
  
τα τσαγγία
Βυζαντινά υποδήματα
Θα θυμάστε ότι το πτώμα του Κωσταντίνου του Παλαιολόγου το αναγνώρισαν, μετα την Αλωση, απο τα 
κόκκινα τσαγγία με αετούς που μόνο ο αυτοκτράτορας φορούσε.

Τώρα  μας έμεινε το επάγγελμα: τσαγγάρης<τσαγγάρις<τσαγγάριος = ο κατασκευαστής τσαγγίων. 

Πβλ παροιμια: "Δουλειά δεν είχε το μουνί και μάθαινε τσαγκάρης" αλλά και τη φράση-κατάρα:«Που να 
'μπει ο διάολος μέσα σου και να 'ναι και τσαγγάρης » .

Και παρακάτω ….

τσαγγία
Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012
7:18 πμ
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Πτωχοπροδρομικά

The Complete Costume Dictionary
Elizabeth J. Lewandowski

Ετυμολογία

Η λέξη είναι περισκή zanca [Κουκ τομ.Δ σελ. 409]
Κατά τον Ησύχιο :  Σαγγάριος = σκυτεύς. Πιθ. από την σαγή< σάγμα

σαγγάριος
A. maker of τζάγγαι (a kind of shoe), Hsch. s.v. σκυτεύς; cf.

τσαγγαριος.

Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. 

σάγγαρον ειδος βάρκας ή κανό (Ισως κατασκευασμένα με δέρμα)

Ioannis Meursii - Glossarium Graeco-barbarum,

Τζαγγάρις Κατασκευαστής παντός ειδους υποδημάτων. Διαφορος του Τσαγγά (κατασκευαστή των 
βασιλικών τσαγγίων) 

Αναφορές 

Αποδυθείς (ο Βάρδας Φωκάς) τά μελαμβαφή πέδιλα, άπερ έφερον τότε τά μέλη της αριστοκρατίας και 
οί άρχοντες, έτόλμησε νά περιβληθη τά ερυθρά, άπερ ήσαν σύμβολα της υπέρτατης αρχής, και ν' 
άνακηρυχθη επισήμως βασιλεύς.
Γουστάβος Σλουμπερζέ - Ιωάννης ο Τσιμισκής σ.7(262,79)

Οι αυτοκράτορες ειχν μια ιδιαιτερη συμπαθεια στα κόκκινα παπούτσια, κόκκινο μελανι, και πορφυρά 
ρουχα, και το μαιευτηριο της πορφύρας που είχε πορφυρή ορθομαρμάρωση και που εκεί η Αυγούστα 
γεννοβολούσε τα πορφυρογέννητα. Μονό στον Ιππόδρομο ο αυτοκράτορας προτιμούσε τα γαλάζια 
παιδιά : του Βένετους (εμ τι πους πράσινους θα διαλεγε;). 

Μιά άλλη λέξη που αφορά το επάγγελμα του υποδηματοποιού αλλά ξεχάστηκε εντελώς ως δηλωτικόν 
επαγγέλματος, επέζησε όμως παγκόσμια λόγω της χρήσης της ως επωνύμου του Κωνσταντίνου 
Καβάφη.   ( καβάφης ο [kavafis] Ο11 : (παρωχ.) αυτός που κατασκευάζει ή πουλά παπούτσια κατώτερης 
ποιότητας. [τουρκ. kavaf (από τα αραβ.) -ης] [Κριαρας  λήμα καβάφης])

Αητέν’ τς επαραπέτανεν ψηλά ’ς σα επουράνια
Και  τα τζαγκία ατ’ κόκκινα και το τσαρκούλν’ ατ’ μαύρον,

Ποντικον Δημοτικον  
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Παραγωγα

9257

Τσαγκάρης
Τσαγκαρεύω
Τσαγγάς
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Screen clipping taken: 19/8/2012 10:20 μμ

Τσαγκαρεμένα
Θελω και τα στιβάλια μου καλα τσαγκαρεμένα
Κι οντε θα τύχει μιά στρατιά, να πας εσύ για μένα

τζαγκιά

2086

Ηπήτης =σουβλί του τσαγκάρι . Παραμενει ως επώνυμο.  Διάσημος ο 0 γιατρός Πέτρος Ηπίτης και 

Συγγενικά 
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Ηπήτης =σουβλί του τσαγκάρι . Παραμενει ως επώνυμο.  Διάσημος ο 0 γιατρός Πέτρος Ηπίτης και 
ο ρόλος του στους αγώνες για την κατάργηση της Βαυαρικής μοναρχίας στην Ελλάδα.

2086
Τίτλος: ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ
Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
Εκδότης:ΖΗΤΡΟΣ
Έτος:1836

Μορφή: ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλιογραφία
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