
Βλ. και την Ναυτική Βράκα  στο Καράβι (ΑΣ5)

Σημασία:

Βρακι
Κυλόττα
Παντελονι
Περισκελίς
Αναξυρίς

Συνώνυμα

Εγκυκλοπαιδικά:

Οι Ρωμαίοι με το όνομα BRACHÆ χαρακτηριζαν ένα είδος περισκελίδων  
caizoni των στενών και πολύχρωμων, που χρησιμοποιύσαν ανατολικοι λαοι και οι  
σκανδιναβικοί και   Γερμανοι. Αυτό το φόρεμα ήταν δικαίως περιφρονημένο από 
τους Ρωμαίους, που προτιμούσαν την περήφανη μεγαλοπρεπή τόγα ή τήβενο τους. 

Παράγωγα 

σώβρακο.

Μπενεβρέκι(ισως μπενεβράκι) ή σιαγιάνι είδος βράκας από ύφασμα μάλλινο 
(δίμυτο) σε χρώμα μαύρο, υφασμένο στον αργαλειό του σπιτιού. Φαρδύ με σέλα 
που κρέμονταν αρκετά στο πίσω μέρος. Δύο βαθιές τσέπες στα πλάγια, ίδιο μπρος 
πίσω με μάκρος ως τα παπούτσια. Δένονταν στη μέση με μια λουρίδα από 
ύφασμα, περασμένη εσωτερικά που με το σφίξιμο σχημάτιζε σούρα.

Παλαιοχωρι Χαλκιδικης <http://paleohori-halkidiki.blogspot.gr/2008/05/blog-
post_1397.html> 

Σαράβαλλα492.148 [152]

ή σαραβάρα ή  σαραπάραι  : το σαλβάρι
σαράβ ρα, τά, loose trousers worn by Scythians

Aramaic sarbālîn, LXX, Thd.Da.3.27 (cf. 21). 
(Prob. Persian shalvâr or shulvâr (braccae))

Ο Φώτιος στο λεξικον του :

Τα σημερινα σαλβάρια (πβλ. Επων. Σαλβαράς)

Όμως η αρχικη λεξη σαράβαλο χρησιμοποιείται για κάθε τι το χαλαρό και πεπαλαιωμένο. 

Σαραβαλάκι = παλιο μικρο αυτοκίνητο. Συν. Σαραβαλία

Οι εν αιχμαλωσια τρεις παιδες εν καμινω  στην Βαβυλώνα φαινεται ότι 
εξ αναγκης φορουσαν σαλβάρια,  τα οποια σεβασθηκε ο Υψιστος και 
δεν  τα εκαψε. Το αντιθετο λεγεται "φωτια στα μπατζάκια μας". 

Αναφορές

χαλαρά περσικά παντελονια.

βράκα
Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
5:59 μμ
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δεν  τα εκαψε. Το αντιθετο λεγεται "φωτια στα μπατζάκια μας". 

Επειδη salvare στα λατινικα και τα ιταλικα σημαίνει σωζω  και η ναυτική 
βρακα γινοταν σωσιβιο γιατι ηταν αδιαβροχη και φουσκωνε. Πιθανο και το 
σαλβάρι να πηρε το το ονομα του ή να παραλλάχθηκε με βάση το ρήμα 
salvare.

Ετσι μπορει να εξηγηθει και η μετατροπη του σαραβαρα σε σαλβάρα ή 
σαλβάρι. 

Σχολιο 

Βράκος = ράκος 9376.44 [56]

Βράκαι = αναφέρονται ως βρακια στον Διοδωρο τον Σικελιώτη*.

Λεξη γερμανική ή Γαλατική στα Σκανδικαυικα 

(πρβλ. με το Βαλλώνικο .  Brâie = λωρίδα υφάσματος, φασκιά,  γυρω από την 
κοιλιά) 

9314.192 [206] 

Ετυμολογία:

Ομορριζα
Βράκανα: Κατά τον Ησύχιο τα άγρια λάχανα. Απαντά και στον Φερεκράτη και στον 
Λουκιανό. 

Ομοηχα 

Βρακεῖν : συνιέναι (Ησύχιος ); Βράξαι, συλλαβεϊν, δακεΐν, καταπιεΐν (Hsch.), επισης 
ο Ησύχιος ερμηνευοντας το δυσβράκανον  το αναφέρει ως δυσχερές,   βράκανα 
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ο Ησύχιος ερμηνευοντας το δυσβράκανον  το αναφέρει ως δυσχερές,   βράκανα 
γαρ τά άγρια λάχανα, εστι δέ δύσπλυτα. Λέγει οΰν Κρατίνος (fr. 404) δυσκατα-
νόητον οίονεί t δυσνόητον Η αρχικη σημασια του Βρακεῖν ηταν αλωω, 
καταλαμβάνω. Ισως το pu essayer de rapprocher βράττειν * πληθύ-νειν, βαρύνειν 
(Hsch.); βράκετον * δρέπανον, κλαδευτήριον * ot δέ πλήθος (Hsch.). II y a d'autre 
part des termes de structure et de sens voisins avec une labiate a la fin du theme : 
βράψαι * συλλαβεΐν, άναλώσαι, κρύψαι, θηρεΰσαι (Hsch.) et aussi βράπτειν * 
έσθίειν, κρύπτειν, άφανίζειν, τω στόματι έλκειν ή στενάζειν; ces themes peuvent 
avoir subi Tinfluence de μάρπτειν. On a d'autre part voulu tirer μάρπτειν du theme 
de βρακεΐν en admettant I'assimilation de κ en π par le μ- initial (Schwyzer, Gr. Gr. 
1,302), voir μάρπτω. Cf. encore βρόξαι.
Et.: On a rapproche depuis longtemps skr. τη^έάΐι « toucher, saisir », ce qui n'est 
qu'une possibilite. Voir encore la bibliographie chez Frisk et Pokorny 739. 9314.192[206]

Ιταλικά brache

Αγγλικά Breeches 

Γαλλικά culotte

Ξενόγλωσσα

Εικόνες:

Αμαζών με βρακιά από αττικό αλαβαστρο του 470 πχ. 
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Αμαζών με βρακιά από αττικό αλαβαστρο του 470 πχ. 

Κοντοβράκι 

Αβράκωτος ή ξεβράκωτος  ( sans-culotte ) του 1789
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Αβράκωτος ή ξεβράκωτος  ( sans-culotte ) του 1789

Βρακωμένος αριστοκράτης του 1789

Κατελήφθημεν απροετοίμαστοι. Εξ απήνης .

Με τά βρακιά λυμένα

Υποχωρήσαμε μεχρις εξευτελιστικού σημείου

Κατεβάσαμε τα βρακια μας

Βρισκεται στην εσχάτη ενδεια. Είναι πού φτωχός.

Δεν εχει βρακί να βάλει

Χαρακτηρισμος των προλετάριων της Τριτης Τάξης στην Γαλλικη  
Επανάσταση.
Φορούσαν παντελονια αντι για μεταξωτά βρακιά, τις κυλόττες των 
ευγενών. 

Ξεβράκωτος 

Φράσεις:

Παροιμίες:

Εδω βρακί δεν έχουμε λουλούδι για το πέτο μας [γυρεύουμε]
Τρελός βρακί εφορεσε κι ολημερνις το έχεζε.
Άδουλος δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύνει-δένει207.317

Για το πείσμα της γυναίκας του έκαψε την βράκα του* 391

Δέσε γέρο το βρακί σου, τι** ο,τι δει η γριά το θέλει 1322

Τα μεταξωτά βρακιά   θέλουν επιδέξιους κώλους. 

__________________________________________________
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__________________________________________________

Αναφέρεται σε κάποιο άγνωστο περιστατικό. Υπάρχει και άλλη με το ίδιο νόημα  και με σαφέστερα αίτια: 
Θύμωσε ο Αγάς και εκοψε τον πούτσο του. Αιτιο: τον απατούσε η γυναικα του!  Η παροιμία λέγεται για 
ανθρώπους που από τον θυμό τους βλάπτουν τα ίδια συμφέροντα. 

*

Ti : Εδώ αντι του γιατι ο,τι δει το θέλει *

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.

http://youtu.be/k-03a_84kVg

Παραδείγματα:

2012.125

Ποίηση

Βιβλιογραφία

ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ὅταν ὁ ἀναγνώστης γνωρίζει τον ἀριθμό ἑνός βιβλίου μπορεῖ νά βρεῖ τα πλήρη 
στοιχεία του. Ὁ κατάλογος της βιβλιογραφίας εἶναι κατά αυξοντα ἀριθμό βιβλίου 
σέ μορφή PDF 
Me CTRL+F  μπορεῖτε νά ἀναζητήσετε το ἀριθμό, το συγγραφέα, ἐκδότη, ἔτος 
ἔκδοσης ἐπιλέξατε ΝΕΧΤ  γιά το ἑπόμενο βιβλίο πού ἱκανοποιεῖ το κριτήριο 
ἀναζήτησης 
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