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Ο πλανήτησ μασ είναι ένα ςυνονθύλευμα χιλιάδων
διαφορετικών κουλτούρων και παραδόςεων. Από τισ
γλώςςεσ που μιλάμε μέχρι τα ρούχα που φοράμε, ο
κόςμοσ μασ φαντάζει ςαν ένα ουράνιο τόξο από
αμέτρητα χρώματα. Σασ παρουςιάζουμε μερικέσ
παραδοςιακέσ φορεςιέσ από όλο τον κόςμο.

2. ΡΩΙΑ: Σο "sarafan," είναι μια φόρμα με
1. ΓΙΑΚΟΤΣΙΑ, ΡΩΙΑ: Η παραδοςιακι ενδυμαςία των τραπεηοειδζσ ςχιμα το οποίο αποτελεί κομμάτι τθσ
αχά, ενόσ τουρανικοφ λαοφ που ηει ςτθν Γιακουτία,
παραδοςιακισ ενδυμαςίασ των γυναικϊν ςτθ
είναι πλοφςια ςε κεντιματα και χάντρεσ. Η
Ρωςία από τον 14ο αιϊνα. Η φορεςιά ςυνοδεφεται
παραδοςιακι αυτι φορεςιά φοριζται μόνο ςτισ
ςυνικωσ από το "kokoshnik,", ζνα παραδοςιακό
γιορτζσ και ςτουσ γάμουσ.
κάλυμμα κεφαλισ για τισ παντρεμζνεσ γυναίκεσ.

3. ΜΙΑΟ, ΚΙΝΑ: Μια εκπρόςωποσ τθσ εκνικισ
μειονότθτασ Μιάο, ςφμφωνα με τθν
παράδοςθ, φορά μπλοφηα με μεγάλουσ
γιακάδεσ και πλιςζ φοφςτα. Λζγεται πωσ θ
φοφςτα ζχει 30 με 40 πτυχζσ.

4. ΚΙΝΑ: Σο λεγόμενο "Cheongsam," είναι ζνα
εφαρμοςτό μονοκόμματο φόρεμα το οποίο
ιταν το παραδοςιακό ζνδυμα των κοςμικϊν
κυριϊν και των γυναικϊν τθσ υψθλισ κοινωνίασ
ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. Η ενδυμαςία αυτι
ζχει ψθλό λαιμό και βάτεσ ςτουσ ϊμουσ και
κατάγεται από τθν περιοχι τθσ Μαντηουρίασ.

5. ΦΤΛΗ ΣΩΝ ΜΑΑΙ, ΑΦΡΙΚΗ: τολίδια με
χάντρεσ αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ των
γυναικείων ενδυμαςιϊν των Μαςάι. φμφωνα
με τθν κουλτοφρα τθσ φυλισ τα ςτολίδια
δείχνουν τθν κοινωνικι κζςθ του ατόμου.

6. ΖΟΤΛΟΤ, ΝΟΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Σα περιδζραια
με τισ πολφχρωμεσ χάντρεσ και τα
χειροποίθτα καπζλα αποτελοφν
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ γυναικείασ
παραδοςιακισ φορεςιάσ των Ζουλοφ.

7. ΜΑΡΟΚΟ: Σόςο οι άντρεσ όςο και οι γυναίκεσ
φοροφν τθν παραδοςιακι "djellaba," ζνα
φαρδφ, ροφχο με κουκοφλα και μακριά μανίκια.
Οι γυναίκεσ φοροφν κεντθμζνα "kaftans" ςε
φεςτιβάλ και ειδικζσ περιπτϊςεισ, ενϊ οι άντρεσ
φοροφν ζνα κόκκινο καπζλο με φοφντεσ που
ονομάηεται "abernousse."

8. ΝΑΜΙΜΠΙΑ: Σο βικτωριανό ςτυλ τθσ φορεςιάσ τθσ
φυλισ Χερζρο είναι απομεινάρι τθσ αποικιακισ
επιρροισ των Γερμανϊν ςτθν παραδοςιακι
φορεςιά του λαοφ τθσ Ναμίμπια. Σα φορζματα με
τισ πολλζσ ςτρϊςεισ υφάςματοσ φοριοφνται με
μακριά πανωφόρια και ευφάνταςτα καλφμματα
κεφαλισ από το ίδιο φφαςμα.

9. ΣΤΝΗΙΑ: Σο "sefseri" είναι ζνα παραδοςιακό
βζλο που φοροφν οι γυναίκεσ ςτθν Συνθςία και
φτιάχνεται από ζνα μεγάλο κρεμ φφαςμα από
βαμβάκι, μετάξι ι ςατζν.

10. ΤΕΜΕΝΗ: Η χριςθ του "al-masoon," μια
φορεςιά με ζντονα χρϊματα που μοιάηει ςαν
κουρτίνα που τυλίγεται γφρω από το ςϊμα,
είναι πολφ κοινό ςτισ γυναίκεσ τθσ Τεμζνθσ.

11. ΙΡΑΝ: το παρελκόν οι Ιρανζσ είχαν τθ δυνατότθτα
να επιλζξουν ανάμεςα από πολλζσ διαφορετικζσ
παραδοςιακζσ φορεςιζσ, μετά τθν επανάςταςθ του
1979 όμωσ, καλοφνται να φοροφν ριχτά ροφχα ι
αλλιϊσ "hijab," με μαντίλια ι πζπλα. Σο "chador,"
επίςθσ, ζνα θμικυκλικό φφαςμα που καλφπτει όλο το
ςϊμα, αποτελεί πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
γκαρνταρόμπασ των Ιρανϊν γυναικϊν.

12. ΑΦΓΑΝΙΣΑΝ: Η παραδοςιακι ενδυμαςία
των Αφγανϊν γυναικϊν αποτελείται από τρία
μζρθ: το λεγόμενο "firaq", το επάνω μζροσ
που φτάνει μζχρι τουσ αςτραγάλουσ, το
"partug", το κάτω μζροσ που είναι ςαν
ςαλβάρι και δζνεται γφρω από τθ μζςθ και το
"chador", δθλαδι το κάλυμμα κεφαλισ.

13. ΓΚΟΤΖΑΡΑΣ, ΙΝΔΙΑ: Η παραδοςιακι ενδυμαςία
των γυναικϊν ςτθν περιοχι Γκουηαράτ λζγεται
“chaniya choli” (μπλοφηα και πολφχρωμθ μακριά
φοφςτα) και ςυνοδεφεται από πολλά βραχιόλια και
κολιζ.

14. ΚΑΜΙΡ, ΙΝΔΙΑ: Η φορεςιά των γυναικϊν ςτο
Καςμίρ λζγεται "pheran". Τπάρχουν δφο είδθ
φορεςιάσ, μία που φκάνει μζχρι το γόνατο και θ
άλλθ που φκάνει μζχρι τουσ αςτραγάλουσ. Οι
ενδυμαςίεσ αυτζσ είναι ςυνικωσ ςτολιςμζνεσ με
κεντιματα και λουλουδάτα ςχζδια.

15. ΙΝΔΙΑ: Σο ςάρι είναι θ
παραδοςιακι φορεςιά των
γυναικϊν ςτισ περιςςότερεσ
ανατολικζσ και δυτικζσ
επαρχίεσ τθσ Ινδίασ.
Πρόκειται για ζνα φφαςμα
που ζχει μικοσ από 4 ζωσ 7
μζτρα και φοριζται με
μεςοφόρι και μπλοφηα που
ςταματά ςτο φψοσ τθσ
κοιλιάσ. Σο ςάρι δζνεται με
πολλοφσ διαφορετικοφσ
τρόπουσ, ανάλογα με τα
ζκιμα και τισ παραδόςεισ τθσ
κάκε περιοχισ, και
ςυνοδεφεται από χρυςά
κοςμιματα.

16. ΑΟΤΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Σο "thawb" είναι ζνα ροφχο
που φτάνει μζχρι τουσ αςτραγάλουσ με μακριά
μανίκια παρόμοιο με εκείνα που φοροφν οι άντρεσ
ςτθν Αραβικι Χερςόνθςο. Χρθςιμοποιείται επίςθσ
ςτθ Μζςθ Ανατολι, ςτθ Βόρεια Αφρικι και ςε
άλλα μουςουλμανικά ζκνθ ςτον κόςμο.

17.Β. ΑΟΤΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Σο "Abaya" είναι
ζνα φαρδφ ροφχο που φοροφν οι
Μουςουλμάνεσ, ειδικά ςτθ Βόρεια Αφρικι
και ςτθν Αραβικι Χερςόνθςο. Σο "abaya"
φοριζται ςυνικωσ με ζνα "niqab"
(φφαςμα που καλφπτει όλο το πρόςωπο
εκτόσ από τα μάτια) και γάντια.

18. ΜΠΑΛΙ, ΙΝΔΟΝΗΙΑ: H παραδοςιακι ςτολι των
γυναικϊν ςτο Μπαλί αποτελείται από ζνα φφαςμα
μικουσ 4,5 μζτρων που λζγεται "bulang," και τυλίγεται
γφρω από το πάνω μζροσ του ςϊματοσ. Είναι
καλυμμζνο με μετάξι κι από πάνω ζχει ζνα χρυςό
φφαςμα. Σο μεςοφοφςτανο ςυνικωσ ζχει ουρά. Οι
γυναίκεσ φοροφν επίςθσ ςτεφάνια ςτα μαλλιά τουσ
ςτολιςμζνα με λουλοφδια.

19. ΙΝΔΟΝΗΙΑ: Η παραδοςιακι φορεςιά "kebaya"
αποτελείται από μια μακριά εφαρμοςτι μπλοφηα θ
οποία είναι φτιαγμζνθ είτε από θμιδιαφανι δαντζλα
είτε από κακαρό βαμβάκι κι ζχει βαριά ςτολίδια. Η
"kebaya" φοριζται ςυνικωσ με ςαλβάρι ι με "batik
kain panjang" (ζνα μακρφ μπατίκ φφαςμα). Αυτι θ
φορεςιά φοριζται επίςθσ κι από τισ γυναίκεσ ςτθ
Μαλαιςία, ςτο Μπρουνζι, ςτθ Μποφρμα, ςτθ
ιγκαποφρθ, ςτθν νότια Σαϊλάνδθ, ςτθν Καμπότηθ και
ςτο νότιο μζροσ των Φιλιππίνων.

20. ΝΟΣΙΑ ΦΛΟΡΙΝΣΑ, ΗΠΑ: Οι Seminole είναι μια
ινδιάνικθ φυλι. Η φορεςιά τουσ αποτελείται από μακριά
φοφςτα, μακρυμάνικθ μπλοφηα και κάπα. Οι γυναίκεσ
φοροφν κολιζ με γυάλινεσ χάντρεσ. Η ανδρικι
παραδοςιακι φορεςιά περιλαμβάνει μια μακριά
μπλοφηα με απλικζ λεπτομζρειεσ και κάλυμμα κεφαλισ
από ακατζργαςτο μαλλί.

21. ΗΠΑ: Η παραδοςιακι φορεςιά των
Ινδιάνων τθσ Αμερικισ Ναβάχο
αποτελείται από μια πλιςζ βελοφδινθ ι
βαμβακερι φοφςτα που ςυνοδεφεται από
μια αςορτί μακρυμάνικθ βελοφδινθ
μπλοφηα, μια κεντθμζνθ με χάντρεσ ηϊνθ
και κοςμιματα από χάντρεσ και ςάλι.

22. ΓΟΤΑΣΕΜΑΛΑ: Σο κάλυμμα κεφαλισ που
φοροφν οι γυναίκεσ ςτθ Γουατεμάλα,
ονομάηεται "Mayan cinta” και τείνει να
εκλείψει. Σα "Cintas" είναι χειροποίθτα, ζχουν
πολφχρωμα ςχζδια και αφθγοφνται μφκουσ και
ιςτορίεσ τθσ περιοχισ.

23. ΜΕΞΙΚΟ: Μία από τισ παραδοςιακζσ φορεςιζσ των
γυναικϊν ςτο Μεξικό αποτελείται από μακριά
φοφςτα φτιαγμζνθ από καρό φφαςμα θ οποία
ςυνδυάηεται με πολφχρωμεσ μπλοφηεσ. Οι γυναίκεσ
ζχουν επίςθσ τθ ςυνικεια να πλζκουν τα μαλλιά τουσ
πλεξίδεσ με ςατζν κορδζλεσ διαφόρων χρωμάτων.

24. ΡΙ ΛΑΝΚΑ: Η "Hetta," μια κοντομάνικθ
μπλοφηα και θ "cheeththa," μια μακριά φοφςτα
που φτάνει μζχρι τον αςτράγαλο αποτελοφν τθν
παραδοςιακι φορεςιά τθσ ρι Λάνκα. Σο "Osari"
(μοιάηει με ςάρι) και το "lamsari" (ζνα ντεπιζσ
με βολάν ςτον ϊμο και ςτθ μζςθ) είναι μία
ακόμθ παραδοςιακι ενδυματολογικι επιλογι
για τισ γυναίκεσ ςτθ ρι Λάνκα.

25. ΜΟΓΓΟΛΙΑ: Σο πιο εντυπωςιακό κομμάτι
τθσ ενδυμαςίασ αυτισ είναι το κυλινδρικό
ψθλό καπζλο. Τπάρχουν πάνω από 400
διαφορετικά είδθ καπζλων τα οποία
ςυνδυάηονται με ζνα "deel," μια άνετθ
τουνίκ μζχρι τθν γάμπα, από βαμβάκι,
μετάξι ι μαλλί.

26. ΝΕΠΑΛ: Σο “Haku patasi,” ζνα μαφρο βαμβακερό
ςάρι με κόκκινο ςιρίτι είναι θ παραδοςιακι φορεςιά
τθσ κοινότθτασ Νεγουάρι ςτο Νεπάλ, θ οποία
φοριζται ακόμθ και ςιμερα από αγρότιςςεσ κατά τθ
διάρκεια των διάφορων φεςτιβάλ που
διοργανϊνονται ςτθν περιοχι.

27. ΟΤΖΜΠΕΚΙΣΑΝ: Η παραδοςιακι ενδυμαςία
των γυναικϊν ςτο Ουημπεκιςτάν αποτελείται
από μια μακριά, φαρδιά τουνίκ, ζνα
καλαίςκθτο κάλυμμα κεφαλισ και φαρδιά
παντελόνια. Σα μανίκια τθσ τουνίκ είναι φαρδιά
μζχρι τον καρπό και το κάτω μζροσ των
παντελονιϊν είναι διακοςμθμζνο με λουλοφδια.

28. ΓΕΩΡΓΙΑ: "Chokha" ονομάηεται ζνα μζροσ
τθσ παραδοςιακισ ενδυμαςίασ των
Καυκάςιων. Η φορεςιά αυτι χρθςιμοποιείτο
ευρφτατα από τουσ Γεωργιανοφσ από τον 9ο
αιϊνα μζχρι τθ δεκαετία του '20 κι αποτελεί
ςφμβολο τθσ γεωργιανισ εκνικισ περθφάνιασ.

29. ΣΟΤΡΚΙΑ: Η τουρκικι ενδυμαςία είναι
ςυνικωσ πλουμιςτι με πολλά κεντιματα κι
απαιτεί πολλι δουλειά για να ραφτεί. Μια
παραδοςιακι τουρκικι φορεςιά περιλαμβάνει
πανωφόρι, παντελόνι, κάλυμμα κεφαλισ και
πολλά ςτρϊματα υφάςματοσ.

30. ΒΟΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: Οι Βόςνιεσ
ςυνδυάηουν τισ χειροποίθτεσ λινζσ φοφςτεσ
τουσ που λζγονται "dzecerma," με τα κεντθμζνα
γιλζκα που ονομάηονται "curdia,", με μακριά
λευκά φορζματα. Σο όλο ςφνολο τθσ
ενδυμαςίασ αυτισ ολοκλθρϊνει το "cenar," ζνα
πολφχρωμο μαντίλι που φοροφν ςτο κεφάλι.

31. ΠΟΛΩΝΙΑ: Η Πολωνία ζχει πολλζσ παραδοςιακζσ
φορεςιζσ οι οποίεσ ςυμβολίηουν τισ διαφορετικζσ
πολωνικζσ κουλτοφρεσ. Μπότεσ με κορδόνια,
κόκκινα κολιζ από χάντρεσ, λουλουδάτεσ φοφςτεσ,
κεντθμζνα και διακοςμθμζνα με χάντρεσ γιλζκα είναι
μερικά από τα ςτοιχεία των παραδοςιακϊν ςτολϊν
των γυναικϊν ςτθν Πολωνία. Οι άντρεσ φοροφν μπλε
παραδοςιακά γιλζκα με φοφντεσ και καπζλα που
ονομάηονται "krakuska".

32. ΚΟΤΡΔΟΙ: Η παραδοςιακι ςτολι των
Κοφρδων γυναικϊν περιλαμβάνει ζνα γιλζκο,
μια μακρυμάνικθ ηακζτα ι πανωφόρι που
φοριοφνται πάνω από φουςτάνι. υνθκίηουν
επίςθσ να φοροφν κοςμιματα από χάντρεσ ι
πετράδια.

33. ΜΑΛΑΙΙΑ: Οι μουςουλμάνεσ
γυναίκεσ ςτθ Μαλαιςία φοροφν ζνα
κάλυμμα κεφαλισ που ονομάηεται
"tudong,", μια μαλαιςιανι λζξθ που
ςθμαίνει "κάλυμμα".

34. ΠΑΚΙΣΑΝ: Η παραδοςιακι φορεςιά του Πακιςτάν
λζγεται "Shalwar kameez," και φοριζται τόςο από
άντρεσ όςο κι από γυναίκεσ κι αποτελείται από ζνα
φαρδφ ροφχο που φτάνει μζχρι τα γόνατα και
παντελόνια ςαλβάρια. Η φορεςιά αυτι ςυνθκίηεται
και ςτθν Ινδία, ςτο Αφγανιςτάν και ςτο Ιράν.

35. ΛΕΣΟΝΙΑ: Η παραδοςιακι φορεςιά
ςτθ Λετονία αποτελείται από φοφςτα,
τουνίκ, κάλυμμα κεφαλισ και ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ ςάλι ι ηϊνθ.

36. ΙΑΠΩΝΙΑ: Σο “kimono” είναι ζνα μακρφ ζνδυμα που φοροφν
οι Γιαπωνζηεσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. Η φορεςιά ζχει μια ηϊνθ
που ονομάηεται “obi,” και ςυνοδεφεται με υποδιματα που
ονομάηονται “zōri” ι “geta” μαηί με κάλτςεσ με δάχτυλο που
λζγονται “tabi.” Σο ζνδυμα αυτό φοριζται επίςθσ κι από τουσ
παλαιςτζσ ςοφμο κακϊσ κι από άντρεσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ
όπωσ γάμουσ και πάρτι με τςάι.

37. ΡΟΤΜΑΝΙΑ: Η παραδοςιακι φορεςιά
των Ρουμάνων γυναικϊν αποτελείται από
μαφρθ φοφςτα και λευκό πουκάμιςο, τα
οποία είναι κεντθμζνα με πολφχρωμα
ςχζδια, και μαντίλια. Οι άνδρεσ προτιμοφν
μακρυμάνικα λευκά ροφχα με κοντά
γιλζκα και κωνικά μαφρα καπζλα.
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