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«ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» 

Έν των σπουδαιότερων και βασικωτέρων συμπληρωμάτων τής άμφιέσεως 
είναι το υπόδημα, το όποιον οί προγονοί μας —καίτοι συχνά περιεπάτουν ανυπό
δητοι— έγνώριζον να κατασκευάζουν είς μεγάλην ποικιλίαν, πέραν των γνωστών 
είς ημάς σανδαλιών και πέδιλων. 

Βεβαίως το υπόδημα δέν άνεκαλύφθη είς την άρχαίαν Ελλάδα, καίτοι άπό 
τοΰ Όμηρου συμπεραίνομεν τήν ύ'παρξίν του και προ τοΟ 1000 π.Χ., άφοΰ αναφέ
ρει την λέξιν υπόδημα και πολλάκις τήν λέξιν πέδιλον. Ή λέξις σάνδαλον είναι 
μεθομηρική και ανατολικής προελεύσεως· οί Τωνες έγνώρισαν τήν λέξιν —τήν 
οποίαν εξελλήνισαν—και το άντικείμενον μετά το 1000 π.Χ. (οί Αιολείς τήν £λε-
γον σάμβαλον). Άργότερον σανδάλια και πέδιλα έταυτίσθησαν και παραλλήλως 
δια μέσου των αΐώνων έφθασαν μέχρι των ήμερων μας, ως λέξεις και αντικείμενα. 

Το πρωτόγονον υπόδημα—είς πάτος—δέρμα δεμένον δια λωρίων είς τον 
πόδα - πρωτοενεφανίσθη είς τα υπερβόρεια κλίματα καί έφευρέθη δια τήν άντι-
μετώπισιν τοΰ ψύχους πρωτίστως. Γνωστόν είναι δτι καί οί πρωτοπόροι του πο
λιτισμού" Σουμέριοι, Βαβυλώνιοι καί άλλοι ανατολικοί λαοί εϊχον υποδήματα 
από τό 3000 π.Χ. περίπου. Ήδη ό 'Αλκαίος (άπ. 34) λέγει: «Καί σκυθίκαις ύποδη-
σάμενος», δηλαδή άφοΰ έφόρεσεν υποδήματα σκυθικού τύπου. 

Τό υπόδημα, ασφαλώς, δέν είναι μόνον άμυντικόν μέσον κατά τοΰ ψύχους, 
άλλ5 ευκολύνει τον άνθρωπον καί είς τό βάδισμα ίδίως είς τους λιθοβριθεΐς δρό
μους τής 'Αρχαιότητος. 

Οί "Ελληνες όμως, όπως προείπαμεν, προετίμων τήν άνυποδησίαν, ίδιαιτέ-
ρως το θέρος καί εντός τής οΐκίας. Πάντως ô «Φιλάργυρος» τοΰ Θεοφράστου 
δέν φορεί υποδήματα παρά μόνον μετά τό λυκόφως, δια να μή τα φθείρη. Καί 
ό Κορύδων είς τους «Νομείς» τοϋ Θεοκρίτου συμβουλεύει τον Βάττον νά μή τρέ-
χη ανυπόδητος είς το όρος, «διότι φυτρώνουν παλιούρια καί αγκαθωτοί ασπάλα
θοι». Ήδη ό Βάττος, έπάτησεν ακανθαν, ένώ έβοσκε τους βούς καί πολύ ήλγει 
τον πόδα. 

Ό Σωκράτης καί ό Φωκίων, δύο μορφαί ήθικοκοινωνικοϋ κύρους, σπανίως 
ήσαν ύποδεδεμένοι. 

Τα πρώτα λοιπόν υποδήματα, τουλάχιστον εις τον μεσογειακόν χώρον 
ήσαν έν δέρμα κατά τό μάλλον ή ήττον κατειργασμένον, έν ξύλον ή φλοιός (φελ
λός, πάπυρος κ.λπ.) τό όποιον έδένετο επάνω είς τον πόδα. "Αλλωστε ή αρχαία 
λέξις υπόδημα είναι σαφής: Κάτι τό όποιον ύποδένεται, πού δένεται άπό κάτω. 
'Επίσης αί λέξεις εξυπόλυχος, εξυπολύω, ύπολύω, άρχαίαικαί αύται (π.β. Άριστοφ. 
«τώ πόδε πρότεινον, ΐν' ύπολύσω» είναι καθαραί ώς προς αυτό, τό όποιον θέλουν 
νά δηλώσουν λυτός άπό κάτω κ.λπ. 

Καθαρώς έλληνικαί λέξεις είναι καί ό ίμάς, το αψίδων (άψίδι), κάττυμα 
(σόλα, υπόδημα), τάς οποίας μέχρι σήμερον χρησιμοποιούμεν. 

Πρέπει νά σημειώσω έδώ, δτι τό κάττυμα εϊχε θηλυκωτήρια, οπού διεπε-
ρώντο οί ίμάντες, δια να στηριχθούν καί δεθούν. Αυτού τοΰ είδους ή θηλειά έ-
λέγετο ϋσκλος. Επίσης τα εϋληρα ήσαν είδος ίμάντων (Ισως άπό τήν λέξιν αύ-
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τήν παράγεται ή λέξις λώρος, Χωρίον, πού πιθανόν τάς £λαβον οί Ρωμαίοι ώς 
lorum Kai άπό τους Ρωμαίους τήν έλαβομεν έκ νέου ώς λουρί καί παλαιότερον 
λωρίον, λώρος, ή εϊναι λατινική αυτή ή λέξις. Δια τήν χρήσιν αυτήν έχρησιμο-
ποίουν και τα λεγόμενα πελλυτρα καί τον λεγόμενον μάσ(Β)λψ ( ο). 

"Οταν ήρχισε νά χρησιμοποιήται το υπόδημα και να μή εϊναι πλέον μία 
απλή «σόλα» δεμένη δια λωρίων εις τον πόδα, δια να είναι μαλακώτερον καί 
τον χειμώνο θερμόν, έτοποθέτουν έσωτερικήν έπένδυσιν έκ μαλλιού καί ύφασμα 
τος, ή οποία έλέγετο έμβλημα. Ό υποδήματος χιτών ήτο κάτι άνάλογον προς το 
έμβλημα. Κάποτε, κάποτε τα πελλυτρα έλύνοντο είς τους πόδας των, δπως βλέ-
πομεν είς ανάγλυφα καί αγγεία να δένουν τα λωρία των. 

Οί προγονοί μας εΐχον ανακαλύψει αρκετά είδη υποδημάτων δια παντός 
είδους χρήσιν: Δια τήν οίκίαν, τό κυνήγιον, τήν λάσπην κ.λπ. 

"Ας ϊδωμεν τώρα με βάσιν τό αξίωμα «αρχή σοφίας ή των ονομάτων επί
σκεψις» μέσα άπο τα ονόματα τών υποδημάτων καί τών αναλόγων δερμάτων τήν 
πορείαν καί πρόοδον τών προγόνων μας σχετικώς με τό υπόδημα: Κατ' αρχάς 
ό υποδηματοποιός έλέγετο ακριβώς υποδηματοποιός, άλλα καί ύποδηματορρά-
φος, σκυτορράφος, σκυτεύς, σκυτοτόμος, κρηπιδοποιός. Άργότερον έπί βυζαν
τινών καί σαγγάριος (ίσως ή λέξις αυτή καθιερώθη άπό τους ελληνιστικούς χρό
νους). Τσαγκάριος τσαγκάρης, καλιγάριος (λατιν.) καί έπί τουρκοκρατίας με 
τάς τουρκικός ή μάλλον περσικός λέξεις παπουτσής, καβάφης (ευτελής υποδημα
τοποιός), κουντουράς (κουντούρα=παπούτσι). Ό σαγκάριος, έκ τού οποίου προ
έρχεται ασφαλώς ό τσαγκάρης, δεν φαίνεται ότι είναι γνησία ελληνική λέξις, 
άλλα κάποια ξένη ανατολική (περσική). Υπήρχε καί ή λέξις τσαγλίον ή τσαγκίν 
καί καλιβώνω είς τους Βυζαντινούς χρόνους. 

Έργαστήριον τού υποδηματοποιού ήτο τό ύποοηματοποιεϊον ή σκυτεΐον1 

ή σκυτοτομεϊον ή (παλαιότερον) πυσίγγιον, ό δε «μπαλωματής» ή τσαγγάρης» 
(μέ τήν σημερινήν έννοιαν) έλέγετο νευρορράψος (ερραπτε τα χαλασμένα υπο
δήματα μέ κλωστάς νεύρων ζώων). Έλέγετο καί σανδαλορράφος. Υπήρχε καί 
τό ρήμα καττύω ή κασσύω (συρράπτω, μπαλώνω) ή κασσύομαι (πβ. Φερεκράτη: 
τους καρκίνους2 καττύομαί, πβ. καί λατινικόν suo (συρράπτω), sutor (σκυτεύς) 
καί γερμανικόν schuh (υπόδημα) καί άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών (σουέτ κ.λπ.). 
'Υπήρχε δέ καί έξειδίκευσις εις τό είδος π.χ. ό κατασκευάζων μόνον κρηπΐδας 
έλέγετο κρηπιδοποώς ή κρηπιδουργός. Υπάρχει καί ή παλαιοτέρα λέξις πί-
συγγυς (=τσαγκάρης) πβ. καί Σαπφώ: «Θυρώρω πόδες έπτορόγυιοι—τα δέ σάμ-
βαλα πεμπεβόηα— πίσυγγοι δέ δέκ' έξεπόνασαν» (—τού θυρωρού τα πόδια επτά 
όργυιές,τάσέ σανδάλια εϊναι άπό πέντε βοϊδοτόμαρα, τά έφτιαξαν δέ δέκα τσαγ-
"νάρηδες). Ή λέξις πίσυγγος δεν παύει νά χρησιμοποιήται και άργότερον μέχρι 
τών χρόνων τού Χριστού, τουλάχιστον είς τήν ποίησιν (Ηρώνδας κ.ά\). 

Έ κ τίνος υλικού κατεσκευάζοντο τά υποδήματα: Κυρίως έκ δέρματος, τό 
όποιον έλέγετο συνήθως είς αυτήν τήν περίπτωσιν σκϋτος ή κύτος ή βύρσα ή 
δέψα (δεφω καί δεψέω), διφθέρα σπανιώτερον καί δορά, λέπος, λοπός, δέρμα, 
ρινός. Καί ασφαλώς αυτά τά δέρματα τά έλάμβανον κατειργασμένα έκ ζφων τού 
αμέσου περιβάλλοντος των, (οίκόσιτα κ.λπ.). Τά δέρματα αυτά είς πρώτην κατερ-
γασίαν εϊχον διάφορα ονόματα ανάλογα μέ τό ζφον έκ τού οποίου προήρχοντο: 
Άρνακίς (άπό αρνί), τραγή (άπό τράγον), μοσχή (άπό μόσχον), μηλωτή (άπό πρό-
βατον), κυνή (άπό σκύλον) δια σκύλους κυρίως καί περικεφαλαίας8, Ιξαλή (γιδοτό-
μαρα) κ.ά. Τά άχρηστα δέ αποκόμματα τών σκυτοτομικων δερμάτων τά Ιλεγον 
κοσκνλμάτια, λέξις ή οποία εϊχε περάσει είς τήν καθημερινήν ζωήν (Άριστοφ). 
μέ μεταφορικήν έννοιαν, ήτοι τήν σημασίαν τών λεπτολογιών, τών μικροπρεπών 
κολακειών (ή λέξις παράγεται άπό τό ρήμα σκύλλω=γδέρνω, σπαράττω, σχίζω). 
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Ό βυρσοδέψης ή σκυτοδέψης κατειργάζετο περαιτέρω αυτά τά δέρματα 
με δεψικάς Ολας4, παρόμοιας μέτάς σημερινάς και έπώλει τα δέρματα είς τον σκν-
τοτόμον ή σκντέα, ό όποιος κατεσκεύαζε τα υποδήματα και τα παρεχώρει είς τον 
ύποδηματοπώλψ ή κρηπιδοπο'ίλην. Γνωστοί βυρσοδέψαι ήσαν ό δημαγωγός 
Κλέων καί ό κατήγορος του Σωκράτους "Ανυτος. 

Ό υποδηματοποιός δια τα ζεστά και μαλακά υποδήματα έτοποθέτει, όπως 
έθίξαμεν τό θέμα «άκρω τφ δακτύλω» ανωτέρω, εντός τών υποδημάτων «κετσέδες», 
πιλήματα, δπως τα Ιλεγον τότε ή εμβλήματα ή χιτώνας υποδήματος. 

Άνεφέραμεν ανωτέρω δια την χρήσιν τοο φελλοο καί τοο ξύλου ώς καττυ-
μάτων έν γένει, αλλ' αν σταθώμεν είς την λέξιν π α ν τ ο ί α έτυμολογικώς ή πρέ
πει να τήν θεωρήσωμεν έτεροδημότην έξ Ιταλίας ή να δεχθώμεν Γερμανού γλωσ
σολόγου άποψιν έκ του παντοφελλος (δηλαδή ολόκληρος άπό φελλόν), δια να 
είναι ελαφρά μέσα είς τήν οίκίαν. Ή λέξις παντοφελλός ή παντόφελλος, αν κά
ποτε έχρησιμοποιήθη εις τήν Ελλάδα, δέν εϊναι γνωστόν έκ γραπτών μαρτυριών. 
Είς τους συγγραφείς σώζονται αρκετά ονόματα υποδημάτων, άλλα δέν εϊμεθα 
πάντοτε βέβαιοι εϊς ποίον είδος ανήκουν καί δέν δυνάμεθα μετά βεβαιότητος να 
τά ταυτίσωμεν μέ τά υποδήματα, τά όποια βλέπομεν είς αγγειογραφίας κ.λπ. 
Πάντως έχομεν τάς έξης λέξεις: υπόδημα, κάττυμα, σάνδαλον, πέδιλον. "Ολαι 
αύται αί λέξεις διετηρήθησαν μέχρι σήμερον. Μόνον ή λέξις κάττυμα σημαίνει 
σήμερον τήν «σόλαν», ένώ είς τους αρχαίους έσήμαινε καί τήν «σόλαν» καί τό 
υπόδημα όλόκληρον. "Αλλωστε τό ουσιώδες είς τά τότε υποδήματα, τά περισσό
τερα, ήτο ή «σόλα». Τά λωρία, οί ιμάντες, τά ευληρα κ.λπ. ήσαν βοηθητικά, 
δια να τήν κρατούν δεμένην, ύποδεμένην. 

Ό Πολυδεύκης ειδικώς δια τό κάττυμα λέγει «λεπτόν υπόδημα πρεσβυτικόν». 
Μετά εχομεν τους γνωστούς κοθόρνους μέ τό ύψηλόν και κατά κανόνα ξύ-

λινον κάττυμα, οί όποιοι κατήντησαν άποκλειστικότης τών ηθοποιών καί εϊχον 
τό χαρακτηριστικόν να φορώνται αδιακρίτως είς τον ενα ή άλλον πόδα. Τό κάτ
τυμα τοΰ καθόρνου είχε περίπου 30 εκατοστά ύ'ψος. Τό περισσότερον γνωστόν 
είδος και είς άλλους λαούς εϊναι τό πέδιλον, τό οποίον δέν φαίνεται, βασικώς, 
να διαφέρη άπό τό σανδάλιον καί αίολικώς σάμβαλον, όπως εΐπομεν. Καί ή μέν 
λέξις πέδιλον παράγεται έκ τοΰ πους, ή δέ σάνδαλον έχει σχέσιν μέ τήν λ. σανίς 
(υπάρχει καί νεοπερσική λέξις sandal). Τό καλοπέδιλον ήτο τό «ξυλοπάπουτσο» τής 
γερμανοκρατίας (κάλον=^ύλον)5. (Τό πρόσχισμα ήτο υπόδημα σχιστόν έμπροσθεν. 
Περίεργον υπόδημα ήτο ό άκάττυτος· έκάλυπτε τό άνω μέρος τοο ποδός, στερού-
μενον καττυμάτων. Μας θυμίζει ολίγον τους σημερινούς Δραβίδας Κεϋλάνης ή 
καί Άβησσυνούς, οί όποιοι, ένώ ενδύονται ενίοτε «φράγκικα» ή έστω μέ τήν το-
πικήν των ένδυμασίαν, εϊναι ανυπόδητοι. Άπό τον άκάττυτον αυτόν συμπεραί-
νομεν δτι τό άρχαΐον υπόδημα εξυπηρετεί ενίοτε άνάγκας συρμού ή στολισμού 
καί μόνον. 

"Αλλο είδος εϊναι αί κρηπίδες. Ή τ ο κυρίως στρατιωτικόν άρβυλον μέ πα-
χεϊαν σόλαν. Είς ëv είδύλλιόν του ό Θεόκριτος παρουσιάζει τήν έπιστρέψασαν 
έκ τής άγορας οίκοδέσποιναν νά λέγη είς τήν φίλην της «παντφ κρηπϊδες» (παν
τού στρατιώται ύπήρχον». 

Ή άρβύλη (σήμερον άρβυλα αντιστοιχεί είς τήν άρχαίαν κρηπϊδα) ήτο 
στερεόν υπόδημα καί κάπως ύψηλόν, χρησιμοποιούμενον ύπό κυνηγού καί γενι
κώς τών οδοιπόρων. Ή εϋμαρις ήτο είδος ασιατικού υποδήματος, φορεθεϊσα παρά 
τών Ιώνων. 

Αί χρυσίδες ήσαν εϊδος πολυτελών έμβάδων, πιθανόν μέ επίχρυσους λωρίδας. 
Ή ενδρομίς, δπως ή άρβύλη, ήτο τό περιζήτητον υπόδημα τών κυνηγών, 

διότι πρωτίστως ήτο στερεά καί χονδρή. 
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Ή άσκέρα καί ό ουδών ήσαν μάλλινα υποδήματα δια τον χειμώνα. 
Αί καρβάτιναι ή καρβατϊναί ώμοίαζον με τα σημερινά «τσαρούχια». 
Ή άρπϊς ήτο είδος υποδήματος, άγνωστου και αύτοο σχήματος και χρώματος 
Ή εμβάς, ή εμβατη ή εμβατη, ή εμβασις, ή Ζμβαβρον παρεμφερή όλα, ή

σαν γυναικεία ή «σπιτήσια» (οπως οί παντόφλες). Ό 'Αριστοφάνης λέγει: «Έμ-
βάς γερόντων». Και ό Μένανδρος «ύποδούμενος τής Εμβάδος τον ΐμάντα διέρρη-
ξα». ΤΗσαν δε Ιδιαιτέρως γνωσταί ai λακωνικοί καί περσικοί εμβάδες. Κατά 
Αίλιον Ήρωδιανόν (γραμματικός 3ου μ.Χ. αίώνος, υίος 'Απολλώνιου Δύσκολου), 
έμβάδες ήσαν υποδήματα κωμωδών, έμβάται δέ τών τραγωδών. 

Ή Άμνκλη ή άμυκλαις ήτο υπόδημα κατασκευαζόμενον κυρίως είς 'Αμυ
κλάς Λακωνικής, άλλα ύστερον καί άλλαχοΰ. 

Ai πηλοβατίδες ή πηλοπατίδες ήσαν όπως οί γαλότσες. Σώζεται και πήλι-
νον ομοίωμα των ακριβώς όπως είναι ή μάλλον ήσαν αί προ ετών φορούμεναι 
υπό ανδρών επάνω άπό τα υποδήματα. "Αλλο εϊδος ήσαν αί περιπεζίδες. Είδος 
έμβάδων δενομένων δια λωρίων εις τα σφυρά. Τα άμφίσφνρα έκάλυπτον τα σφύ
ρα τών ποδιών, ώς χαμηλαί «μπόται». Επίσης αί βλαϋται, ήσαν συρτό υπόδημα 
ή κουντούρα με θηλυκωτήρια, «βλαύτας σύρων» (Αθηναίος). Ό Σωκράτης 
επήγε εις το συμπόσιον τοϋ 'Αγάθωνος «τάς βλαύτας ύποδεδεμένος». Υπήρχε 
καί το ύποκοριστικον βλαυτία. "Αβλαυτος δέ ήτο ό ανυπόδητος. 

Αί νυκτιπήδηκες ήσαν κατά Πολυδεύκην γυναικεία υποδήματα. Τάς αναφέ
ρει ό Ηρώνδας (VII). 

Ai περιβαρίδες ήσαν είδος υποδήματος πιθανώτερον γυναικεΐον. 
Ό ή ή βαθύπελμος ήτο καί αυτή μέ κάττυμα ύψηλόν, όπως αί άρβύλαι καί 

αί κρηπΐδες. 
Οί καρκίνοι ήσαν καί αυτοί κάποιο υπόδημα πεπλατυσμένον έν σχήματι 

καρκίνου. 
Τα κολοφώνια ήσαν υπόδημα, έλκον τήν καταγωγή ν έκ Κολοφώνος. 
Άκροσφύρια ή άκρόσφνρα ήσαν γυναικεία υποδήματα (Πολυδεύκης, Η 

σύχιος). 
Ή κρούπεζα ή κρούπαλον ή κρούπανον ήσαν «ξυλοπάπουτσα» οπως τα 

τσόκαρα, τα όποια κάνουν κρότον, οτσν κρούωνται είς τό έδαφος (κρούω πέζα). 
Ό Ησύχιος αναφέρει «άμφίλινα κρούπαλα». 

Ή Φαικάς ή ψαικάσιον ήσαν λευκά υποδήματα, τα όποια έφόρουν οί γυ
μνασίαρχοι είς τα γυμνάσια καί οί ίερεΐς τής Αιγύπτου. Ό Ησύχιος όμως δια το 
φαικάσιον λέγει δτι ήτο υπόδημα γεωργικόν. 

Τα διάβαθρα είναι είδος υποδήματος ανδρών καί γυναικών. 
Αί βανκίδες ή βανκίδια τέλος ήσαν γυναικεΐον υπόδημα ή παντόφλα. Κατ' 

άλλους πολυτελές γυναικεΐον υπόδημα κροκοειδές είς το χρώμα. 
Αί λέξεις υπόδημα, ύπόδεσις (=ύπόδημα), παλαιότατα έλληνικαί, έδήλουν 

παν είδος, άπό τοϋ σανδάλου μέχρι στερεών κρηπίδων. 
'Ανωτέρω εϊδομεν, πώς ϊλεγον τάς λέξεις «βγάζω τα υποδήματα μου»· το 

άντίθετον «παπουτσώνομαι» δηλαδή, έλεγαν φορώ ή ύποδοϋμαι ή κρηπιδοϋμαι. 
Τέλος ό Ηρώνδας είς τον 7ον μιμίαμβόν του μνημονεύει ακόμη 2-3 ονομασίας 
άγνωστους άλλοθεν, είς τάς οποίας θα άναφερθώμεν κατωτέρω. 

"Οσον άφορςί δέ τα αφόρετα, δηλαδή καινουργή υποδήματα, τα δλεγον 
αφόρητα («αφόρητοι βλαύται» —'Αθηναίος). 

Ύπήρχον λοιπόν έπαγγελματίαι αρκετοί, οί όποιοι ήσχολοϋντο μέ το υ
πόδημα όμοϋ, άλλα δέν δλειπον καί τα κατά παραγγελίαν. Σφζεται αγγειογραφία 
ή οποία είκονίζει ύποδηματοποιόν να κόπτη είς τα μέτρα τοΰ ποδός τοδ πελάτου, 
το κάττυμα. Συνεπώς όλα τα σύνεργα τοϋ σανδαλοποιον, δπως ή φαλτσέτα (πού 
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πιθανόν έλέγετο κοπεος σκυτοτόμον ή σμίλη σκυτοτομική), το σφυρί (σφνρα), 
τα καρφιά, σχοινιά6, καλαπόδια (καλάπους ή καλόπονς) «οί σόλες» (καττύματα), 
το «σουβλί» (δπήτιον) ύπήρχον είς το άρχαΐον ύποδηματοποιείον. Διασφζεται 
καί ή λέξις αρβηλος (δ) πού ήτο το στρογγυλόν «κοπίδι» μέ το όποιον εκοπτον, 
§ξεον τα δέρματα οί υποδηματοποιοί, όπως καί σήμερον. Είς τους τάφους τών 
Θηβών τής Αιγύπτου είκονίζονται τα διάφορα στάδια κατασκευής υποδημάτων, 
κατεργασίας βύρσας καί παπύρου ή φοίνικος, τών οποίων τα φύλλα έχρησι-
μοποιοϋντο είς τήν Αϊγυπτον είς τήν ύποδηματοποιίαν. Ακόμη καί τα χρώμα
τα τών υποδημάτων ήσαν ποικίλα. Γνωρίζομεν ότι οί άρχοντες προετίμων τα 
κόκκινα, διάφοροι αξιωματούχοι τα λευκά κ.λπ. Ή προτίμησις τών αρχόντων 
είς τα ερυθρά μετεδόθη είς τους βασιλείς, εκείθεν εις τους Ρωμαίους καί Βυζαν
τινούς. Τα ερυθρά δι' εν διάστημα προετίμων καί αί γυναίκες (δπως καί τα άσπρα, 
κίτρινα κ.λπ.). Γνωρίζομεν δτι δια πολυτέλειαν εθετον επίχρυσους λωρίδας είς 
τα υποδήματα, δπερ εμπνέει τήν Σαπφώ να εΐπη «ά χρυσοπέδιλος Αυως», (ή 
χρυσοπέδιλος Αυγή). 'Ενίοτε διεκοσμοΰντο δι' αργύρου. Ό δέ "Ομηρος αναφέ
ρει «Καλά πέδιλα», πού σημαίνει ότι άπό το 1000 π.Χ. εϊχον φορμαρισθή κρι
νόμενα καί άπό αισθητικής πλευράς. 

Ό Ξενοφών μας πληροφορεί οτι πολλαί γυναίκες χαμηλού αναστήματος 
έφόρουν υψηλά υποδήματα, δια νά φαίνωνται ύψηλότεραι. Έδώ δέν πρέπει να 
έννοήσωμεν το άργότερον καθιερωθέν «τακούνι» γυναικών, άλλ' οτι όλη ή σόλα 
καί οί τυχόν πάτοι, οί όποιοι έτοποθετοΰντο εντός τοϋ υποδήματος έδιδον κάποιον 
ΰψος είς τάς γυναίκας χαμηλού αναστήματος. Αί πολύ ύψηλαί προετίμων τα 
σανδάλια καί γενικώς υποδήματα μέ λεπτή ν «σόλαν». Γενικώς ή γνωστή ώραιο-
πάθεια τών αρχαίων Ελλήνων τους ώδήγει είς αυτήν τήν ποικιλίαν. 'Ακόμη καί 
ό τρόπος πού έδενον είς τον πόδα τους ίμάντας καί οί ίδιοι οί ιμάντες ήσαν τμή
μα τής εύσχημου εμφανίσεως, πρβλ. καί Σαπφώ: «πόδας δέ ποικίλος μάσλης 
καλύπτει, λύδιον κάλον έργον» (καί τα πόδια καλύπτει πλουμισμένος ίμάντας, 
ώραΐον λυδικόν Ιργον. Καί είς τήν Π.Δ. («Γένεσις» ΙΔ') εύρίσκομεν τήν λέξιν 
σφνρωτήρ, ή οποία έδήλου προφανώς κάποιαν άκρην τοο υποδήματος ή τών 
ίμάντων, λωρίων τών τυλισσομένων είς τα σφυρά. Ό ίερός Χρυσόστομος τήν ερ
μηνεύει: «το άκρον τοο υποδήματος το είς οξύ λήγον». 

Δι' αυτούς τους λόγους ό υποδηματοποιός ήτο εις τών εκλεκτών επαγγελμα
τιών. Έκ τής καλλιτεχνικής του διαθέσεως έξηρτάτο το κομψόν υπόδημα. Εί
ναι γνωστόν δτι οί σανδαλοποιοί τής Αιγύπτου ήσαν είς το έπίκεντρον τής καλ
λιτεχνικής καί επαγγελματικής ζωής. Έπαινών κάποτε κάποιος τήν εξωτερική ν 
έμφάνισιν τής συζύγου φίλου του σοφού, αυτός δεικνύων τα υποδήματα του εί
πε: «τα βλέπετε, είναι τόσον ωραία, άλλα ξέρετε πόσον μέ στενεύουν; Προφανώς 
εννοούσε δτι, άν καί ήτο ευμορφος ή σύζυγος του, τον έβασάνιζε. Έκ τοΰ ανεκ
δότου αυτού φαίνεται, δτι έφόρουν στενά καί κατά τεκμήριον κομψά υποδήματα, 
ή δέ πολυχρησία των έδιδε λαβάς καί δι' αλληγορίας. Καί είς τήν Ελλάδα ήτο 
γνωστόν έκ ποίων πόλεων ήρχετο τό καλόν υπόδημα είς τάς αγοράς τών 'Ιώνων 
κυρίως, πού έπεμελοΰντο περισσότερον τήν κομψότητα των. Είς τήν ëVvoiav 
βεβαίως τοΰ καλού υποδήματος πρέπει νά ύπονοήσωμεν καί τήν τοΰ «στερεού». 
Πάντως αί 'Αθήναι, ή Σικυών, το "Αργός ήχαν περίφημοι δια τα κομψά καί καλά 
υποδήματα των. Οί 'Αθηναίοι «είχαν νά κάνουν» μέ «τα υποδήματα τοΰ Άλκι-
βιάδου» καί τάς «αρβύλας τοΰ Ιπποκράτους». 

Είς τήν Έλληνιστικήν-Ρωμαϊκήν έποχήν συνήθιζον νά χαράσσουν εις τό 
κάττυμα, ώστε νά άποτυπώνωνται είς τό λασπώδες έδαφος, φράσεις όπως ή γνωστή 
«έπου μοι». Φαίνεται δτι έπεμελοΰντο καί τής στιλπνότητός των. Υπάρχει §ν 
άνέκδοτον τό δποΐον λέγει: «κάποιος 'Αθηναίος παρατηρεί φίλον του, δια τα 
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στιλπνά του πέδιλα και συμπεραίνει ότι περνά οίκονομικά προβλήματα. Τα στιλ
βώνει δηλαδή μόνος του, διότι άν τα έστίλβωνε δούλος, δέν θα ήστραπτον τό
σον καλώς. Δηλαδή αυτός είχε πωλήσει καί τον δοϋλον του, λόγω οικονομικών 
δυσχερειών. "Ας παρακολουθήσωμεν μίαν σκηνήν είς ëv άρχαΐον ύποδηματοπω-
λεϊον τοϋ 3ου π.Χ. αιώνος, κάποιας ελληνικής πόλεως, ίσως τής Κώ, όπου τότε 
συνεκεντροΰντο ποιηταί καί καλλιτέχναι, όπως μας τήν παρουσιάζει ό μιμογρά-
φος, δωρικής καταγωγής, Ηρώνδας. Ό σκυτευς (όπως είναι καί ό τίτλος τοΰ μι-
μιάμβου) είναι έδώ καί πωλητής, ô όποιος αντιμετωπίζει δύσκολους πελάτισσας. 
Λέγει εϊς εν ση μείον: «Φέρε μου, Πίστε, (ό βοηθός του) δλα αυτά τα παπουτσάκια 
(σαμβαλονχίδας), διότι πρέπει να φύγουν στα σπίτια τους ευχαριστημένες οί 
γυναίκες. Κοιτάξετε δέ σεις (αί πελάτισσαι) δλην αυτήν τήν ποικιλΐαν άπό τήν 
Σικυώνα, άπό τήν Άμβρακίαν υποδήματα, λεία, ελαφρά (νοσσίδες λεϊαι) σέ χρώ
μα παπαγάλου (ψιττάκια), άπό κάνναβιν (κανναβίσκα)η, πολυτελή (βανκΐδες), 
«παντοφλέ» (βλαυτία) ιωνικά υψηλά (ίωνίκ' άμφίσφυρα), ελαφρά δια το βράδυ 
(νυκτιπήδηκες), «παπούτσια» πού καλύπτουν τά σφυρά (άκροσφνρια), φαρδιά 
εμπρός (καρκίνια), σανδάλια άργεΐα (αάμβαΧ άργεϊα), κόκκινα (κοκκίδες)} νεα
νικά (e^ßoi), δι' άνετον βάδισμα (διάβαθρα). Πέστε μου τί επιθυμεί κάθε μία. 
Κοιτάξετε καί τά δέρματα καί τί πικρό ψωμί τρώμε έμεΐς οί τσαγκάρηδες—για 
να κάμωμε καλά παπούτσια —ώς αν αϊσθοισθε σκντεα και κννες τί βρώζουσι). 

Πελάτισσα: Αυτό τό ζεύγος, πού τώρα έπιασες, πόσον τό πωλείς; Μή ζή
τησης όμως πολλά καί μας άναγκάσης νά φύγωμε. Σκυτεύς: Αυτό τιμάται μία μνδ. 
Κοιτάξετε το καί άπό επάνω καί άπό κάτω. Καί ή ιδία ή 'Αθηνά νά ήρχετο, δια 
νά τό άγοράση, δέν θα τής έκοβα δεκάρα (χαλκού ρίνημα ουκ αν άποστάξαι/. 

Καί τό παζάρευμα συνεχίζεται (έκδοσις Otto Crusius «Die mimiamben 
des Herondas», Leipzig 1926). Ά ς ϊδωμεν τώρα έξ άλλης γλωσσικής γωνίας τό 
υπόδημα. Ένώ, δπως εϊπαμεν, οί Έλληνες είχαν (καί έχουν) ίδιαιτέραν έπίδοσιν 
καί μακράν παράδοσιν είς τό υπόδημα, (ακόμη καί είς τό Βυζάντιον ό Πτωχοπρό-
δρομος ομιλεί διάτα μακρομύτικά του,μόδα ανδρικού υποδήματος, πού επανήλθε 
κατά καιρούς), προς τούτοις δέ καί άφθονίαν λέξεων πέριξ τούτου, δπως εϊδσμεν, 
κατά περίεργον τρόπον αί έπικρατήσασαι λέξεις είς τον νεώτερον έλληνισμόν, 
ήδη άπό τους Βυζαντινούς χρόνους είναι ξέναι: Παπούτσι-παπουτσής (περσικής), 
τσαγγάρης (περσική). 

Σ ό λ α : Προέρχεται έκ τοϋ ίταλικοϋ, κυρίως δέ τού λατινικού solea ( = 
σάνδαλον). Ίσως δμως ή solea νά έχη σχέσιν μέ τήν άρχαίαν έλληνικήν λέξιν 
ύλία ίσ-δασεΐα εναλλάσσονται είς τάς ίαπετικάς λέξεις) τήν οποίαν διασφζει 
ό Ησύχιος. Δέν τολμώμεν δμως κατηγορηματικώς νά εϊπωμεν δτι ή σόλα προέρ
χεται αμέσως ή εμμέσως (μέ τό φαινόμενον τής παλινδρομήσεως) έκ τής ύλίας 
(=σόλα, τακούνι ή σάνδαλον). 

Κ α λ ι β ώ ν ω : Ά π ό τό λατινικόν caliga (=παπούτσι). 
Κ α β ά φ η ς : (ευτελής υποδηματοποιός, τουρκική λέξις). 

Φ α λ τ σ έ τ α (ίταλική), μ π ό τ α (γαλλική), τ σ ό κ α ρ ο (Ιταλική), γ α λ ό-
τ σ α (ίταλική), π α ν τ ό φ λ α (ίταλική, άν καί ήδη εϊπαμεν δτι πιθανόν νά είναι 
ελληνική), τ α κ ο ύ ν ι , (Ιταλική). Κατά διαβολικήν συγκυρίαν καί ή λέξις 
τ σ α ρ ο ύ χ ι είναι τουρκική. 

'Αλλά καί οί «κ ά λ τ σ ε ς», πού αμέσως σχετίζονται μέ τον πόδα καί το 
υπόδημα, είναι ρωμαϊκής προελεύσεως: calceus (=ύπόδημα) κάλτιος, καλτίκιος) 
κάλτσα. Πάντως καί είς τους χρόνους τής ακμής των βλέπομεν τους Ρωμαίους 
νά φορούν «κάλτσες»· αρκετά ενωρίς δηλαδή οί έλληνες, αρχικώς αντί έσχημα-
τισμένων «καλτσών» έτύλισσον τον πόδα δια ζεστού υφάσματος. 

Ή λέξις ποδεϊον δηλώνει το «ποδοπάνι», πού σιγά-σιγά εξελίσσεται είς 
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«κάλτσα», Πιθανόν και ή λέξις κνημις έκτος από τήν μεταλλικήν κάλυψιν τοΰ 
ποδός είς τάς πολεμικάς επιχειρήσεις (περικνημίδες), έδήλωνε και τήν κάλτσαν, 
κάτι δπως το τουζλούκι (τουρκ.) τήν γκέττα (ίταλ.) ή και αυτήν τήν κάλτσαν, το 
ποδεΐον. Επίσης ή προαναφερθείσα πέλλντρον ή πελλύτευμα έκτος τοο ίμάντος 
υποδημάτων ήτο και είδος κάλτσας, είδος δεσμών πέριξ τών σφυρών. Όμοίως 
ξέναι είναι καί αί λέξεις τ σ ο υ ρ ά π ι (τουρκ.), και κ α λ τ σ ο ύ ν ι (Ιταλ.). 

Παραθέτω προσέτι μερικάς λέξεις, άναφερομένας είς το υπόδημα, αί όποϊ-
αι δέν είναι Έλληνικαί: κετσές, σκαρπίνι, μποττίνι, γόβα, γοβάκι, λουστρίνι, 
φόντι, σονβλί, κουντούρα. 

'Αμφισβητείται το ίταλικον κορδόνι, το οποίον οφείλεται μάλλον είς το 
γλωσσικον φαινόμενον τής παλινδρομήσεως έκ τής ελληνικής λέξεως χορδή, 
τήν οποίαν έλαβον οί λατϊνοι από ήμδς και τήν επέστρεψαν μεταπεποιημένην 
(δπως ακριβώς με τήν λέξιν κόρδα, κουρδίζω, καί αύται έκ τής λέξεως χορδή). 

"Ολος αυτός ό καταιγισμός τών ΐταλικών τουρκικών, κυρίως, λέξεων σχε
τικώς μέ το υπόδημα καί τήν κάλτσα, οφειλόμενος πρωτίστως είς τήν ρωμαιο-
κρατίαν, βενετοκρατίαν, τουρκοκρατίαν, δεν παύει να είναι υπερβολικός δΥ ëv 
είδος τών ουσιωδών τής διαβιώσεως καί επιβιώσεως, μέ τον όποιον μάλιστα ή-
σχολήθημεν καί είς τό άπώτατον παρελθόν καί είς τό πρόσφατον, άλλα καί σή
μερον επιτυχώς καί μετά ζήλου. 

Έ κ τών λέξεων, τάς οποίας αναφέρει ό Ηρώνδας, είς τον «Σκυτέα» του, 
ονομασίας υποδημάτων, πρέπει να θεωρήσωμεν άρκετάς ως ευτράπελους καί χα-
ριτωμένας εκφράσεις τής αγοράς, όπως θα έλέγομεν σήμερον: «ωραίο αυτό τό 
τσιτάκι, πάρε αυτά τα λουστρίνια τα καναρινιά», έννοούντες φορέματα καί υπο
δήματα. 

Ώρισμέναι έκ τών ονομασιών τών υποδημάτων τοϋ Ηρώνδα γνωρίζομεν 
ότι ήσαν πραγματικαί καί τάς εύρίσκομεν εις τα λεξικά, δπως βανκίδες, βλαντία, 
σάμβαλα, κ.λπ., άλλαι πάλιν δπως σαμβαλουχίδες, νοσσίδες, κανναβίσκα, ψιτ-
τάκια, καρκίνια, έφηβοι, κοκκίδες είναι δημιούργημα τοΰ συγγραφέως ή λέξεις 
τοΰ εμπορίου καί μόνον, θελκτικαί λέξεις τάς οποίας πάντοτε, εφευρίσκουν οί 
άνά τάς έποχάς μικρέμποροι, εκ τών οποίων τινές δέν εμπεριέχονται ούτε είς τό 
λεξικον τοο Liddel-Scott. Πάντως «τις νοσσίδες» καί τα «ψιττάκια» περιέλαβεν 
ό Ησύχιος είς τό λεξικόν του8. 

Τελειώνω άθροίζων τάς λέξεις τάς καθαρώς έλληνικάς ώς προς τό υπόδημα, 
αί όποίαι διατηρούνται μέχρι σήμερον. Πεδιλον, υπόδημα, σάνδαλον, κάττυμα, 
ιμάς, ψίδι (άψις-άψίδιον), ποδεΐον (χρήσις είς τον έλληνικόν στρατόν) μπαλω
ματής (εμβαλώνω) μπαλώνω), αρβύλα (χρήσις είς τον έλληνικόν στρατόν). 

Προσθέτω είς τήν παροΰσαν περίληψιν καί τάς τρεϊς άμφισβητουμένας 
ώς προς τήν ελληνικότητα των λέξεις: Σόλα, παντόφλα καί κορδόνι. Έκτος τών 
ανωτέρω έν αφθονία ονομασιών υποδημάτων τών αρχαίων Ελλήνων, ô Πολυ
δεύκης και ό Ησύχιος είς τα λεξικά των διέσωσαν περίπου άλλας τόσας ονομα
σίας, τάς οποίας δέν άπαντώμεν άλλαχου, πλην μιας-δύο τό πολύ είς τον Άρι-
στοφάνην, τον Σουΐδαν ή τό Μέγα Έτυμολογικόν. Αί όνομασίαι αύται είναι αί 
έξης περίπου: Περσικοί (γυναικεία υποδήματα), πλοιάριον (γυναικεϊον υπόδημα), 
ραπίς, σελευκις (γυναικεία ύποδ. άπό τήν συριακήν Σελεύκειαν), σε^παλα, σμιν-
δυρίδια, συκχάς, συγχίς, σύκχοι (φρυγικά), χϊαι (ανδρικά), ή"λιψ (δωρικά), νυμ-
φίδες (νυμφικά), κάσκανα (ή λέξις σημαίνει καί τα καττύματα), ακάτων, κανά-
βια καί άλλα. 

Πλουσία γλώσσα, ύποσημαίνουσα καί τήν έπίζηλον θέσιν τής υποδηματο
ποιίας είς τον άρχαϊον έλληνικόν κόσμον. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Όπως καί είς άλλα εργαστήρια, καταστήματα, τοιουτοτρόπως και είς τα σκυτεϊα έ-
σύχναζον οί αργόσχολοι. Ό φιλόσοφος π.χ. Κράτης άνεγίνωσκε Εργα τοο 'Αριστοτέλους «έν 
σκυτείφ καθήμενος», όπως αναφέρει ό κυνικός Τέλης (3ος αΐών. π.Χ.) είς τόν «περί πλούτου 
καί πενίας» (9) (εκδοσις 'Ιονίου Πολιτείας, Κέρκυρα, 1830). 

2. Καρκίνοι ήσαν είδος υποδήματος. 
3. Ό «Κόνειος ίμάς» εθεωρείτο πολύ ανθεκτικός καί ή φράσις ήτο παροιμιώδης δια πρά

γματα μεγάλης αντοχής. 
4. Μία τοιαύτη ύλη έλέγετο μάδος. 
5. Ό Θεόκριτος είς εν των είδυλλίων του αναφέρει ότι, δια καλύτερον άμελγμα των α

γελάδων ετίθετο ύπό τους πόδας των είδος καλοπεδίλων (πιθανόν δια να ακινητοποιούνται). 
6. Τό σχοινίον έλέγετο σχοινίον, σχοίνος, μήρινθος, θώμιγξ, σπάρτον, σιταρτίον κ.λπ. 
7. Σημειωτέον ότι έκ τής καννάβεως ήδη οί αρχαίοι κατεσκεύαςον σχοινία, στυππεϊα, 

ύφασμα, ίστία, άλλα καί είς τους νεωτέρους χρόνους οί ράπται έτοποθέτουν είς τα σακκάκια τα 
γνωστά «καναβάτσα», προϊόντα καί αυτά τής κανάβεως. 

8. Καί σήμερον μετ' αρκετής δόσεως ευτραπελίας καί λαϊκής εκφράσεως λέγομεν τα 
υποδήματα πατούμενα. "Ας σημειώσω έδώ Οτι ή λέξις πάτος έσήμαινε παρ* Άρχαίοις μόνον 
τόν δρόμον. 
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