κύλινδρο, το μέγεθος του 
οποίου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τα γούστα του 
νταουλιέρη.  

 Ταμπούρλο: Είναι γνωστό μουσικό όργανο, με ακαθόριστο ήχο. Στη σημερινή 
του μορφή αποτελείται από έναν ξύλινο ή μεταλλικό κύλινδρο, του οποίου οι 
δυο βάσεις είναι σκεπασμένες από καλά τεντωμένες μεμβράνες 

                   βιολί                κλαρίνο        ακορντεόν 

 

 

 

                                                                                                                              νταούλι  



ΘΡΑΚΗ- ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
 Η θρακική λύρα (λιούρα) είναι αχλαδόμορφη με τρεις χορδές. Είναι δύο 

ειδών: η καμπάδικη, ελαφριά, μικρή και λεπτόηχη, και η τσαουσάνικη, 

βαρόηχη. Κατασκευάζεται από μονοκόμματο ξύλο (συνήθως καρυδιά ή 

μουριά) και αποτελείται από το ηχείο, το χέρι (ή λαιμό) και το κεφάλι, 

όπου είναι περασμένα από πίσω προς τα εμπρός τα κουρδιστήρια. Το 

ηχείο καλύπτεται με καπάκι από ξύλο πεύκου. Στο κάτω μέρος του 

υπάρχουν δύο τρύπες σε σχήμα κύκλου χωρισμένου στη μέση κατά 

μήκος.  

 



 Η γκάιντα (ή: γκάιδα, γάιδα, κάιντα, τουλούμι) είναι είδος 

ασκαύλου και αποτελείται από ασκί, επιστόμιο και τμήμα 

παραγωγής του ήχου, το οποίο απαρτίζεται από δύο ξεχωριστούς 

αυλούς' ο ένας, κοντός με τρύπες, δίνει τη μελωδία και ο άλλος, 

μακρύς χωρίς οπές, δίνει ένα φθόγγο, που εναρμονίζεται με το 

φθόγγο που χρησιμοποιείται ως τονική στον αυλό της μελωδίας. 

 



 Ρυθμικό όργανο είναι και η ταραμπούκα (ή: τουμπελέκι, στάμνα). 

Ο σκελετός της είναι πήλινος σε σχήμα στάμνας χωρίς λαβή, 

ανοιχτός στο ένα άκρο και σκεπασμένος στο άλλο με τεντωμένο 

δέρμα, που κολλούν ή δένουν πάνω στο ηχείο. Η ταραμπούκα 

παίζεται με τα δυο χέρια ή, σπανιότερα, με μικρά ξύλα, κρατημένη 

συνήθως κάτω από την αριστερή μασχάλη ή κρεμασμένη από τον 

αριστερό ώμο' ή κάθεται ο παίκτης και παίζει την ταραμπούκα 

κρατώντας την ανάμεσα στους μηρούς. 

 



 Καθαρά σολιστικό όργανο το ούτι είναι  ιδανικό για ταξίμια 

«αυτοσχεδιασμούς» και συνοδεία τραγουδιού. Το ηχείο του έχει 

μεγάλο σχήμα αχλαδιού, κοντό και φαρδύ μπράτσο χωρίς 

μπερντέδες (τάστα). Το σχήμα και οι διαστάσεις του οργάνου 

διαμορφώνονται από τόπο σε τόπο, αποκλίνοντας λίγο από την 
ακρίβεια.  



 Το Κανονάκι (ονομασία που προέρχεται από τον κανόνα -το 

πειραματικό μονόχορδο του Πυθαγόρα) είναι γνωστό στην 

Ελλάδα από την αρχαιότητα ως τρίγωνο ή επιγόνειο και τη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως ψαλτήρι. 

 Είναι νυκτό όργανο, με εντέρινες χορδές, παίζεται με δύο πένες 

που προσδένονται με μεταλλικές δακτυλήθρες στους δείκτες των 

δύο χεριών.  



ΗΠΕΙΡΟΣ 

  Ένα από τα κύρια ηπειρώτικα όργανα είναι η φλογέρα. Συγγενής του 
αρχαιοελληνικού αυλού, η φλογέρα συνοδεύει το παραδοσιακό 
τραγούδι, ενώ παράλληλα εμφανίζεται και σόλο εκτελώντας καθαρά 
οργανικές συνθέσεις. Απλή στην σύλληψή της, κατασκευάζεται και 
διαμορφώνεται απ' τον ίδιο τον εκτελεστή της. 

 



Το ηπειρώτικο αυτό ιδίωμα στην μουσική εκτέλεση 
υιοθετεί και ο διάδοχος της φλογέρας, το κλαρίνο, που 
εισάγεται από τη Δύση στις αρχές του 19ου αι., όργανο 
εξελιγμένο με κλειδιά. Στην αρχή οι οργανοπαίκτες 
προσπαθούν να αποδώσουν με το κλαρίνο ό,τι παιζόταν με 
την φλογέρα . 

 

 



   Το βιολί, μελωδικό όργανο δυτικής προέλευσης όπως και το κλαρίνο, 

φαίνεται να ήρθε νωρίτερα στην Ελλάδα. Δεν διαφέρει τεχνικά από το 
βιολί της συμφωνικής ορχήστρας. Ο ρόλος του στην κομπανία είναι να 
συμπληρώσει το κλαρίνο και να “γεμίζει” τα κενά, χωρίς όμως να 
αποκλείεται από τα αυτοσχεδιαστικά μέρη. 

 



 Το λαούτο ή λαγούτο είναι το πολυφωνικό όργανο της κομπανίας. Ο 
ρόλος του είναι κυρίως συνοδευτικός και συνίσταται στην αρμονική και 
ρυθμική κάλυψη των εκτελέσεων. Συχνά όμως ξεχωρίζει και στις 
οργανικές εισαγωγές, κι ακόμα συχνότερα στον αυτοσχεδιασμό. 

 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 Νταϊρές :Βασικό ρυθμικό όργανο που ανήκει στην κατηγορία των 
μεμβρανοφώνων. Συνήθως κατασκευάζεται από τους ίδιους τους 
οργανοπαίκτες, με κατσικίσιο δέρμα και το στεφάνι (ένα ξύλινο 
τελάρο) από ξύλο καρυδιάς, καστανιάς ή οξιάς. Η μικρότερη μορφή του 
νταϊρέ είναι το ντέφι όπου όμως ο ρόλος του στη ρυθμική συνοδεία 
είναι πολύ μικρότερος.  



 Μακεδονική Λύρα:  Έγχορδο μουσικό όργανο της αρχαιότητας, που 
συνδέεται με το μύθο του Ορφέα. Αποτελούνταν από χορδές, που 
είχαν περίπου το ίδιο μήκος, τεντωμένες σ’ ένα σκελετό, επτά 
έως  εννέα στον αριθμό. Η Μακεδονική λύρα, που μοιάζει με απίδι – 
αχλάδι, διαφέρει από τους άλλους τύπους λύρας, στο κούρδισμα και 
στο τρόπο τεχνικής παιξίματος. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 
 
 
 
                        ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 


