
Σημασία
Παλαιο ενδυμα ανδρών και γυναικων που προστατευει τον κορμο από την μεση και κατω και 
τα ποδια.

Συνώνυμα 
αναξυρίς (αρχ)
βρακί
κυλότα
βρακού (η, Κύπρος)

Εγκυκλοπαιδικά
ΓΕΝΙΚΑ

Σε όλο τον ύστερο μεσαίωνα και αρχικά από τη Δύση οι άνδρες φορούσαν βράκες αντί για 
παντελόνια.
Οι δυτικοί φορούσαν κοντές φουφούλες και οι ανατολίτες σαλβάρια.
Η ελληνική βράκα είναι εξέλιξη των βυζαντινών φορεμάτων για όποια ομιλεί εκτενώς ο Φ. 
Κουκούλες στο Βυζαντινών Βιος και Πολιτισμός 165.266

Ελάχιστα διέφεραν τα ενδύματα των κοσμικών από τους κληρικούς. Ο σάκος των παπάδων 
και το ιμάτιο ήταν το κυρίως ρούχο. Και τα δύο ήταν ποδήρη δηλαδή έφθαναν  μέχρι τα 
πόδια. βλ. ποδιά ή ποδέα.

Οι ποδήρεις χιτώνες δεν διευκολύνουν τις αγροτικές ή ναυτικές  εργασίες  της φτωχολογιάς 
ούτε την ιππασία των ευγενών.

Μια βράκα κατασκευάζεται εύκολα από ένα ιμάτιο ποδήρες, αρκεί αυτός που φοράει το 
ιμάτιο να πάρει την πίσω άκρη του ιματίου να την περάσει ανάμεσα από τα σκέλη του και να 
σφηνώσει την άκρη στο ζωνάρι του. Και να έτοιμη η βράκα! Βλ. υποσημειωση

—Ό θέλων κατά τους Βυζαντινούς χρόνους νά είναι 
εύπετέστερος προς έκτέλεσιν έργου τινός, άπομακρύνων από 
τάς θηλέας τους κατά τό άκρον της χειρίδος κόμβους, 
ανέστελλεν αυτήν. Τό σχήμα τοϋτο, τό όποιον έκαμνον οί 
εργατικοί ή γενικώς οί μέλλοντες νά έπιχειρήσωσιν έργον τι, 
έδηλοῦτο διά του ρήματος άνακομβώνομαι. Έπεκταθείσης δε 
της σημασίας του ρήματος, δι' αυτού έδηλούτο και τό 
άναστέλλειν τό άκρον του φορέματος και έμπηγνῦειν αυτό εις 
την ζώνην χάριν ευχερέστερου βαδίσματος, άφ' ου τά 
Βυζαντινά φορέματα, μακρά ὄντα, ήμπόδιζον τό ταχύ βάδισμα.

Βλ. 158.121

Τώρα με την βράκα μπορεί να τρέξει και  να γονατίσει για αγροτικές εργασίες. 
Η άκρη ξανάβγαινε από το ζωνάρι και ο Βυζαντινός βρίσκονταν ξανά με το κανονικό ένδυμα. 
Αργότερα η πρακτικότητα της βράκας την κατέστησε μόνιμη. Δεν εντρεπόντουσαν όλοι να 
φορούν βράκες. Ήταν και πιο ζεστές γιατί έκλειναν  από κάτω, βόλεψαν στις κινήσεις  αλλά 
δυσκόλευαν στο κατούρημα.
(πβλ. τα  παθήματα της Θειας μου της Αμερσούδας: Ως που να λύσει το ένα τα΄αλλα τα δυό 
[βρακια] κατ[ου]ρεί).

Το ότι η ιππασία ήταν αυτή που δημιούργησε την βράκα το μαρτυρούν οι λέξεις που 
περιγράφουν τα διάφορα μέρη της: Το μέρος ανάμεσα στα σκέλη λέγεται σέλλα στην Κρήτη 

βράκα
Κυριακή, 22 Απριλίου 2012
5:28 μμ
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περιγράφουν τα διάφορα μέρη της: Το μέρος ανάμεσα στα σκέλη λέγεται σέλλα στην Κρήτη 
και κάβαλλος στην Κύπρο.  
Έτσι και η βράκα έχασε την προχειρότητά της. Έγινε και είδος επίδειξης. Όσο περισσότερο 

ύφασμα τόσο πλουσιότερος θεωρείσαι και κάνεις το κομμάτι σου. Σαραταδκυο πήχες πανί 
εκάμαν μου μιαν βράκαν λέει το Κυπριακό τραγούιν. ΑΚΟΥΣΟΝ-ΑΚΟΥΣΟΝ εξήντα μπράτσα 
δίμιτο λέει κάποια παραλλαγή του.

Άρα το ήρθεν ο κάβαλλος μακρύς ή  το ήρθεν η σέλλα μακριά κι εσάριζεν την στράτα
μπορεί να ήταν και εσκεμμένη ενέργεια.

Στην  Σκύρο η βράκα είναι από χοντρό βαμβακερό ύφασμα, βαμμένη μπλε σκούρο και 
γυαλισμένη από ειδικό τεχνίτη, τον μπογιατζή. 

Αυτό το συνήθειο που θυμίζει λίγο την νιτσεράδα  των ναυτικών και ταιριάζει με μια 
προφορική παράδοση που είχα ακούσει ότι οι ναυτικοί  που φορούσαν βράκες τις 
χρησιμοποιούσαν σαν σωσίβια όταν έπεφταν στη θάλασσα, Η βράκα, αδιαβροχοποιημένη 
από την μπογιά, φούσκωνε  και τους κρατούσε στην επιφάνεια. 

1191.

ΚΡΗΤΗ
23
Ή ανδρική φορεσιά της Κρήτης φτιάνεται ολόκληρη από μπλε

τσόχα, από ειδικό ράφτη, τον λεβεντοράφτη. "Έχει τη γενική ό-

ονομασία βράκα, από το ομώνυμο παντελόνι. Παλαιότερα ή βράκα
είχε μακρύτερη σέλλα — το μέρος της βράκας πού κρέμεται πίσω —
πού έφτανε συχνά ως τούς άστραγάλους.

ΚΥΠΡΟΣ
24
Η ανδρική φορεσιά της Κύπρου ανήκει στο νησιώτικο τύπο και
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Η ανδρική φορεσιά της Κύπρου ανήκει στο νησιώτικο τύπο και
είναι σκουρόχρωμη. Ή μαύρη βράκα κατασκευάζεται άπό χω-
ριστά κομμάτια ύφασμα, τις σέλλες. Μιά καλή βράκα έχει δέκα
σέλλες. "Εχει και αύτή λευκό βαμβακερό σώβρακο πού βοηθάει νά

φουσκώνει ή βάκλα, δηλαδή το κεντρικό της τμήμα. Στό χορό

σηκώνουν τή βάκλα και τή στερεώνουν πίσω στό ζωνάρι, «ούρα
βάκλα». 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Η Βρακα (Κύπρου)

Κοντον , κοντούτσικον και χαμηλοβρακάτον,
Βανει την δύναμιν θεου μπαινει και χαιρετά τον. 

Σε άλλο Ακριτικο Κυπριακο τραγουιν τον ο Διενής θνησκων συναντα   έναν

Η ΤΡΑΤΑ (Πάγκοινον)
Αν το ‘ξερε η μάνα μου
πως δούλευα στην τράτα
θα μου ‘στελνε τα ρούχα μου
και την παλιά μου βράκα

Ένα κοπελι Κρητικο ιντα 'χει μες τη βρακα;
Εχει δυο σβωλια ζαχαρη και μια μποτίλια ράκα (ρακή).

Λεσβιακόν

Η θεια μου η Αμερσούδα
τρια βρακιά φορεί
ως που να λυσει το ΄να
τα αλλα τα δυό κατρεί.*

Λεσβου
__________________________________________________
*) Συχνη αποβολη φωνηεντων από τους Λέσβιους. πβλ. τι θελς, Σ' εντσαν, μ' εντσαν , τσ' 
εντσαν τσ΄αλλ.
Ανάλογο και στη Λάρισα της Θεσσαλίας.
εδώ κατρεί = κατουρεί.
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9290 ΥΠΟΠΛ. ΚΩΝ. ΣΑΡΑΦΗΣ-ΠΙΝΤΖΙΠΙΟΣ - Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ -
ΑΘΗΝΑ - 1907

538.267  [279]
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538.267  [279]

Ειτε από το καμπος, χωράφι ειτε από το gamba γαμπα, μηρός και tuba (σωληνα, tube)
Δηλαδή σωλήνες για τις γάμπες ή για τους καμπους.   Βλ. παραπάνω Εγκυκλοπαιδικά

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 
Βράκα και  βράκες 
brache

Prov. braya; a.fr. bra ies mod.
braye; sp. e porf. bragas: dat lat. BRACÆ:
ο pill tardi ΒRAGÆ (ebe ha riscoritro net
gr. Βράκαι di IJiodoro Siculo e βρακία:
voce germanica o gallica che ritrovasi ne
Pant. scand. ΒRÔΚ (sνed. ΒRÔΚ, dan. ΒRÔG)
ang. sasc. ΒRÔC (lngI. BREECHES); frisone
ΒRÔΚ (oland. BROEK); a. a. led. PRUOH (med.
BRuocH); ed ancho nd celto: a.gael BRIOGAlS,
mod. BRIG’S; bass. Bret. ΒΚΑGEΖ che

valgono Ιο stesso [cfr. vall. brâie fascia
che passa allorno al ventre]. 

Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana - Ottorino Pianigiani. 

brachο 
Προβηγκ. braya; Γαλατ. bra ies Γαλλικό.
braye; Ισπ κ πορτ. bragas: από το Λατ. BRACA μεταγ. BRAGÆ
Που προήλθε από το Ελλ. βράκαι κι  βρακία (Διοδωρος ο Σικελιώτης) πιθανώς από το βραχύς
που έρχονταν σε αντίθεση με τον μακρόν (μακρύ, ποδήρη)  χιτώνα. (πβλ. Το σημερινό short =  
σόρτ, σορτσάκι, από το Αγγλικό short [trousers] ).
Λέξη γερμανική ή γαλατική  που απαντάται και στα αρχαία σκανδιναβικά
ως ΒROΚ [πβλ. Βαλωνικό. BRÂIE που σημαίνει ταινία  που περιβάλει την κοιλιά
Το ντύσιμο αυτό δεν άρεσε στους Ρωμαιους που προτιμούσαν τις δικές  τους  τόγες·(TOGA).

bracato αυτος που φοράει  ΒRΑCΗΙ, (βράκες): Στην αρχαιότητα ονομαζαν  Gallia 

bracata (δηλ. Η βρακωμένη Γαλατία) την κατοπινή Gallia  Narbonese που οι κάτοικοί της  
φορούσαν βράκες σε αντιθεση με την Ρωμαικη Γαλατία οπου φορούσαν τόγες·. 
Σημαινει και τον πολύ χονδρό μεταφορικως από το γουρούνι που παχύνεται στο 

μπράκο ή μπραγκό (Στον Ησύχιο 9051.394 [398] αναφέρεται βράγος = έλλν. συγγ. με το 

βραχύς.μη-βαθύς, 

Γιατί οι δυο μας ύπατοι κι οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια·

Πβλ. Κ. Καβάφη - Περιμένοντας τους βαρβάρους

Βρακάτος

Οι αβράκωτοι - Sans-Culottes.
Ετσι λεγοντουσαν οι  Γαλλοι εργάτες  αριστεροι επαναστάστες γιατι φορουσαν παντελονια,  
αντι κυλοτες που φορουσαν οι αριστοκράτες. 
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9051_1.[398]

Παροιμίες

9181.11 [25] Παρ 132
'Αμαθος βρακί εφόρει, κάθε πάτημα το θώρει

9181.12 [26] Παρ  148

Εδώ βρακί δεν έχουμε,  λουλούδι για το πέτο μας [ενν. ζητάμε]

Ανάλογες χυδαιότερες
Για το πείσμα της γυναικός του έκαψε τη βράκα του207.391

Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε τ' αρχίδια του.241.1607○

Θύμωσε ο αγάς κι' έκοψε τον πούτσο του.○

Λέγονται όταν προβαίνει κανείς σε μια εκδικητική ενέργεια, η οποία όμως βλάπτει κατά κύριο λόγο τον ίδιο.

Δεν ξέρει να δέσει το βρακί του. 

Φράσεις

Υποσημειώσεις
1
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1

ETYMOLOGY OF THE WORDS OF THE GREEK LANGUAGE In alphabetical order WITH  THE  OMISSION  GENERALLY  OF PLANTS ΑND SΟΜEΤIMES    

OF    ΤHE    MOST    UNCOMMON    ANlMALS.  LONDON - 1860 LONGMAN,   Ο BEEN,   LONGMAN,  AND   BOBBBTS-

Οι συγγραφεις αναγνωριζουν τον τροπο δημιουργιας της βρακας (αρχ αναξυρις) με την 
μεθοδο που ανεφερα.
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