
Πλεκτή επένδυση του κάτω άκρου  για προστασία από το κρύο. 

Σημασία:

Καλτσόνε = μεγάλη κάλτσα αλλα και κλειστή πιτσα (Ιταλ calzone), από εδώ πρήλθαν τα: 

    caleçon (French)> καλσον ή καλτσον
    calzone (German)
    calzone (Spanish)
    calzone (Polish)
    калісони, kalisóny (Ukrainian)
    кальсоны, kal'sóny (Russian)

από την ιδια λεξη το καλιτσουνι (διορθωτικη παρεισφρυση του γιωτα από επηρεια του ελλ. 

προθήματος καλλι- πβ. καλλιγραφια, καλλιφωνια). Επωνυμο Καλλιτσουνάκις. Απανταται και ως 

σκαλτσουνι και είναι νηστήσιμο γλυκισμα της παραδοσιακης κουζινας. ισως επειδη τις καλτσες τις 

τυλιγουν ετσι που μοφολογικα μοια ζουν με το καλτσονε η το σκαλτσουνι.



Αυγο για τις καλτσες. Ξυλινο αυγο για μπαλωμα της φτερνας της καλτσας.

Μανταρισμα = επιδιορθωση, φραξιμο της τρυπας  μιας καλτσας αλλα κυριως η αποκατάσταση 

καποιου ποντου που έφυγε. Τα ψιλικατζηδικα του 1950 ειχαν αναρτημενη την επιγραφη ΜΑΝΤΑΡΟΝΤΑΙ 

ΚΑΛΤΣΑΙ - ΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΚΟΜΒΙΑ. Την εργασια εκαναν οι μανταριστρες με ειδικο  ηλεκτρικο βελονακι. 

Αμοιβοντουσαν με τον ποντο. Η λεξη μαντάρω π[αρθηκε από το  Ιταλικο ammendare < lat 

emmendare =επισκευαζω ,προσθετω κατι που βλετιωνει. (αγγλικα Ammendment =  προσθήκη, 

τροποποιηση, τροπολογια). Το μεντάρε που επικαλειται ο Μπαμπινιώτης είναι ανυπαρκτο.



Ειδος εξαρτηματος της ενδύσεως με μορφη μικρης ζωνης του μηρου ή της κνημης που 
συγκρατει και στερεωνει  την καλτσα.
Ετυμολογία από το καλτσα+δενω. Ορθοτερον θα ηταν o καλτσοδέτης* που όμως εγινε θηλυκο: 
η καλτσοδετα αφου κυριως το φορουν γυναικες. 
Τα περισσοτερα είναι αρσενικα 
διαδέτης, πλαγιοδέτης, βιβλιοδέτης, ιστιοδέτης, κεφαλοδέτης, λαιμοδέτης, πρυμνοδέτης,

Ως εξαρτημα το αντικατεστησαν οι ζαρετιέρες .

 Το αναφέρει το Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) 
αλλα ο Τριανταφυλλλίδης το αγνοεί. 

________________________________________________

Καλτσοδέτα 

Ζωνη από την οποια ξεκινουν  ιμαντες αναρτησης των καλτσων. 
Ανικαταστάθηκαν από τασ καλσον.
Φαινεται ότι διατηρουν όμως ισχυρη ταση σεξουαλικου ερεθισματος και διατηρουνται ακομη 
στην πορνογραφια. Μια γυναικα με ζαρετιερες θεωρειται πιο διεγερτικη από μια άλλη με 
καλσον.  Ενας επισκοπος με ζαρετιερες εξακολουθει να αποτελει σκανδαλο. Που θα παει όμως,  
καποτε θα το θεωρησουμε φυσικό!

Μεταφραστηκε λανθασμένα περικνημις. Βλ. αναφορα Ταγμα των ιπποτων της 
περικνημιδος
Περικνημις είναι η γκετα  που γαλλικα λεγεται jambière και αγγλικα gaiter από το επισης 
Γαλλικο guêtre = "αυτά που ανήκουν σε ενδυμασία αγροτών" οι γκέτες.
Περικνημιδες φορουσαν οι αρχαίοι Ελληνες οπλιτες πριν εφευρεθουν οι καλτσες.
Διονύσιος  ο Αλικαρνασεύς - Ρωμαικές Αρχαιοτητες 4.16, Πλούταρχος - Φιλοποίμην 9.
Οι επικοι τις ονομαζαν απλα  κνηγμιδες πχ 

Αγγλικα λεγεται garter . 

ζαρετιέρες 

Συγγενικά

κάλτσες
Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012
5:38 μμ
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Οι επικοι τις ονομαζαν απλα  κνηγμιδες πχ 

κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε

καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
Ομήρου Ιλιας 19.368

Βλ. Εικονα 4

Ετυμολογία:

Από το λατινικο calx γεν calcis = φτέρνα.267.75

Αναλογα με το υψος εχουμε κοντες και ψηλές καλτσες.
Αναλογα με το χρήστη εχουμε ανδρικες , γυναικειες και παιδικες  καλτσες
Αναλογ μα το υλικο κατασκευης εχουμε βαμβακερες, μαλλινες, ναϊλον
Στα χρονια μας εφευρεθηκε το καλσόν (Γαλλιστί caleçon και  βαρβαριστι καλτσόν από παρετυμολογία 
από το καλτσα).9359.282 [408]

Screen clipping taken: 8/9/2012 9:37 μμ

Εγκυκλοπαιδικά

Κάλτσα
Λατινινικα calx 

Ιταλικά calze

Αγγλικά stockings, 

Γαλλικά chaussettes, bas

Ζαρετιέρα, καλτσοδέτα
Ιταλικά giarrettiera

Αγγλικά garter, 

Γαλλικά jarretière

Ξενόγλωσσα

Εικόνες
1
ζαρετιέρες
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φτέρνα.pdf


2
CALZONE

3 
Καλτσοδέτες
Ευγενής με καλτσοδέτα 

   ΑΣ4 ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ Page 3    



'Ετερος Ευγενής με καλτσοδέτα Εταιρα Γαλλιδα αγενής με καλτσοδέτα 

4
Περικνημιδες, γκέτες, guêtres, garters, καλτσες 

αλλα όχι καλτσοδέτες. 
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Δεν προκειται για ζευγος ουτε για σπανιο ειδος γιατι ως γνωστον ο διαβολος εχει πολλα 
ποδαρια.

Διαολου καλτσα  

Φράσεις

*************

Παροιμίες

Κατά την δυτικη αντιληψη τα παιδια κρεμουν τις καλτσες στο τζακι και ο Αγιος Βασιλης, κατεβαίνοντας 
από την καμινάδα,  τους τις γεμιζει με δωρα

Παραδoσεις
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Το μεγαλύτερο θαυμα του Αη Βασιλη είναι ότι μπαινοβγαινει από χιλιαδες καμινάδες ενώ είναι χοντρός 
και βγαινει με κατασπρα γένια και ασπρες τις γούνινες μπορντουρες της φορεσιας του.

Αναφορές 
1

Οι καλτσες του Καίσαρα 
Καισαρ = τιτλος βυζαντινός. Οι κάλτσε, τα παρουτσια τα σκιάδια ηταν διακριτικα της θεσεως (οφφικιου) .   

Κωδινου Κουροπαλάτου 

2
Ταγμα των ιπποτων της περικνημιδος 

Το Ευγενέστατο Τάγμα της Περικνημίδας είναι ένα Ιπποτικό Τάγμα, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε στη 
μεσαιωνική Αγγλία και στις μέρες μας τα μέλη του προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλα μέλη της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Αποτελεί το πρώτο τη τάξη τάγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο μέγιστος αριθμός 
των μελών του τάγματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24 ανάμεσα στα οποία βρίσκονται πάντα ο εκάστοτε 
μονάρχης της Μεγάλης Βρετανίας και ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Εκτός από τα 24 αυτά μέλη θέση στο τάγμα 
αυτό έχουν οι λεγόμενοι «υπεράριθμοι Ιππότες και Κυρίες» (αγγλικά: Supernumerary knights and ladies), οι 
οποίοι είναι μέλη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, ξένοι μονάρχες κτλ.

Το έμβλημα του τάγματος είναι μια περικνημίδα (καλτσοδέτα)  με το ρητό Honi soit qui mal y pense 
(γαλλικά: "ντροπή σε αυτόν που σκέφτεται άσχημα") με χρυσά γράμματα. Νέα μέλη στο τάγμα πάντοτε 
ανακηρύσσονται κατά την 23η Απριλίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, προστάτη αγίου της 
Αγγλίας. 

Λιλιά και  παράτες του Ταγματος!
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