
Βλ. Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana - Ottorino Pianigiani. 
Quella veste bianca di panno lino per solito lunga dal collo fino al giocchio e per le donne 
anche più, che portasi generalmente sulla carne.

Ένδυμα από λευκό λινό ύφασμα  που συνήθως φθάνει μέχρι τα γόνατα 
και το γυναικείο ακόμη παρακάτω, κα που φοριώταν κατάσαρκα. 

Όμως είναι γνωστόν  τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το 
κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα. 

Σημασία:

Μικρό φελώνιον . Σ' ένα τυπικο του 10ου αι  αναφέρεται ότι ο ψάλτης 
του Ακαθίστου πριν να αναβεῖ εις τον άμβωνα φορεί το φαιλονιον ή το 
καμίσιον.Του το παραδίδει ο επίσκοπος.

Προφανως το καμίσιον δεν φοριωταν κατάσαρκα αφου υπάρχει η λέξη 
υποκάμισον.  Είναι αδυνατο να φάντασθουμε ψάλτη να κανει στριπτήζ 
δημοσίως για να φορέσει κατάσαρκα το καμίσιον. 

Εγκυκλοπαιδικά:

In this miniature the protopsaltes wears the kamision. According to a tenth
century typikon of the Great Church preserved in Dresden, the cantor who sang
the Akathistos received the kamision from the hands of the bishop before he
ascended ...

Veste bianca lunga fino ai piedi, di solito fermata ai fianchi dai cingolo. La si 
mette per la S. Messa e per le celebrazioni liturgiche più importanti 
Ποδηρες λευκο αμφιο στερεουμενο συνηθως με το cingolo. Το φρει ο ιερεας 
κατά την θεια λειτουργια η σε άλλες σημαντικες θρησκευτικες τελετες.

Dizionario liturgico
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Γαλλικά

Στα ελληνικά υπάρχει και η καμιζόλα ή πουκαμίσα ως νυκτικό.

Λευκό ή πορφυρό λινό φαιλόνιο.
Patrologia greaca 155.396

Κουμίς =αλαβανικα πουκάμισο 1139.89

Neil K. Moran  - Singers in Late Byzantine and Slavonic Painting

Ετυμολογία:

Από το λατινικο  cama κάμα
Που το 
C. T. Lewis,Charles Short, LL.D. Oxford. Clarendon Press. 1879. 
A Latin Dictionary 
Οριζει το cama ως «μικρή  κλίνη κοντά στο έδαφος»   < Ελλ. επίρρημα χαμαί
(κατω στο έδαφος).

Isidoro dà per origine il b. lat. CAMA: letto
rimasto nello spagnolo e nel portoghese  
er essere veramente la veste con la quale
si dorme. 

small bed near the ground, επικαλούμενο τον ορισμό του Ισιδώρου Orig. 20, 
11, 2. Το καμίσι και η καμιζόλα είναι νυχτικά (ρούχα με τα οποια 
κοιμώμαστε). Βλ και: 

Αντιθετα το  Thesauros tes hellenikes glosses: Caroli Labbaei Glossaria 
Graeco Τομ 11 σ.337

Καμήσιον ο επικαμάτων χιτὠν.(sic)

Καμήσιον ο επί καμάτων χιτών ( για τους καμάτους, ρούχο 
εργασἰας)

1.

Καμήσιον ο επί καυμάτων χiτών (για τα  καυματα, για τις 
μεγαλες ζέστες δηλ. ελαφρύ ρουχο)

2.

Που θα μπορουσε να διαβαστεἰ: 

Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana - Ottorino Pianigiani. 
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Πιστευω ότι η κυρια σημασία (νυχτικό) πέρασε και σε άλλα ενδύματα 
που μοιάζαν με νυχτικά αλλά ειχαν άλλη χρήση και άλλο τροπο που 
φοριόντουσαν . πβλ πουκαμίσα (η)  , καμιζόλα. Για αυτης της σημασιας, 
εξωτερικά συνήθως, ενδύματα δημιουργήθηκε και το υποκάμισον. 

Συνθετο:  ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΚΑΜΙΣΟΝ = θώρακας Γαλλ. cuirasse 331

Εικόνες:

Ο προτελευταίος  πάπας Βενεδικτος φοράει το καμίσιον

Βυζαντινοι Ψάλτες με καμίσια

Χωρικοί κατά τον μεσαίωνα φέροντες καμίσια 
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Καμίσιον καθολικού ιερέα
Camice

Φράσεις:

Δηλ. πολύ συχνά. Σημερινή εκφραση. Παλαιοτερα αλλαζαν πουκαμισο 
από Πάσχα σε Πάσχα. 

Αλλάζει τις γυναίκες σαν πουκάμισα.

Το πουκάμισο το θαλασσι
Μια φορουσα εγω και μια εσυ

Είμαι μάγκας το καυχιέμαι φίνο έξυπνο παιδί,
τις γυναίκες τις αλλάζω σαν πουκάμισα
και κορόιδο δε με πιάνει καμιά βλάμισσα.

Τραγουδια - Ποίηση

Παροιμίες:

Αναφορές:
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Πτωχοπροδρομικα 336.20

---2---
Καὶ εἰσάγονται κατὰ τὸ πρῶτον σχῆμα δεύτερον βῆλον· οἵ τε ἀνθύπατοι καὶ 

πατρίκιοι μετὰ τῶν ἑαυτῶν καμησίων καὶ τῶν λευκῶν χρυσοτάβλων 

χλανιδίων, καὶ ἀσπάζονται καὶ αὐτοὶ τοὺς δεσπότας, καὶ ἵστανται δεξιὰ καὶ
ἀριστερὰ ὑποκάτω τῶν φορούντων τοὺς χρυσοῦς λώρους.538
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