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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΑΠΑΡΧΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ  
 

1. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΕΝ-

ΔΥΜΑΤΑ 

 

Ο άνθρωπος είναι το μόνο από τα ζώντα όντα επί γης που κα-

λύπτει το σώμα τους με  ενδύματα,  άρα ο άνθρωπος γεννήθηκε και 

αυτός γυμνός.  

Ο Παυσανίας στο «Ελλάδος Περιήγησις» (Αρκαδικά Ι, 5 – 7) 

αναφέρει ότι  ο Πελασγός, ο πρώτος βασιλιάς της Αρκαδίας,  ήταν 

εκείνος που πρώτος κατασκεύασε καλύβες, για να μένουν οι άνθρω-

ποι, καθώς και χιτώνες από δέρμα ύαινας για την ένδυσή τους, για 

να μην κρυώνουν, αλλά και για να μην τους καίει ο ήλιος, πρβ: «Πε-

λασγός δε βασιλεύσας τούτο μεν ποιήσασθαι καλύβας επενόησεν, ως 

μη ριγούν τε και ύεσθαι τους ανθρώπους μηδέ υπὸ του καύματος τα-

λαιπωρείν: τούτο δὲ τους χιτώνας τους εκ των δερμάτων των οιών, 

οις και νυν περί τε Εύβοιαν έτι χρώνται και εν τη Φωκίδι οπόσοι βίου 

σπανίζουσιν..» (Παυσανία Ελλάδος Περιήγησις, Αρκαδικά Ι, 5 – 7) 

Σύμφωνα με τους μύθους των αρχαίων Αιγυπτίων, καθώς ανα-

φέρει ο  Διόδωρος Σικελιώτης (1, 10), οι πρώτοι άνθρωποι  γεννή-

θηκε στα μέρη τους, στις περιοχές του Νείλου, αφού αυτές  έχουν 

κλίμα θερμό και από την άλλη οι άνθρωποι γεννιούνται γυμνοί, η 

θερμότητα βοηθά στη γένεση ζώντων όντων κ.α.. 

Σήμερα ορισμένοι λένε ότι ο άνθρωπος εφεύρε την ενδυμασία 

προκειμένου να προστατεύει το σώμα του από τις καιρικές συνθήκες, 

κάτι που δεν ευσταθεί ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο αυτή η αιτία, 

αφού συναντούμε ντυμένους ανθρώπους  και σε περιοχές που το 

κλίμα  δεν τους το επιβάλει.  Η πλήρη αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος 

φορεί ενδύματα για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως για προ-

στασία του σώματος από το ψύχος,  από περιβαλλοντολογικούς  κιν-

δύνους: αγκάθια, χαλίκια,  ήλιο, καύσωνας, αμμοθύελλα κ.α. και 

αυτό, επειδή ο άνθρωπος εξαπλώθηκε και σε περιοχές που δεν είναι 

θερμές ή ομαλές κ.λπ.  Επίσης ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ενδυμα-

σία και για λόγους αισθητικής- ασχημοσύνης, οι περισσότεροι άνθρω-

ποι ντρέπονται να είναι γυμνοί,  καθώς και για λόγους διάκρισης των 

ειδικών κοινωνικών ομάδων, δηλαδή για υπόδειξη  των ιερέων, των 

αξιωματούχων, των στρατιωτών, των ναυτών, των αστυνομικών κ.α.  
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Σημειώνεται ότι: 

1) Η Γένεση (1,25 – 3,21) , όπως θα δούμε πιο κάτω,  αναφέρει 

ότι οι πρωτόπλαστοι άρχισαν να φορούν ενδύματα για λόγους ασχη-

μοσύνης (ντροπής), ήτοι γιατί δεν του άρεσε  να φαίνονται τα αιδοία 

τους, απ΄ όπου και η λέξη «αιδώ» = η ντροπή, η αισχύνη, το αίσθημα 

που αισθάνεται κάποιος όταν κυκλοφορεί παντελώς γυμνός. Ο άν-

θρωπος είναι το μόνο από τα ζώντα όντα που έχει τα αιδοία του σε 

πρώτη θέα, επειδή στέκεται όρθιος, κάτι που του δημιουργεί και αι-

σχύνη, αλλά  και πρόβλημα όταν αγωνίζεται, εργάζεται κ.λπ.  και έτσι 

το πρώτο ένδυμα του ανθρώπου ήταν το καλούμενο ζώμα με το οποίο 

έζωνε και έκρυβε – προστάτευε τα αιδοία του. 

2) Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι  στην εποχή του από τη στιγμή που 

μια γυναίκα βγάζει το ρούχο της, αφήνει ακάλυπτη και τη ντροπή 

της: «άμα δε κιθώνι εκδυομένῳ συνεκδύεται και την αιδώ γυνή» (Η-

ρόδοτος 1.8.4). Ο Ηρόδοτος αναφέρει  επίσης ότι στους βάρβαρους 

(στους μη Έλληνες) όποιος άνδρας έβλεπε γυναίκα γυμνή, η πράξη 

αυτή ήταν ασεβή και έπρεπε να πεθάνει ή να τιμωρηθεί σκληρά: « 

παρά γάρ τοίσι Λυδοίσι, σχεδόν δε και παρά τοίσι άλλοισι βαρβάροισι, 

και άνδρα οφθήναι γυμνὸν ες αισχύνην μεγάλην φέρει» (Ηρόδοτος 

1.11.1).  

 

2. ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΥΚΗΣ ΣΤΟ ΖΩΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΙΕΣ  

 

Η Γένεσις αναφέρει καταρχήν ότι οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και 

η Εύα,  αρχικά ήταν γυμνοί μέσα στον Παράδεισο και δε  ντρέπονταν  

γι αυτό: «Και ήσαν οι δύο γυμνοί, ο τε Αδάμ και η γυνή αυτού, και 

ουκ ησχύνοντο» ( Γένεσις 1,25).  

Μετά που οι πρωτόπλαστοι έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό 

του Παραδείσου, ένα καρπό  που όποιος τον έτρωγε διανοίγονταν τα 

μάτια του και έκανε   διάγνωση της κατάστασής του, διανοίχθηκαν οι 

οφθαλμοί τους και διαισθάνθηκαν την τροπή της γύμνια τους και έ-

ραψαν φύλλα συκής και έκανα με αυτά περιζώματα των εαυτών τους: 

«διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί των δύο, και   έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν, 

και έρραψαν φύλλα συκής και εποίησαν εαυτοίς περιζώματα» ( Γένε-

σις 3,7).  

 Και, επειδή από τη μια οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα,  

ντρεπόταν και από την άλλη τα φύλλα συκής δεν ήταν κατάλληλα για 

την ενδυμασία τους, ο θεός πήρε προβιές ζώων και τις έκανε χι-

τώνες δερμάτινους και με αυτούς  τους έντυσε: «και εποίησε 

Κύριος ο Θεός τω Αδάμ και τη γυναικί αυτού χιτώνας δερματίνους και 

ενέδυσεν αυτούς» ( Γένεσις 3, 21).   
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Ο τρόπος με τον οποίο το πα-
ραλληλόγραμμα ύφασμα που 
βγήκε από τον αργαλειού σχη-
ματίζει μινωικό ζώμα και μινω-
ική φούστα. 

 

Τελετή ανακτορικής θυσίας σε τοιχογραφία των ανακτόρων της Κνωσού, 
1600 – 1450 π.Χ. που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 
Οι κούροι  που κουβαλούν τα ιερά υγρά: μέλι, οίνο  κ.λπ. φορούν ζώμα που 
σχηματίζει φούστα, ενώ η ιέρεια στη μέση φορά πολυτελή ενδυμασία που 
αποτελείται από ποδήρη φούστα, κοντογούνι κ.λπ.. Μια γυναικεία χορωδία 
παίζει κιθάρα, αυλό και κρόταλα . Φορούν διάφορες ποδήρεις  φούστες και 
εφαρμοστά κοντομάνικα και ανοικτά από μπροστά επανωκόρμια, κάτι όπως 
οι σημερινές ζακέτες 

 

3. ΑΠΟ ΤΟ ΖΩΜΑ ΣΤΑ ΦΟΥΣΤΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΥΡΙΔΕΣ, 

ΚΛΠ,  ΗΤΟΙ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 

Το πρώτο ένδυμα του ανθρώπου, όπως είδαμε πιο πριν να ανα-

φέρει η  Γένεση (1 – 4), αλλά είναι και κάτι που προκύπτει  από τις  

αρχαίες τοιχογραφίες και τα αρχαία αγάλματα της Κνωσού, της αρ-

χαίας Αιγύπτου κ.α., ήταν το καλούμενο ζώμα ή άλλως περίζωμα, 

ήτοι μια ταινία που ήταν κάτι όπως η υφασμάτινη ταινία που βγαίνει  

από τον αργαλειό,  με το οποίο οι αρχαίοι έζωναν το σώμα τους, απ΄ 

όπου και ζώμα. 

Το ζώμα αρχικά ήταν κατασκευασμένο από φύλλα συκής, μετά 

από προβιές ζώων και τέλος, μετά την ανακάλυψη του αργαλειού,  

από ύφασμα και το οποίο  τυλίγονταν  είτε γύρω από όλο το σώμα 

είτε μόνο γύρω από τα σκέλη.  

Στη συνέχεια από το ζώμα του σώματος προέκυψε το φουστάνι 

(ολόσωμο ένδυμα) και η φούστα (κοντό φουστάνι, αυτό των σκελών) 

και από τη φούστα προέκυψαν οι περισκελίδες ή ανασυρίδες/ αναξυ-

ρίδες = στα λατινικά bracae >  βράκες και από εκείνες το παντελόνι 

κ.α. όπως θα δούμε πιο κάτω.  
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Ειδικότερα αρχικά το υφασμάτινο ζώμα ήταν  ένα μεγάλα τε-

τράγωνο ύφασμα, κάτι όπως τα κλινοσκεπάσματα, το καλούμενο  ι-

μάτιο (= το ύφασμα όπως βγαίνει από τον αργαλειό) απ΄ όπου και 

ιματισμός = η ενδυμασία . Από τα ιμάτια αυτά προέκυψε καταρχήν ο 

καλούμενος χιτώνας και  η καλούμενη χλαμύδα (λατινικά manteluum 

> μανδύας), που και τα δυο ήσαν ορθογώνια ιμάτια ή άλλως υφά-

σματα, κάτι όπως τα σημερινά κλινοσκεπάσματα. Άλλωστε τα ρούχα 

αυτά ήταν και κλινοσκεπάσματα τη νύχτα. Ο χιτώνας ήταν λεπτός, 

ενώ ο μανδύας χοντρός, για να μπαίνει πάνω από το χιτώνα, όταν 

κάνει κρύο, Δηλαδή ήταν κάτι ως το σημερινό παλτό. Ο μανδύας έ-

μπαινε πάνω από το χιτώνα και αφού κάλυπτε την πλάτη, οι δυο ά-

κρες του δενόταν με πόρπη ή περόνη πάνω στον ένα από τους δυο 

ώμους, συνήθως στον αριστερό, για να είναι ακάλυπτος και ελεύθε-

ρος ο δεξιός. Ο χιτώνας, επειδή ήταν καθημερινό ένδυμα έμπαινε με 

άλλο τρόπο. Για να μην πέφτει, αφού διπλώνονταν στη μέση από την 

κάθετο πλευρά, στις παρυφές του επάνω  σωλήνα  που σχηματιζόταν 

ενώνονταν δυο σημεία, ώστε να κρεμνιέται από εκεί στους ώμους του 

χρήστη.   Κάποια στιγμή, επειδή το περίζωμα ως φούστα και ο χιτώνας 

ήταν ανοικτά από κάτω,  ενώθηκε –ράφτηκε το κάτω μέρος του, πλην 

δυο σημείων, για να περνούν από εκεί τα πόδια και έτσι προέκυψαν 

οι καλούμενες  ανασυρίδες ή αναξυριδες (δηλαδή ενδύματα που για 

να φορεθούν ανασύρονται ), οι οποίες  στα Γαλατικά και λατινικά 

λέγονταν bracae > βράκες . Από τις ανασυρίδες μετά προέκυψε το 

παντελόνι, το κολάν, η κυλόττα > (γ)κιλότα, το σώβρακο  κ.α.   

Οι Μινωίτες ήταν αυτοί που πρώτοι έκοψαν  και έραψαν ρούχα 

στα μέτρα του χρήστη και από αυτά προέρχονται αυτά που φορούν  

σήμερα οι υπόλοιποι οι Έλληνες, καθώς και όλη η Ευρώπη και τα 

οποία σήμερα λέγονται φούστα, σακάκι, παντελόνι, κάπα, παλτό 

κ.λπ., αφού οι υπόλοιποι Έλληνες (Αθηναίοι, Σπαρτιάτες κ.λπ.), κα-

θώς  και οι υπόλοιποι λαοί: Ρωμαίοι κ.λπ.  φορούσαν τότε ρούχα που 

ήσαν ιμάτια, ρούχα όπως τα κλινοσκεπάσματα (τις κουβέρτες), που 

το λεπτό λεγόταν χιτώνας και το χοντρό χλαμύδα ή μανδύας, Ο λόγος 

και για τον οποίο σήμερα λέμε χιτώνα κάθε τι λεπτό που περιβάλει 

κάτι και μανδύα κάθε τι  χοντρό που περιβάλει κάτι. (Περισσότερα 

βλέπε «Η μινωική ενδυμασία και η ιστορία της ενδυμασίας» του Α.Γ. 

Κρασανάκη) 

 

ΟΙ ΑΝΑΣΥΡΙΔΕΣ Ή ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ (ΒΡΑΚΕΣ – ΠΑΝΤΕΛΟ-

ΝΙΑ) 

 

Το πρώτο ένδυμα, όπως είδαμε πιο πριν, ήταν το ζώμα, με το 

οποίο κάλυπταν το σώμα τους οι αρχαίοι. Μετά οι δυο άκρες του ζώ-

ματος ενώθηκαν και σχηματίστηκε έτσι ο κωνικός κάπως σωλήνας 

του καλούμενου σήμερα φουστανιού και της καλούμενη σήμερα 
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φούστα. Κάποια στιγμή ενώθηκαν -  ράφτηκαν οι άκρες του κάτω 

μέρους του σωλήνα της φούστας , πλην δυο οπών, για να περνούν 

τα πόδια, και έτσι προέκυψαν οι καλούμενες στα ελληνικά ανασυρίδες 

ή αναξυριδες (= οι περισκελίδες που ανασύρονται για να μπουν), που  

στα  λατινικά λέγονται bracae. Ακολούθως από αυτές προέκυψαν οι 

νεότερες παραλλαγές, που ονομάζονται σήμερα:  κολάν, παντελόνι, 

(γ)κιλότα, σώβρακα, σλιπ  κ.λπ..  

Οι ανασυρίδες ή λατινικά bracae > βράκες, όπως προκύπτει από 

τις απεικονίσεις στα αττικά αλάβαστρα και αγγεία του 5ου και 4ου 

αιώνα π.Χ., αρχικά ήταν  γυναικείο ένδυμα, το φορούσαν οι αμαζόνες 

(και επειδή οι αμαζόνες δεν ουρούν όρθιες ή όπως οι άνδρες, γι αυτό 

και δεν έχουν άνοιγμα για ούρηση, όπως αυτό του παντελονιού), και 

κάτι όπως οι σημερινές παντελόνες στη γυναικεία κρητική παραδο-

σιακή φορεσιά της βράκας. Ακολούθως και από αυτήν προέκυψε η 

ανδρική βράκα, η οποία διαφέρει της γυναικείας στο ότι η ανδρική 

από τα γόνατα και κάτω έχει εφαρμοστά σκέλη, επειδή από τα γόνατα 

και κάτω υπάρχουν τα στιβάνια, μέσα στα οποία μπαίνουν τα μπατζά-

κια της βράκας. Πριν βγουν τα στιβάνια πάλι η ανδρική βράκα είχε 

εφαρμοστά μπατζάκια, ώστε να μην βρίσκουν στους θάμνους, βράχια 

κ.λπ. κατά τις μετακινήσεις. Και επειδή η ανδρική βράκα έχει κοντά 

μπατζάκια, σχηματίζει φουφούλα, η οποία κατά καιρούς είχε διάφορα 

μεγέθη και αυτό και για λόγους μόδας.   

Το παντελόνι , το οποίο αρχικά ήταν μόνο ανδρικό κάλυμμα των 

σκελών, διαφέρει των  αρχαίων αναξυρίδων απλώς και μόνο στο ότι 

έχει σχιστό άνοιγμα μπροστά στο ύψος των γεννητικών οργάνων, 

που κουμπώνει σήμερα με κουμπιά ή φερμουάρ, ενώ οι αναξυρίδες 

δεν έχουν, επειδή οι γυναίκες δεν είναι δυνατόν να ουρήσουν όρθιες. 

Αρχικά παντελόνι  λεγόταν αυτό που λέμε σήμερα κολάν. Το κολάν 

είναι η εφαρμοστή, κολλητή (από την ελληνική λέξη κολάω - κολλώ, 

κόλα) εξωτερική (γ)κιλότα. Η κυλόττα (γαλλικά culottes και κρητικά 

(γ)κιλότα, από την ελληνική λέξη κυλός = κουλός), η οποία  αρχικά 

ήταν μόνο ανδρικό κάλυμμα των σκελών, διαφέρει του σημερινού 

παντελονιού μόνο στο ότι έχει πιο κοντά σκέλη κουλά μπατζάκια). Τα 

σκέλη της (γ)κιλότας φτάνουν είτε έως τα γόνατα (= η γκιλότα πριν 

από τη Γαλλική Επανάσταση, των ευγενών το Μεσαίωνα και της Ανα-

γέννησης) είτε έως το μέσο της κνήμης (= η γκιλότα των Αξιωματού-

χων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου).   Η ανδρική γκιλότα και η ανδρική 

βράκα  έγιναν με κοντά  σκέλη (μπατζάκια) , επειδή μπαίνουν με 

μπότες και των οποίων το καλούμενο καλάμι καλύπτει και την κνήμη. 

Η γυναικεία γκιλότα είναι διαφορετική από την ανδρική και διακρίνε-

ται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική είναι το εσώρουχο, ό-

μως με κουλά, δηλαδή καθόλου σκέλη. Η εξωτερική είναι όπως το 

παντελόνι, όμως με κουλά (καμένα) σκέλη στο μέσο της κνήμης.  Η 
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γυναικεία γκιλότα με φαρδιά σκέλη που μοιάζουν ως διχαλωτή φού-

στα λέγεται jupe cilutte.  

Αρχαιότερη   απεικόνιση αναξυρίδων (βράκας), που σημειωτέον 

πολλές από αυτές είναι όπως τα σημερινά παντελόνια, είναι  αυτές 

στα αττικά αλάβαστρα και αγγεία του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. (βλέπε 

πιο κάτω), τις οποίες φορούσαν οι αμαζόνες και μετά και οι ιππείς. 

Επίσης  στο «Χρονικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου» του Ψευδο-Καλλι-

σθένη που σώζεται στο  Istituto Ellenico της Βενετίας φιλοτεχνημένο 

το 14ο αιώνα. Οι βράκες που απεικονίζονται εκεί είναι  αφενός αρκετά 

όμοιες με τις σημερινές κρητικές και αφετέρου σε πάρα πολλά χρώ-

ματα και σχέδια, γιατί άλλου χρώματος  φορούσαν οι του ιππικού και 

άλλου του πεζικού κ.λπ.. Μερικοί λένε και ότι αρχαιότερη απεικόνιση 

αναξυρίδων (βράκας) είναι αυτή που βλέπουμε στη σαρκοφάγο της 

Αγίας Τριάδος Κρήτης (1400 π.χ.), μόνο που εκεί έχουμε το πρωτό-

γονό της στάδιο.  Δηλαδή έχουμε φούστα που μετατρέπεται σε χαμη-

λοκάβαλη βράκα ενώνοντας το κάτω μέρος της φούστα και αφήνο-

ντας ανοικτά δυο μέρη, για να περνούν τα πόδια, κάτι όπως γινεται 

και με το χιτώνα που με παρόμοιο τρόπο γίνονταν φουστάνι.     

Αρχαιότερη γραπτή περιγραφή-αναφορά για τις αναξυρίδες ή 

βράκες, που στα αρχαία ελληνικά λεγόταν αναξυρίδες και στα λατι-

νικά  bracae > ελληνικά βράκες > αγγλικά breeches κ.λπ., είναι αυτή 

του Ηρόδοτου (Ιστορία Ζ’ 61-65), ο οποίος αναφέρει  ότι  οι στρα-

τιώτες των Περσών κατά την εκστρατεία του Ξέρξη ( 486 π.Χ. - 465 

π.Χ. ) κατά της Ελλάδος είχαν γύρω από τα σκέλη τους αναξυρίδες. 

Αναφέρει επίσης ότι η ενδυμασία των ήταν όμοια με αυτή των Περ-

σών, γιατί η όλη στρατιωτική ενδυμασία των Περσών ήταν έργο των 

Μήδων με τους οποίους ήταν σύμμαχοι - ίδιο κράτος Μήδων  και δεν 

λέει ότι οι αναξυρίδες επινοήθηκεαν από τους Μήδους ή από τους 

Πέρσες, όπως ισχυρίζονται μερικοί, πρβ: << Μετέσχον της εκστρα-

τείας (του Ξέρξη) οι εξής: οι Πέρσαι, οι οποίοι ήσαν ενδεδυμένοι ως 

ακολούθως : εις τας κεφαλάς των έφερον πίλους μαλακούς, οι οποίοι 

ωνομάζοντο τιάραι, γύρω δε από το σώμα χιτώνας με μανίκια διαφό-

ρων χρωμάτων  και θώρακας με σιδηρά λέπια όμοια κατά την όψιν 

με λέπια ψαριών , γύρω δε από τα σκέλη είχον αναξυρίδας («περὶ δὲ 

τὰ σκέλεα ἀναξυρίδας») και αντί ασπίδων γέρρα, κάτω δε από αυτά 

εκρέμοντο φαρέτραι. Δόρατα είχον μικρά, τόξα μεγάλα και βέλη κα-

λαμένια. Εκρέματο δε προς το δεξιόν μερος εγχειρίδιον  δεμενον με 

ζώνη…. Οι Μήδοι εξεστρατευον ενδεδυμενοι καθώς και οι Πέρσες, 

διότι η ενδυμασία αυτή είναι Μηδική και όχι Περσική («Μηδική γαρ 

αύτη η σκευή έστι και ουχί Περσική»)  …..… Οι Κίσιοι μεσχοντες της 

εκστρατείας κατά μεν τα άλλα ήσαν ενδεδυμενοι όπως οι Πέρσαι, 

μόνο δε αντί των πίλων εφόρουν εις τας κεφαλάς των μίτρας…. Οι 

Σάκαι, δηλαδή οι Σκύθαι , εις τα κεφαλάς είχον κυρβασίας στημένας 
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ορθάς και μυτεράς, εφόρουν αναξυρίδας, έφερον τόξα»..  (Ηροδό-

του, Ιστορία Ζ’ 61-63) 

 
Αττικό αλάβαστρο με 
αμαζόνα που φορά 
αναξυρίδες ,  470 
π.Χ. Attic white-
ground alabastron, 
ca. 470 BC ( British 
Museum, London). 
Το αλάβαστρο είναι 
αγγείο που χρησιμο-
ποιείτο από γυναί-
κες, κυρίως για την 
αποθήκευση αρω-
ματικών ελαίων. 

Αττικό αλά-
βαστρο  

490 π.Χ. με 
πρόσωπο 

που κρατά 
τσεκούρι 

και τόξο,  
μάλλον α-
μαζόνα, α-
φού είναι α-

μούστακο 
και με μα-
κριά μαλ-
λιά). Φορά 

αναξυρίδες, κράνος, χιτώνα  

 Αμα-
ζόνα,  

Ελ-
λη-

νικό 
ατ-

τικό 
ερυ-
θρό-

μορφο αγγείο, 450 π.Χ. με αμαζόνα 
που φορά αναξυρίδα εφαρμοστή, τύ-
που κολάν ( Νέα Υόρκη. Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης) 

 
Αττικό 

ερυ-
θρό-

μορφο 
αγγείο 

με  το-
ξότες 
που 

φορούν 
κάτω 

από το 
επανω-
φόρι α-

ναξυρίδες ως τους αστραγάλους 

 
Η ΒΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 
Στα αγγλικά με τη λέξη breeches (στον πληθυντικό), λέξη που 

προέρχεται από τη λατινική ονομασία bracae (στον πληθυντικό) >  

ελληνικά η βράκα,  ονομάζεται γενικά η περισκελίδα και ειδικά  το 

ένδυμα των σκελών από τη μέση έως τους μηρούς, επειδή κατά τους 

Άγγλους η  Έξοδος (28:38-39)  αναφέρει ότι ο Ααρών και οι γιοί του 

προκειμένου να ιερουργούν θα πρέπει επιπλέον να κατασκευάσουν 

και να φορούν λινές περισκελίδες που να καλύπτουν το μέρος του 

σώματος από τη μέση έως τους μηρούς, ώστε να καλύψουν τη ασχη-

μοσύνη που προκαλεί η γύμνια τους, πρβ: «και ποιήσεις αυτοίς 
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περισκελή λινά καλύψαι ασχημοσύνην χρωτὸς αυτών· από οσφύος 

έως μηρών έσται…… (μετάφραση Ο’) . = σε νέα ελληνική: «θα κατα-

σκευάσης ακόμη δι' αυτούς περισκελίδας λινάς, δια να σκεπάζουν την 

γυμνότητα του δέρματός των από την μέσην μέχρι και των μηρών. 

Θα φορούν αυτά ο Ααρών και οι υιοί του, όταν εισέρχονται εις τη 

Σκηνήν του Μαρτυρίου η όταν προπορεύονται δια να προσφέρουν 

θυσίαν στο θυσιαστήριον των αγίων, δια να μην επισύρουν εις εαυ-

τούς αμαρτίαν και καταδικασθούν εις θάνατον. Τούτο θα είναι αιώνιος 

και απαράβατος νόμος δι' αυτόν και δια τους απογόνους του». (Έξο-

δος 28:38-39).  

Το ως άνω εδάφιο της Βίβλου έχει μεταφραστεί  στα αγγλικά 

από την καλούμενη «Βίβλος της Γενεύης» (Geneva-edited Bible of 

1560), καθώς και  από τη Βίβλο του King James, έκδοση 1611 μ.Χ.,   

ως εξής: <<And thou shalt make them linen breeches to cover their 

nakedness; from the loins even unto the thighs they shall 

reach…….>> (Exodus 28:42-43, King James Version). 

 
Η σταύρωση 
του Ιησού σε 

χειρόγραφο 
Ευαγγέλιο 

στην Κοπτική. 
Οι Φρουροί 
φορούν βρά-
κες και το εσώ-
ρουχο του Ιη-
σού είναι στυλ 
βράκας ( 
Coptic Gospel, 

Damietta, 
Egypt, 1179-

80, Folio 83v. Crucifixion.). Σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (19, 
23-24): «Οι ουν στρατιώται, ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ιμάτια 
αυτού και εποίησαν τέσσαρα μέρη, εκάστῳ στρατιώτη μέρος, και τον χι-
τώνα. ήν δε ὁ χιτὼν άρραφος, εκ των άνωθεν υφαντός δι’ όλου. είπαν ούν 
προς αλλήλους· μη σχίσωμεν αυτόν, αλλά λάχωμεν περί αυτού τίνος έσται· 
ίνα ἡ γραφή πληρωθή [ἡ λέγουσα]· διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και 
επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. Οι μεν ούν στρατιώται ταύτα εποίη-
σαν». 
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Folio 131r. Ο Ιωσήφ από Αριμαθία ζητεί να θάψει το σώμα του Ιησού. 
Φορά χιτώνα και πάνω από αυτό χλαμύδα. Ο φρουρός φορεί ενδυμασία 
βράκας 

 

 
Βυζαντινό Ψηφιδωτό 565 μ.Χ. στη Βασιλική του Sant' Apollinare Nuovo 

στη Ραβέννα της Ιταλίας με τους  Τρεις Μάγους, οι οποίοι φορούν περσική 
στολή. Δηλαδή   τιάρες, μακρούς μανδύες και κάτω από αυτούς θωράκια 
και  χιτώνες και κάτω από τους χιτώνες αναξυρίδες (εφαρμοστές περισκε-

λίδες ως τους αστραγάλους) 

 
4. Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ (ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ) ΚΑI ΡΑΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗ-

ΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

Η Ελληνική Μυθολογία, όπως θα δούμε πιο κάτω,  αναφέρει ότι 

η υφαντική (ο αργαλειός) και η ενδυμασία με κοπτοραπτική 
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επινοήθηκαν στην Κρήτη και από εκεί μετά διαδόθηκαν σε όλον τον 

κόσμο. Και το ότι οι Μινωίτες ήταν πράγματι αυτοί που πρώτοι επινό-

ησαν τον αργαλειό και ύφαναν από μαλλιά ρούχα και στη συνέχεια 

πάλι πρώτοι αυτοί  έκοψαν  και έραψαν ρούχα στα μέτρα του χρήστη 

προκύπτει και από το ότι  επί εποχής των Μινωιτών οι υπόλοιποι Έλ-

ληνες (Αθηναίοι, Σπαρτιάτες κ.λπ.), καθώς  και οι Ρωμαίοι κ.λπ.  φο-

ρούσαν περιζώματα από προβιές ή ρούχα που ήταν όπως τα κλινο-

σκεπάσματα (οι κουβέρτες), που το λεπτό λεγόταν χιτώνας και το 

χοντρό χλαμύδα ή μανδύας.  

 
 

Η θεά Αθηνά υφαίνει 

σε οριζόντιο αργαλειό 

(Εικόνα Γιάννης Στε-

φανίδης) 

  
Η ΑΘΗΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ (ΥΦΑΝΤΙΚΗ, ΡΑΠΤΙΚΗ) 

 
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες λένε,  

φέρνοντας γι αυτά που λένε επιχειρήματα, πως οι περισσότεροι από 

τους θεούς: Δίας,  Απόλλων,  Ερμής, Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν στην 

Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας αγαθοερ-

γίες,  μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους, θεωρήθηκαν ως 

οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ. ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο 

θεοί,  κάτι ως ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα). ¨Έτσι από τους τόπους 

και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος που πήγαιναν ο 

Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, 

Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη, πρβ: 

«των γαρ θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέ-

ναι πολλά μέρη της οικομεμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλ-

λωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) 

Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν 

Κρήτη γεγενημένων…» ( Διόδωρος 5.77).   Ο Διόδωρος αναφέρει 
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επίσης ότι αφενός η Ρέα γέννησε το Δία στην Κρήτη και στη συνέχεια 

τον άφησε εκεί για να τον αναθρέψουν οι Κουρήτες και γι αυτό, όταν 

αυτός ανδρώθηκε,  έκτισε μια πόλη στο όρος  Δίκτη, όπου ακριβώς ο 

μύθος λέει ότι γεννήθηκε:   «ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί 

πρώτον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθο-

λογούσι» (Διόδωρος 5.72) και αφετερου ότι παιδιά του Δία  από τις 

διάφορες θεές ήταν η Αθηνά, οι Μούσες, ο Απόλλωνας, ο Ερμής κ.α. 

και στο καθένα από αυτά  ο Δίας τους μετέδωσε τη γνώση των πραγ-

μάτων που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και τελειοποιήσει και τους απέ-

νειμε την τιμή της ανακάλυψης.  

 Η Αθηνά, πέρα των άλλων που επινόησε, βρήκε στην Κρήτη 

και την υφαντική και την κατασκευήν των ενδυμάτων και,  γενικά,  

πολλά έργα που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το ο-

ποίο ονομάστηκε Εργάνη, πρβ: «Αθηνά δε προσάπτουσι την τε των 

ελαιών ἡμέρωσιν και φυτείαν παραδούναι τοις ανθρώποις και την του 

καρπού τούτου κατεργασίαν……. Προς δε τούτοις την της εσθήτος 

κατασκευὴν και την τεκτονικὴν τέχνην, έτι δε πολλά των εν ταις 

άλλαις επιστήμαις εισηγήσασθαι τοις ανθρώποις· ευρειν δε και την 

των αυλών κατασκευήν και δια τούτων συντελούμενη μουσικήν και 

το σύνολον πολλά των φιλοτέχνων έργων, αφ´ ων εργάνην αυτὴν 

προσαγορεύεσθαι».( Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77 

 

Ο ΥΦΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΙΑ 

ΣΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΡΑΧΝΗΣ 

 

Η Αράχνη, σύμφωνα με τον Οβίδιο (Μεταμορφώσεις 6.1-145) 

και τον Πλίνιο τον πρεσβύτερο, ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, κόρη 

του Ίδμωνα από την πόλη Κολοφώνα της Λυδίας, η οποία φημιζόταν 

για την άριστη τέχνη της στην υφαντική τέχνη, όμως είχε ένα ελάτ-

τωμα, ήταν  υπερόπτης και αλαζόνας. Όταν της είπαν ότι τα υφαντά 

της είναι πολύ καλά λες και έμαθε την τέχνη από τη θεά Αθηνά, εκείνη 

γέλασε  λέγοντας ότι όχι μόνο δεν έμαθε από αυτήν την τέχνη, αλλά 

ήταν και καλύτερη υφάντρια από αυτήν και αυτό μπορούσε να το 

αποδείξει, αν δεχόταν η θεά να γίνει διαγωνισμός μεταξύ τους.  Α-

κούγοντας αυτό η θεά  Αθηνά μεταμορφώθηκε σε γριά και πλησιάζο-

ντας την, τη συμβούλεψε ότι να σταματήσει να λέει ό,τι λέει, γιατί 

αυτά είναι ασέβεια. Ωστόσο η Αράχνη δεν άκουσε τη συμβουλή της 

θεάς και συνέχισε να  τα λέει. Προ αυτού η θεά Αθηνά οργισμένη την 

κάλεσε να αναμετρηθούν.  Στο υφαντό της η Αθηνά σχεδίασε ευερ-

γετικά φυτά, όπως την ελιά κατορθώματά της, τον αγώνα της με τον 

Ποσειδώνα για την προστασία και την ονομασία της πόλης της κ.α. 

και όταν τελείωσε ο αγώνας,  η Αθηνά πήρε στα χέρια της το υφαντό 

της Αράχνης, για να δει τι  είχε υφάνει και αν ήταν καλύτερο από το 

δικό της. Στο υφαντό της Αράχνης η Θεά δε βρήκε κανένα ψεγάδι 
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στην υφαντική τέχνη, ήταν άριστο. Βρήκε όμως πάρα πολλά στα ξό-

μπλια (στα κεντήματα, στα σχέδια και εικόνες) του υφαντού και μά-

λιστα προσβλητικά, ασεβή και απαράδεκτα. Η Αράχνη στο υφαντό της 

είχε σχεδιάσει παραστάσεις με τις οποίες γελοιοποιούσε τους  θεούς, 

επειδή δεν τους θεωρούσε κάτι σημαντικό ή κατώτερους της. Παρί-

στανε βιασμούς των Θεών, το Δία ερωτιάρη που με ψεύδη αποπλα-

νούσε την Ευρώπη  κ.α. Προ αυτού η Θεά θύμωσε και δίνει μια και 

σκίζει το υφαντό της Αράχνης. Και τότε η Αράχνη έπεσε ξαφνικά από 

την πιο μεγάλη περηφάνια, στην πιο βαριά ταπείνωση. Αυτό δε μπο-

ρούσε να το αντέξει. Πήρε όσο νήμα της απέμεινε από το υφαντό, 

έκανε μια θηλιά και κρεμάστηκε. Ωστόσο η Αθηνά την πρόλαβε, χα-

λάρωσε τη θηλιά και της είπε: Εξακολούθησε να ζεις και να υφαίνεις 

το ΔΙΑΣΙΔΙ σου, όμως έτσι όπως είσαι τώρα, κρεμασμένη απ’ αυτό το 

σκοινί και τη μεταμόρφωσε σ’ ένα έντομο-ερπετό, τη γνωστή αράχνη. 

Σύμφωνα με άλλο μύθο η Αράχνη ήταν αδελφή του Φάλαγγα 

από την Αττική και η θεά Αθηνά δίδαξε την υφαντική τέχνη στην Α-

ράχνη και την πολεμική τέχνη στο Φάλαγγα. Τα δύο αδέλφια όμως 

ήρθαν σε αιμομικτική σχέση και η θεά τα μεταμόρφωσε σε ερπετά: Ὁ 

δε Ζηνοδότειος  Θεόφιλος ιστορεί, ως άρα εν τη Αττική δύο εγένοντο 

αδελφοί, Φάλαγξ μεν άρσην, θήλεια δ' Αράχνη τούνομα· και ὁ μεν 

Φάλαγξ έμαθε παρά της Αθηνάς τα περί την ὁπλομαχίαν, ἡ δε Αράχνη 

τα περί την ιστοποιίαν· μιγέντας δὲ αλλήλοις στυγηθήναι υπό της θεού 

και μεταβληθήναι εις ερπετά, ἃ δη και συμβαίνει υπό   των ιδίων τέ-

κνων κατεσθίεσθαι (Θεόφιλος, Fragmenta 5, 3) 

 
5. Ο ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ - ΑΡΓΑΣΤΗΡΙ 

 

Ο αργαλειός αρχικά (αρχαία Ελλάδα) ήταν κάθετος, ενώ σήμερα 

είναι οριζόντιος.  Στην Κρήτη , την ιδιαίτερη πατρίδα της  θεάς Αθη-

νάς Εργάνης, η οποία βρήκε τον αργαλειό και την ενδυμασία ( Διό-

δωρος Σικελιώτης 5.72-77), ο εργάτης ονομάζεται και αργάτης και το 

εργαστήριο υφαντικής «αργαστήρι ή αργαλειός» και του  οποίου τα 

εργαλεία είναι:  η ανέμη, η ρόκα, το αδράχτι, τα χειρόχτενα για 

γνέσιμο του μαλλιού (κυρίως από τα πρόβατα), τα μασουράκια, 

οι σαΐτες, οι κλωστές, το καλάθι με βελόνες και είδη ραπτικής και 

πολλά άλλα. Μάλιστα παλιότερα στην  Κρήτη σχεδόν κάθε σπίτι είχε 

το δικό του αργαλειό και το οποίο ήταν ένα από τα «προυκιά» της 

νύφης.   

Ο αργαλειός υπήρχε ήδη από τα χρόνια του Ομήρου, αφού τον 

μνημονεύει και μάλιστα συχνά τόσο στην Ιλιάδα, όσο και στη Οδύσ-

σεια. Για παράδειγμα ο Τηλέμαχος λέει στη μητέρα του την Πηνελόπη, 

τη βασίλισσα ης Ιθάκης: «Μόν’ σπίτι τώρα πήγαινε να κάτσεις στις 

δουλειές σου, στη ρόκα και στον αργαλειό και βάλε και τις σκλάβες» 

(Οδ. α, 366-67). Και αλλού: «τον αργαλειό της έστησε (η Πηνελόπη) 
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στον πύργο της να υφάνει διπλό, ψιλόδιαστο πανί…» (Οδ. ω, 128-

29). «κι ύφαινε τότε το πανί τ’ ατέλειωτο όλη μέρα και με το φως 

δουλεύοντας το ξήλωνε τη νύχτα» - το τέχνασμά της (Οδ. ω, 138-

39). Και στην Ιλιάδα π.χ. η Ίριδα (η θεά) πηγαίνει στην ωραία Ε-

λένη, στην Τροία: «Στην κάμαρα τη βρήκε κι ύφαινε σκουτί στον αρ-

γαλειό της διπλόφαρδο, άλικο, και ξόμπλιαζε (κεντούσε, στόλιζε) πα-

λικαριές, οπού ‘χαν οι Αργίτες κάνει οι χαλκοθώρακοι κι οι Τρώες οι 

αλογατάδες» (Ιλ. Γ, 125-27).  
 

 

 

Λήκυθος,  550-530 π.Χ. με υφάντριες σε κάθετο αργαλειό ( Μητροπολιτικό 

Μουσείο Νέας Υόρκης).  Οι υφάντριες είναι Μινωίτισες, αφού έχουν λεπτή 

μέση και φορούν μινωικές ενδυμασίες. 
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Αργαστήρι με οριζόντιο αργαλειό στο Οροπέδιο Λασιθίου (Το Λασίθι, 

Μ. Κασσωτάκης) 

 
 

6. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ: Η ΦΟΡΕΣΙΑ, Η ΣΤΟΛΗ, ΤΑ 

ΑΜΦΙΑ Κ.ΛΠ. 

 
Η ενδυμασία αρχικά, λόγω έλλειψης τεχνικών και υλικών μέσων 

κατασκευής, ήταν πάνω κάτω η ίδια σε όλους τους λαούς ή τουλάχι-

στον σ’ αυτούς που ζούσαν στον ίδιο κλιματιστικά γεωγραφικό χώρο. 

Για παράδειγμα επι εποχής αρχαίας Ελλάδας η ενδυμασία αποτελού-

νταν μόνο από ζώμα στις πολύ θερμές περιοχές (Αίγυπτο, κ.λπ.) και 

από χιτόνα και χλαμύδα (μανδύα) στις ψυχρές περιοχές (Αθήνα, Μα-

κεδονία, Ρώμη κ.λπ.). Κατά την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας , άρχισαν να σχηματίζονται οι τοπικές φορεσιές κατά 

το στυλ των Μινωιτών, δηλαδή κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του 

χρήστη, με τη συρραφή πολλών κομματιών υφάσματος. Η ενδυμασία 

στη συνέχεια άρχισε να  διακρίνεται σε πάρα πολλά είδη, όπως σε: 

ανδρική, γυναικεία και παιδική, χειμερινή, ανοιξιάτικη κ.λπ., καθημε-

ρινή και επίσημη, γαμπριάτικη, περιπάτου, αθλητική κ.λπ..  τοπική,  

εθνική: ελληνική κ.λπ.,  

Κατά τον 20ο αιώνα σημειώθηκε η πιο μεγάλη αλλαγή στην εν-

δυμασία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας (κοινωνικές αλλαγές και ο νέος 

τρόπος ζωής δημιούργησαν και έναν  νέο τρόπο ντυσίματος, Οι γυ-

ναίκες δανείζονται στοιχεία της αντρικής ενδυμασίας, όπως τα παντε-

λόνια, κόβουν κοντά τα μαλλιά τους και κονταίνουν τις φούστες τους. 

Θέλουν να δείξουν έτσι τον καινούργιο ρόλο τους στην κοινωνία. Οι 

άντρες τολμούν ένα πιο άνετο και χαρούμενο ντύσιμο. Επίσης 
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άρχισαν να δημιουργούνται επώνυμα, από σχεδιαστές μόδας και έτσι  

οι νέες ενδυματολογικές δημιουργίες αποτυπώνουν τις δικές τους αι-

σθητικές προτάσεις σε σχέση με τις τάσεις της εκάστοτε χρονικής πε-

ριόδου. Από τότε η σχέση ενδυμασίας και τέχνης έγινε πιο στενή, μια 

και διάφοροι σχεδιαστές ενδυμάτων εμπνεύστηκαν συχνά από τεχνο-

τροπίες και έργα τέχνης της εποχής τους είτε περασμένων εποχών.  

Επίσης, ως καλλιτεχνικά έργα αντιμετωπίζονται και τα ενδύματα που 

σχεδιάζουν οι μεγάλοι σχεδιαστές μόδας για τις συλλογές υψηλής ρα-

πτικής. Συνεπώς και κατόπιν όλων των ως άνω η ενδυμασία σήμερα 

έχει γίνει και μια μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας και συνάμα ένα 

είδος κώδικα επικοινωνίας. Μια σιωπηλή γλώσσα που φανερώνει 

πολλά, όχι μόνο για το χρήστη της ενδυμασίας, αλλά και για το κοι-

νωνικό σύνολο και το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης 

αυτός  ζει. Φανερώνει, λίγο έως πολύ,  το φύλλο, την ηλικία, το ε-

πάγγελμα, την εθνικότητα, την ιδεολογία , την αισθητική κ.λπ. του 

χρήστη. συνθετικά υλικά, μαζική παραγωγή έτοιμων ρούχων), οι  

 

Ένδυμα λέγεται το καθετί με το οποίο σκεπάζουμε το σώμα μας 

και ενδυμασία το σύνολο των ενδυμάτων που φορά κάποιος  για λό-

γους αισθητικούς (για να καλύψει τη γύμνια του), καθώς και για λό-

γους προστασίας του σώματός του από τους εξωτερικούς κινδύνους 

(καιρικές συνθήκες, αγκάθια κ.λπ.), καλλωπισμού, διάκρισης ή επί-

δειξης της σημαντικής ειδικότητας του κ.α.  

Ενδυματολογία λέγεται  η επιστήμη που μελετά την ενδυμασία  

από άποψη ιστορική, ψυχολογική, κοινωνιολογική, γεωγραφική,  κα-

τασκευαστική κ.λπ..  και ενδυματολόγος  αυτός που μελετά και σχε-

διάζει ενδυμασίες είτε για θεατρικές παραστάσεις είτε για τους οίκους 

μόδας. Ετυμολογία από το εν-δύω > ντύνω >  ένδυμα, ενδυμασία 

κ.λπ. όπου δύω  =  εισέρχομαι, βυθίζομαι, κ.λπ. εννοείται μέσα στα 

ενδύματα, ενώ: εκδύω  > γδύνω = ξε-ντύνω κ.λπ. = βγάζω τα εν-

δύματα.    

Ενδυμασία λέγονται τα ενδύματα που φορεί κάποιος. Συνώ-

νυμε λέξεις:  φορεσιά, αμφίεση,   ρούχα, περιβολή  κ.α. Το κα-

θένα από τα επί μέρους ενδύματα μιας ενδυμασίας έχει και το δικό 

του όνομα, όπως π.χ. σακάκι, παντελόνι κ.λπ. και διακρίνονται σε  

εξωτερικά και εσωτερικά (εσώρουχα) και επιπλέον υπάρχουν οι 

επενδύτες ή άλλως επανωφόρια, τα επιβλήματα, τα  υποδή-

ματα  και τα καλύμματα της κεφαλής.  Ανδρικά εξωτερικά ανδρικά 

ενδύματα π.χ. είναι η βράκα, το παντελόνι, το σακάκι κ.λπ.  και εσώ-

ρουχα το σώβρακο, οι κάλτσες, η φανέλα/ φανελάκι κ.α. Γυναικεία  

εξωτερικά ενδύματα π.χ. είναι η φούστα, το φουστάνι, κ.α. και εσώ-

ρουχα το κομπινεζόν, το σουτιέν,  η κυλόττα, οι κάλτσες κ.α.  

Με την ονομασία «άμφια» (από το αμφιέννυμι)  λέγονται  ει-

δικά τα ενδύματα που φορούν οι ιερείς και οι μοναχοί/ μοναχές στις 
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τελετουργίες τους. Με την ονομασία  «στολή» λέγονται οι ομοιό-

μορφες  ενδυμασίες που φορά το προσωπικό ορισμένων υπηρεσιών 

για λόγους διάκρισης, καλλωπισμού, σοβαρότητας και πρακτικότη-

τας, π.χ.: στρατιωτική, νοσοκομειακή, ιερατική, αστυνομική …. στολή 

κ.λπ.. Με τη λέξη «φορεσιά» λέγονται οι εθνικές , τοπικές και πα-

ραδοσιακές ενδυμασίες, π.χ.: ελληνική, κρητική, παραδοσιακή κ.λπ. 

φορεσιά.  

 
Τα στοιχεία της ενδυμασίας ( ποιότητα, χρώματα, σχέδια, ει-

κόνα κ.λπ.) επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και πρωτίστως 

από τις τεχνικές και υλικές δυνατότητες της εποχής, καθώς και από 

τις τοπικές κλιματολογικές και πολιτιστικές συνθήκες (ήθη και έθιμα) 

, αφού άλλα ενδύματα υπήρχαν παλιά και άλλα σήμερα, άλλα ρούχα 

βάζουμε όταν κάνει κρύο ή όταν έχουμε χειμώνα και άλλα όταν δεν 

κάνει κρύο, άλλα ρούχα βάζουμε τις αργίες και άλλα στην εργασία 

κ.λπ..  

Η ενδυμασία επηρεάζεται επίσης και από το φύλο, την αισθητική 

αντίληψη, την οικονομική κατάσταση, την ιδεολογία , τη Θρησκεία  

κ.λπ.  του χρήστη, καθώς και από τη μόδα, αφού  άλλα ενδύματα 

βολεύουν το άνδρα και άλλα τη γυναίκα, οι φτωχοί αγοράζουν φτηνά 

και οι πλούσιοι ακριβά ενδύματα , οι ιερείς φορούν άλλα ενδύματα 

και οι πολίτες άλλα, οι στρατιώτες άλλα και οι ναύτες άλλα κ.λπ..  
 

7. Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ 

 
Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η ενδυμασία των Αιγυπτίων τότε που 

πήγε στην Αίγυπτο αποτελούνταν από το λινό χιτώνα που ονομάζεται 

«κελασίρα» (προφανώς αυτό που λέμε σήμερα «κελεμπία»),  το μάλ-

λινο μανδύα και τα υποδήματα, πρβ: « Το ρούχο των ανδρών (Αιγυ-

πτίων) αποτελείται από δυο κομμάτια, των γυναικών από ένα».  Φο-

ρούν (οι Αιγύπτιοι) λινά ρούχα, πάντοτε φρεσκοπλυμένα, και αυτό 

είναι κάτι που το φροντίζουν πολύ. Και την περιτομή στα γεννητικά 

τους όργανα για λόγους καθαριότητας την κάνουν, επειδή προτιμούν 

να είναι καθαροί παρά κόσμιοι. Όσο για τους ιερείς, μέρα παρά μέρα, 

ξυρίζουν όλο τους το σώμα, ώστε να μην πιάνουν ούτε ψείρες ούτε 

κανένα άλλο βρομερό ζωύφιο ενώ υπηρετούν τους θεούς. Οι ιερείς 

φορούν μονοκόμματο λινό ρούχο και σανδάλια από πάπυρο· δεν τους 

επιτρέπεται να φορούν ούτε άλλο ρούχο ούτε άλλα ποδήματα « (Η-

ρόδοτος Β 36 – 37) « Οι Αιγύπτιοι φορούν λινούς χιτώνες, θυσανω-

τούς γύρω στα σκέλια, που τους λένε καλασίρεις· από πάνω φορούν 

λευκούς ριχτούς μανδύες, μάλλινους. Αλλά στους ναούς δεν μπαί-

νουν μάλλινα, ούτε θάβεται κανείς φορώντας τα: δεν επιτρέπεται» 

(Ηρόδοτος Β.81). 
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Τα ενδύματά των αρχαίων Αιγυπτίων, όπως προκύπτει  από τις 

αρχαίες τοιχογραφίες και τα αρχαία αγάλματα της αρχαίας Αιγύπτου, 

ήταν πάρα λίγα και απλά, λόγω του ότι η Αίγυπτος είναι θερμή χώρα 

και ως εξ αυτού δεν απαιτείται και πάρα πολύ η ενδυμασία. Στην Αί-

γυπτο οι άντρες φαίνονται να φορούσαν ως κύριο ρούχο ένα κοντό 

κομμάτι ύφασμα, το ζώμα,  που το τύλιγαν γύρω από την περιφέρειά 

τους. Οι γυναίκες ήταν ντυμένες με ένα απλό μακρύ και  πολύ εφαρ-

μοστό φόρεμα. Ειδικότερα οι Αιγύπτιοι της κατώτερης τάξης κατά την 

εποχή των φαραώ φορούσαν μόνο το περίζωμα στα ευαίσθητα ση-

μεία,  που ήταν κοινό για όλους. Τα παπούτσια τους ήταν τα ίδια και 

για τα δύο φύλα.  Σανδάλια από δέρμα ή από πάπυρο, για την ιερα-

τική τάξη. Το πιο κοινό κάλυμμα κεφαλής ήταν το καφτάνι, ένα ριγέ 

ύφασμα τετράγωνο που φοριούνται από τους άνδρες. Ειδικά καπέλα 

φορέθηκαν από την αριστοκρατία. Ορισμένων ειδών ένδυσης ήταν 

κοινή και για τα δύο φύλα, όπως ο χιτώνας (μακριά πουκαμίσα) και 

η ρόμπα ( φαρδύ άμφιο). Γύρω από 1.425 έως 1.405 π.Χ., ένα ελα-

φρύ και  κοντομάνικο πουκάμισο ήταν δημοφιλή, καθώς και μια φού-

στα με πιέτες. Οι γυναίκες φορούσαν πολύ εφαρμοστό χιτώνα. Οι άν-

δρες και οι γυναίκες της ανώτερης τάξης φορούσαν στρόγγυλο περι-

λαίμιο, κατασκευασμένο από χάντρες με διάφορα σχήματα. Τα χέρια 

τους κοσμούσαν βραχιόλια και τα αυτιά σκουλαρίκια. Η χρήση της 

περούκας στις γυναίκες ήταν γενική. 

 

Η ενδυμασία των ανδρών και 

των γυναικών σε πολλά επίπεδα 

της κοινωνίας της Αρχαίας Αιγύ-

πτου απεικονίζονται σε αυτόν 

τον τάφο (Τοιχογραφία 15ου 

αιώνα π.Χ.) 

 The Theban tomb of nebamun. 

Thebes, Egypt, Dynasty 18 ca 1400-

1350 BCE. 
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 Τάφοι των Ευγενών στο 

Λούξορ  (Θήβα Αιγύπτου,  

1400 π.Χ. 

Οι  χορεύτριες είναι γυμνές 

και ξυπόλυτες, φορούν μόνο 

περιλαίμια και λωρίδα υφά-

σματος στα μαλλιά και στα 

γεννητικά όργανα. Ο  μουσι-

κός είναι επίσης ξυπόλυτος, 

φορά ένα τυπικό πτυχωτό έν-

δυμα, μεγάλο περιλαίμιο, πε-

ρούκα και πάνω από αυτή έ-

χει  κώνο με αρωματικό λίπος 

που λιώνει αργά και εκπέμπει  οσμές του.  

 
 

 
Τάφοι των Ευγενών στο Λούξορ (Θήβες Αιγύπτου), 1420 – 1390 π.Χ. ( 

Thebes, tomb of Horemhab, No.78 Period of Tuthmosis IV, 1420-1390 

BCE.) 
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Judgement before Osiris from The Book of the Dead 1285 BC painted pa-

pyrus 40cm British Museum, London This last painting is called Last judge-

ment of Hu-Nefer from his tomb at Thebes 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο     

ΜΙΝΩΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ -ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
Ο Μίνωας από τη μια δημιουργεί την πρώτη οργανωμένη πολι-

τεία στον κόσμο με πρωτόγνωρους για την εποχή θεσμούς, την οποία 

αντιγράφουν Έλληνες και Ρωμαίοι  και έτσι εκπολιτίζονται και ευημε-

ρούν και αυτοί και από την άλλη κατασκευάζει πρώτος στον κόσμο 

πολεμικό ναυτικό με το οποίο ο ίδιος γίνεται θαλασσοκράτορας και 

καταπολεμά ληστείες και πειρατείες στο Αιγαίο – Μεσόγειο με συνέ-

πεια να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να 

μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να ενωθούν  και από την άλλη 

αυτό πρωταγωνιστεί στη δημιουργία - ύπαρξη της Ελλάδας. 

- Ποιος ήταν ο περίφημος μινωικός πολιτισμός κ.α. 
 

 

 
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΝΩΣΣΟΥ 
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1. Η ΚΡΗΤΗ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΔΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 

 

Ο Πολιτισμός, όπως θα δούμε στα παρακάτω να λένε οι ίδιοι οι 

αρχαίοι συγγραφείς, γεννήθηκε στην Κρήτη, στην Ελλάδα και που 

«τα φώτα του» δόθηκαν μετά σ’ όλο τον κόσμο, άρα ο Ελληνικός 

Πολιτισμός είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον παγκόσμιο, γιατί εί-

ναι το απόσταγμα της πιο καλλιεργημένης και πιο φιλοσοφημένης 

σκέψης του αρχαίου κόσμου που μέχρι και σήμερα μας καθοδηγεί.  

Η Κρήτη πρώτα, μετά γενικά η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του πο-

λιτισμού, γιατί, καθώς λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, βλέπε ενδεικτικά 

Θουκυδίδης (Α 2-9), Ισοκράτης (Παναθηναϊκός) κ.α.,  αρχικά δεν 

είχε επινοηθεί η γεωργία και έτσι ο κόσμος από τη μια ζούσε μετανα-

στευτικά για εξεύρεση πηγών διατροφής  και από την άλλη η πιο ι-

σχυρή ομάδα έδιωχνε αυτή που εύρισκέ μπροστά της για να εκμεταλ-

λευτεί αυτή το χώρο με συνέπεια να έχει αναπτυχθεί ο βαρβαρισμός, 

κάτι που σταμάτησε πρώτος Μίνωας. Ο Μίνωας ήταν εκείνος που 

πρώτος στον κόσμο από τη μια ένωσε τις κρητικές φυλές σε μια ενιαία 

πολιτεία με πρωτόγνωρους για την εποχή θεσμούς και από την άλλη 

δημιούργησε πρώτος στον κόσμο  πολεμικό ναυτικό με το οποίο έ-

διωξε από το Αιγαίο - Μεσόγειο τους ληστές και πειρατές Κάρες και 

Φοίνικες με συνέπεια να ησυχάσει το Αργαίο - Μεσόγειος, να επικοι-

νωνήσουν και να ενωθούν οι Έλληνες  και έτσι να γίνουν μόνιμες 

πόλεις, να επινοηθεί η γεωργία, οι τέχνες, τα γράμματα κ.α. 

Ανυπολόγιστη είναι η αξία των όσων έδωσε και δίδει η Ελλάδα 

στον υπόλοιπο κόσμο από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα.  

Τα γράμματα, οι τέχνες, οι επιστήμες, όλοι οι κλάδοι της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας έχουν γονιμοποιηθεί με τα λαμπρά πρωτοποριακά 

επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων.   Οι Έλληνες είναι αυτοί που 

πρώτοι ασχολήθηκαν με τα γράμματα, τις  τέχνες ( χορός,  μουσική, 

ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, μηχανική κ.α.),  τις επιστήμες (μαθη-

ματικά, ιατρική κ.α.) , την πολιτική (πολιτεία, δημοκρατία, δικαιοσύνη 

κ.α.) , τη μεταφυσική και την ηθική (τον Άδη ,τα Τάρταρα ή άλλως 

κόλαση και τον Παράδεισό ή άλλως Νήσοι Μακάρων) κ.α. Η Αρχαία 

Ελλάδα υπήρξε επίσης η κοιτίδα σημαντικών τεχνολογικών καινοτο-

μιών και επιτευγμάτων για την εποχή τους,  που αφορούσαν σε όλο 

το φάσμα της ανθρώπινης ζωής την αντίστοιχη περίοδο. Η τεχνολογία 

των αρχαίων Ελλήνων έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 

γνωρίσουν και να γευθούν τα αποτελέσματα της αξιοποίησης μηχα-

νών και εργαλείων ώστε η ζωή τους να γίνει πιο άνετη και συνάμα 

πιο παραγωγική. Επιτεύχθηκε βελτίωση στην παραγωγή και κατανά-

λωση τροφής, στην ένδυση, στις συνθήκες διαβίωσης κ.α.   

 Σημειώνεται επίσης ότι η μινωική Κρήτη και γενικά η αρχαία 

Ελλάδα ασφαλώς και δεν ήταν παράδεισος ή κοινωνία αγγέλων. Ήταν 



26 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ 

 

όμως εκεί καλύτερα από κάθε άλλη περιοχή. Και αυτό δεν το λένε 

μόνο οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, αλλά και η Αγία γραφή. Αν α-

νατρέξουμε στη Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι στην Αίγυπτο και την 

Ασία  υπήρχαν μεν πολιτείες με μια κάποια οργάνωση, όμως επικρα-

τούσε και ειδωλολατρία, υπήρχαν πολλά άσχημα ήθη και έθιμα ενίοτε 

γινόντουσαν και ανθρωποθυσίες, υπήρχε η δια βίου δουλεία, υπήρ-

χαν μαγείες κ.α. 

 
2. ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑ-

ΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟ ΒΙΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,  ΣΤΟΥΣ ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ.  

 

Οι πρώτοι στον κόσμο  που ασχολήθηκαν με τα της πόλη και 

τους πολίτες, άρα τον πολιτισμό, όπως θα δούμε πιο κάτω να μας 

λένε οι αρχαίοι συγγραφείς,  ήταν οι αρχαίοι Κρήτες, την πολιτεία των 

οποίων αντέγραψαν στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες , πρώτα 

οι Σπαρτιάτες με το νομοθέτη Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι με το νο-

μοθέτη Σόλωνα κ.α., καθώς και  οι Ρωμαίοι με το νομοθέτη Νόμα κ.α. 

και έτσι ευημέρησαν και αυτοί (βλέπε «Μινωικός πολιτισμός»). 
«….Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως λέγαμε 

προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του Μί-
νωα παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοί-
κηση της πόλης…»..  (Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321) 

Απλά οι αρχαίοι Κρήτες και γενικά οι Έλληνες τότε δε χρησιμο-

ποιούσαν τις λέξεις  πολιτισμός, πολιτισμένος και απολίτιστος, αλλά 

τις λέξεις «ξημερωμένος» και «αξημέρωτος», ‘Έλλην» και  «βάρβα-

ρος»  κ.α., όπως θα δούμε στα πιο κάτω. 

Μίμηση του πολιτισμού των Ελλήνων ξεκίνησε να γίνεται ήδη 

επι εποχής του Ελληνικού Μινωικού Πολιτισμού. Τότε αντέγραψαν οι 

Ρωμαίοι με το νομοθέτη Νόμα το Μινωϊκό Πολιτισμό, όπως θα δούμε 

πιο κάτω.  Ακολούθως ο «ελληνισμός» είχε  παγκόσμια διάσταση κατά 

την καλούμενη «ελληνιστική εποχή» (= οι τρεις αιώνες π.Χ.) από τον  

πολυεθνικό κόσμο της Ανατολής (Αίγυπτος, Συρία, Παλαιστίνη, Με-

σοποταμία κ.ά.), που είχε προκύψει μετά τις κατακτήσεις του Μεγά-

λου Αλεξάνδρου.  

 

Σύμφωνα με τους: Θουκυδίδη (Α 3 – 9), Εκαταίο Μιλήσιο 

(Στράβων 7, 321), Ηρόδοτο (Ιστορία Α 54 - 58), Ισοκράτη (Παναθη-

ναϊκός, Ελένης εγκώμιο 68 – 69, Πανηγυρικός κ.α.), Διόδωρο (1, 23-

24 και 28-29,  Μ, Απόσπασμα 3), Πλάτων (Μενέξενος, 245c-d), Ησί-

οδο (Κατάλογος γυναικών) κ.α.: 

Α. Αρχικά, επειδή δεν υπήρχε η γεωργία, δεν υπήρχαν πουθενά 

μόνιμοι κάτοικοι,  πόλεις,  σύνορα και  κράτη, ούτε  και οι ονομασίες 

Έλληνες και βάρβαροι. Υπήρχαν μόνο διάφορες φυλές που ζούσαν 

νομαδικά - μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών διατροφής, ενώ η 
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πολυπληθέστερη ομάδα όπου πήγαινε έδιωχνε αυτή που έβρισκε 

μπροστά της, για να εκμεταλλευτεί αυτή το χώρο. Αποτέλεσμα του 

γεγονότος αυτού ήταν οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται 

παρόμοια με τα ζώα, βάρβαρα. 

Στη συνέχεια, επειδή ο κόσμος πλήθυνε και ως εξ αυτού οι πη-

γές διατροφής δεν έφταναν για τη διατροφή του, κάποιες από τι φυ-

λές άρχισαν να σχηματίζουν στρατό και να βάζουν  σύνορα για τη 

διασφάλιση των πηγών διατροφής τους (δηλαδή περιφρουρούσαν τις 

διάφορες εύφορες περιοχές που διέθεταν κυνήγι ή καρπούς)  και κά-

ποιες άλλες φυλές εξαναγκάζονται να μετακινηθούν σε άγνωστα και 

μακρινά μέρη. Επακόλουθο ήταν ο άνθρωπος να περάσει ακόμη σε 

πιο βάρβαρο κατάσταση, γιατί αναπτύχθηκαν οι ληστείες, οι πειρα-

τείες, οι φόνοι κ.α.  

Τελευταία μετακίνηση φύλου στην Ελλάδα ήταν αυτή των Δω-

ριέων με τους Ηρακλείδες, η οποία έγινε 80 χρόνια μετά τα Τρωικά, 

δηλαδή το 1129 π.Χ.,  και έκτοτε η Ελλάδα ηρέμησε και ευημέρησε. 

Πρώτη φορά που φυτεύτηκαν σπόροι στην Ελλάδα ήταν στην 

Ελευσίνα  το έτος 1410 π.Χ. από τη Δήμητρα, την ανακηρυχθείσα 

μετά Θεά. Λίγο μετά η Αθηνά ασχολήθηκε με την εξημέρωση και καλ-

λιέργεια της ελιάς κ.α. 

 

Β. Η Ελλάδα αρχικά ήταν και αυτή κατοικία βάρβαρων φύλων 

και από αυτούς το πολυπληθέστερο  ήταν οι καλούμενοι Πελασγοί και 

γι αυτό η Ελλάδα αρχικά ονομάζονταν Πελασγία.  Επί μέρους φύλα 

των Πελασγών ήταν οι Δωριείς (= οι μετέπειτα Σπαρτιάτες, οι Μακε-

δόνες κ.α.), οι Αιολείς (= οι Θεσσαλείς κ.α.), οι Αχαιοί (= οι Μυκη-

ναίοι κ.α.) και οι Ίωνες (= οι Αθηναίοι, τα παράλια της Μ. Ασίας κ.α.).  

Οι Δωριείς ήταν το πρώτο φύλο που αποκόπηκε από τους βάρβαρους 

Πελασγούς και αποτέλεσε ξέχωρο έθνος, το ελληνικό και μετά προ-

σχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλοί βάρβαροι 

(= οι Καδμείοι ή Θηβαίοι, οι Δαναοί, οι Πέλοπες κ.α.): 
«Εξάλλου, ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα κατοικία βαρβάρων υπήρξε, 

στους παλιούς καιρούς, έτσι λογάριαζαν όσοι μνημονεύουν αυτά τα πράγματα, 
γιατί ο Πέλοπας έφερε ένα λαό από τη Φρυγία στη χώρα που απ' αυτόν ονο-
μάστηκε Πελοπόννησος, κι ο Δαναός από την Αίγυπτο, κι οι Δρύοπες, οι Καύ-
κωνες κι οι Πελασγοί κι οι Λέλεγες και άλλοι τέτοιοι λαοί μοίρασαν τους τόπους 
πάνω και κάτω από τον ισθμό. Γιατί την Αττική κατέλαβαν Θράκες που ήρθαν 
με τον Εύμολπο, τη Δαυλίδα της Φωκίδας ο Τηρεύς την Καδμεία οι Φοίνικες 
που ήρθαν με τον Κάδμο, και την ίδια τη Βοιωτία κατέκτησαν οι Aονες, οι Τέμ-
μικες και οι Ύαντες.» (Στράβων 7, 321) 

 «Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  
αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο 
τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς 
προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρ-
βαρικά φύλα. …» (Ηρόδοτος Α, 57- 58) 
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Το 1500 π.Χ. ξεσπούν στην Αίγυπτο λοιμώδεις ασθένειες και οι 

ντόπιοι τις αποδίδουν στους ασεβείς αλλόφυλους. Για να αποφύγουν 

την οργή των ντόπιων  οι  μετανάστες συσπειρώνονται και φεύγουν 

σε άλλα μέρη. Οι Εβραίοι με αρχηγό το Μωυσή πάνε στην Ιουδαία.  

Οι Φοίνικες, οι οποίοι κατάγονταν από την Ερυθρά θάλασσα, φεύγουν 

από τη Θήβα της Αιγύπτου (εξ ου και η ονομασία  Θηβαίοι) με αρχηγό 

τον Αγήνορα και πάνε στη Φοινίκη της Ασίας. Από εκεί μετά ένα μέρος 

τους με αρχηγό τον Κάδμο (εξ ου και η ονομασία Καδμείοι ή Θηβαίοι) 

πάει στη Βοιωτία όπου ιδρύουν την πόλη-κράτος Καδμεία ή Θήβα  ( 

ονομάστηκε έτσι σε ανάμνηση της Αιγυπτιακής και προς χάρη του 

Κάδμου).  Οι Δαναοί με πλοία και με αρχηγό το Δαναό ( απ΄ όπου και 

Δαναοί)  μέσω Ρόδου πάνε στο Άργος της Πελοποννήσου όπου ενο-

ποιήθηκαν με τους ντόπιους  Αχαιούς του Άργους απ΄όπου και η ο-

μηρική ονομασία «Αχαιοί ή Δαναοί ή Αργείοι». Επίσης πριν από τα 

Τρωικά κάποιοι Φρύγες με αρχηγό τον Πέλοπα (εξ ου και Πέλοπες) 

έφυγαν  από την Ασία και πήγαν στις Μυκήνες προκειμένου να λά-

βουν μέρος σε αθλητικούς αγώνες και συνάμα ο Πέλοπας  να πα-

ντρευτεί την κόρη του ντόπιου βασιλιά. Ωστόσο ο Πέλοπας κατέλαβε 

και το θρόνο και όλη την Πελοπόννησο, η οποία από τότε και εξής 

ονομάζεται με αυτό το όνομα: 
«Την παλιά εποχή ξέσπασε λοιμώδης ασθένεια στην Αίγυπτο και οι ντό-

πιοι την απέδωσαν στους ασεβείς αλλόφυλους. Προ αυτού μερικοί από αυτούς 
συσπειρώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Αρχηγοί τους ήταν ο Κάδμος και ο 
Δαναός. Οι υπόλοιποι πήγαν στην Ιουδαία, που τότε ήταν ακατοίκητη, και των 
οποίων επικεφαλής ήταν ο επονομαζόμενος Μωυσής, ένας άνδρας με φρό-
νηση και ανδρεία».  (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος Μ, Απόσπασμα 3) 

«Λένε επίσης οι Αιγύπτιοι πως και οι άποικοι που έφυγαν μαζί με το 
Δαναό από την Αίγυπτο εγκαταστάθηκαν  στην αρχαιότερη σχεδόν Ελληνική 
πόλη, στο Άργος και πως οι λαοί των Κόλχων στον Πόντο και την Ιουδαίων 
μεταξύ Αραβίας και Συρίας ιδρύθηκαν ως αποικίες από ανθρώπους που έφυ-
γαν από εκεί….. ο Κάδμος ήταν από τις Θήβες της Αιγύπτου  και μαζί με τα 
άλλα παιδιά γέννησε και τη Σεμέλη. Στα κατοπινά χρόνια, ο Ορφέας, που α-
πόκτησε μεγάλη φήμη ανάμεσα στους Έλληνες για τη μουσική, τις τελετές και 
τα θεολογικά ζητήματα, φιλοξενήθηκε από τους απογόνους του Κάδμου και 
δέχτηκε εξαιρετικές τιμές στις Θήβες». (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 1, 23-24 
και 28-29) 

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Οι Πελασγοί είχαν ως κοιτίδα τους το Πελασγικό Άργος (= η Θεσσα-

λία) και  πρώτος σημαντικός βασιλιάς τους φέρεται ο Έλληνας απ΄όπου  και η 
μετέπειτα ονομασία Έλληνες. 

2) Επί βασιλείας του Δευκαλίωνα, πατέρα του Έλληνα, έγινε κατακλυ-
σμός στην Ελλάδα με από τον οποίο έπαθαν μεγάλες καταστροφές η Θεσσα-
λία, η Κρήτη, το Άργος της Πελοποννήσου και πολλά άλλα μέρη. 
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Γ. Ο Μίνωας στην Κρήτη ήταν εκείνος που πρώτος  από τη μια 

ένωσε σε ενιαίο σύνολο όλα τα έθνη της Κρήτης  δημιουργώντας την 

πρώτη πολιτισμένη κοινωνία, την περίφημη Κρητική Πολιτεία , όπως 

θα δούμε πιο κάτω, και από την άλλη συγκρότησε πολεμικό ναυτικό 

με το οποίο έδιωξε από τις Κυκλάδες τους ληστές Κάρες και τους πει-

ρατές Φοίνικες που τις είχαν καταλάβει, επειδή μέχρι τότε ήταν ακα-

τοίκητες και  τις κατοίκησε με μόνιμους κατοίκους που έφερε από την 

Κρήτη, με αποτέλεσμα από τη μια ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας 

και από την άλλη να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι 

οι Έλληνες να μπορέσουν να ασχοληθούν και με τη ναυτιλία, να 

πλουτίσουν, να επικρατήσουν, να σταματήσουν το μεταναστευτικό 

βίο που τους εξανάγκαζαν οι κακοποιοί, να επικοινωνήσουν και να 

επικρατήσουν μετά στα τρωικά. Επομένως στο Ελληνικό πολεμικό 

ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται η ύπαρξη, η ελευθερία, η ναυτική 

ανάπτυξη κ.τ.λ. της Ελλάδας και η επίσημη και ένδοξη ιστορία της 

Ελλάδας και του Ελληνικού ναυτικού, πολεμικού και εμπορικού,  ξε-

κινούν από την εποχή του Μίνωα.   

 
3. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΝΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΗΝ Ο-
ΠΟΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΟ-
ΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΗΕΡΟΥΝ. ΣΥΝΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ  ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟ-
ΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΥΤΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - 
ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Ο Όμηρος στην Οδύσσεια (τ 178 – 183) αναφέρει ότι η Κρήτη 

είχε αναρίθμητο κόσμο  και 90 πόλεις (στην Ιλιάδα, Β 645 – 652, 

αναφέρει ότι η Κρήτη είχε 100 πόλεις), όμως αναφέρει μόνο τις εξής: 

την Κνωσό, την έδρα του Μίνωα και με επίνεια το Ηράκλειο και την 

Αμνισό, τη Γόρτυνα, τη Λύκτο, τη Μίλητο, τη Λύκαστο, τη Φαιστό και 

το Ρύτιο.  Αναφέρει επίσης ότι οι κάτοικοι των ως άνω πόλεων της 

Κρήτης ήταν άλλοι Κύδωνες, άλλοι  Ετεοκρήτες, άλλοι Αχαιοί, άλλοι 

Δωριείς και άλλοι Πελασγοί:  
«Κρητών δε Ιδομενεύς δουρί κλυτός ηγεμόνευεν,       
οι Κνωσόν τ’ εσχον Γόρτυνα τε τειχιόεσσαν, 
Λύκτον, Μίλητον τε και αργινόεντα Λύκαστον 
Φαιστόν τε Ρύτιον τε, πόλεις εύ ναιετοώσας, 
άλλοι θ’ οί Κρήτην εκατόμπολιν αμφενέμοντο. 
Τον μεν άρ’ Ιδομενεύς δουρί κλυτός ηγεμόνευε,     
Μηριόνης τ’ ατάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ· 
τοίσι δ’ άμ’ ογδώκοντα μέλαιναι νήες έποντο. (Ιλιάδα Β. 645 – 652)  
 
Κρήτη τις γαι’ έστι, μέσω ενί οίνοπι πόντω, 
καλή και πίειρα, περίρρυτος· εν δ’ άνθρωποι 
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πολλοί, απειρέσιοι, και εννήκοντα πόληες  
άλλη δ’ αλλων Γλώσσα μεμιγμένη· εν μεν Αχαιοί,  
εν δ’ Ετεοκρήτες μεγαλήτορες, εν δ’ Κύδωνες,  
Δωριέες τε τριχαϊκες δίοι τε Πελασγοί. 
τησι δ’ ενί Κνωσός, μεγάλη πόλις, ένθα τε Μίνως  
εννέωρος βασίλευε Διός μεγάλου οαριστής… 
πατρός εμοίο πατήρ, μεγαθύμου Δευκαλίωνος  
Δευκαλίων δ’ εμέ τίκτε και Ιδομενήα άνακτα…... (Οδύσσεια, ραψωδία 

τ 178 – 183) 
 «Υπάρχει κάποια χώρα Κρήτη, στη μέση του γυαλιστερού Πόντου, ω-

ραία και γόνιμη, που βρέχεται από θάλασσα,. Σ’ αυτή υπάρχουν πολλοί άν-
θρωποι, αναρίθμητοι και ενενήντα πόλεις. Μιλούνε ανάμεικτη γλώσσα. Σ’ αυτή 
τη χώρα κατοικούν Αχαιοί, οι Κύδωνες, οι Ετεοκρήτες οι μεγαλόκαρδοι, 
κάποιοι από τους μακροτρίχηδες ή στα τρία χωρισμένους Δωριείς και οι 
θεϊκοί Πελασγοί. Σ’ αυτούς πρωτεύουσα είναι η Κνωσός, μεγάλη πόλη, όπου 
βασίλευε ο Μίνωας, ο ισχυρός, αγαπητός φίλος του Δία, ο πατέρας του δικού 
μου πατέρα, του μεγαλόψυχου Δευκαλίωνα, ο Δευκαλίωνας είναι αυτός που 
γέννησε εμένα (τον Αίθωνα) και το βασιλιά Ιδομενέα. Αλλά αυτός με τα κοίλα 
(πολεμικά) πλοία στην Τροία αναχώρησε μαζί με τους Ατρείδες, κι εγώ ονομά-
ζομαι Αίθων, μικρότερος στην ηλικία.» (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183) 

 

ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΗΛΥΔΕΣ ΚΡΗΤΕΣ 

 

Σύμφωνα με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς, όπως θα δούμε 

πιο κάτω, οι κάτοικοι της Κρήτης πριν από την εποχή του Μίνωα ήταν 

δυο λογιών, οι καλούμενοι Ετεοκρήτες ή Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες, 

που θεωρούνταν αυτόχθονες, και οι καλούμενοι επήλυδες  Κρήτες, 

που ήταν  οι καλούμενοι Αχαιοί, Δωριείς και Πελασγοί της Κρήτης οι 

οποίοι είχαν έρθει ως μετανάστες στην Κρήτη από τη Θεσσαλία (Πε-

λασγικό Άργος), όταν αφενός έγινε εκεί ο κατακλυσμός επί Δευκαλί-

ωνα με αρχηγό τον Τέκταμο, παππού του Μίνωα και αφετέρου όταν 

ήταν βασιλιάς των Ετεοκρητών ο Κρηθέας και οι οποίοι κατέλαβαν το 

ανατολικό μέρος της νήσου. Οι νέοι κάτοικοι αυτοί της Κρήτης, σε 

σχέση με τους παλαιότερους, τους Ιδαίους Δακτύλους   ονομάστηκαν 

επήλυδες (επί + έρχομαι, ήλθον, ελήλυθα κ.α.), δηλαδή μετανάστες, 

άποικοι, ενώ οι ντόπιοι (οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ) ονομάστηκαν Ετεοκρήτες 

(ετεος + Κρήτες), επειδή ήταν οι πρώτοι και γνήσιοι Κρήτες: 

 
 

ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΕ Ο ΜΙΝΩΑΣ 

 

Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό και τους: Διόδωρο (4, 60 – 61 

και   5, 79-80) και Πλούταρχο («Θησεύς 19.6), υπήρχαν δυο βασι-

λιάδες με το όνομα Μίνωας. Ο Μίνωας Α’ έζησε λέει το 1210 πριν από 

τον Διόγνητο (άρα  το 1474 π.Χ.) και ο Μίνωας Β’ το έτος 1031 πριν 
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από το Διόγνητο (άρα το 1295 π.Χ.), ενώ η άλωση της Τροίας έγινε 

το έτος 945  πριν από το Διόγνητο (άρα το 1209 π.Χ.). Το αυτό λένε 

Όμηρος και Ηρόδοτος. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Μίνωας έζησε 

τρεις γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεμο: «Τρίτη δε γενεή μετά Μίνων 

τελευτήσαντα γενέσθαι Τρωικά» ( Ηρόδοτος Ζ, 171).  Το αυτό λέει 

και ο Όμηρος (Ιλιάδα Ν. 445 – 455).  Αρχικά ήταν λέει βασιλιάς της 

Κρήτης ο Μίνωας, μετά ο Δευκαλίωνας και μετά ο Ιδομενέας που πήρε 

μέρος στον Τρωικό πόλεμο.  Παράβαλε ομοίως ότι ο Απολλόδωρος 

(Γ, 1-2, Γ 22,  Επιτομή, 1,6) λέει επίσης ότι ο Μίνωας ήταν προ πάπ-

πους του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου από της κόρες του γιου Κα-

τρέα.  
 

Α. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΣΥ-

ΓΚΡΟΤΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΛΛΗ ΑΥΤΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΥΠΑΡΞΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Σύμφωνα με τους Θουκυδίδη (3 – 9), Ισοκράτη (Παναθηναϊ-

κός), Διόδωρο (βίβλος 4 και 5), Στράβωνα (βίβλος 10)  κ.α., όταν  

άρχισε να αναπτύσσεται η ναυτιλία και οι άνθρωποι να επικοινωνούν 

και με τα πλοία, οι Κάρες και οι Φοίνικες κατέλαβαν τις Κυκλάδες που 

μέχρι τότε ήταν ακατοίκητες και το έριξαν στην πειρατεία και στις 

ληστείες, με συνέπεια ο Μίνωας να συγκροτήσει  πολεμικό ναυτικό 

(άρα ο Μίνωας είναι ο ιδρυτής τους Ελληνικού Πολεμικού Ναυ-

τικού) και να τους διώξει από τις Κυκλάδες και να τις οικήσει με 

Κρήτες.  Αποτέλεσμα του Πολεμικού ναυτικού του Μίνωα ήταν από 

τη μια ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας και από την άλλη να ελευ-

θερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν 

αφενός να ασχοληθούν και με τη ναυτιλία, να πλουτίσουν, να στα-

ματήσουν το μεταναστευτικό βίο που τους εξανάγκαζαν οι κακοποιοί,  

να κτίσουν πόλεις κ.τ.λ.  και αφετερου να επικοινωνήσουν – ενωθούν 

και έτσι να επικρατήσουν στον Τρωϊκό πόλεμο που έγινε τρεις γενιές 

μετά το θάνατο Μίνωα, άρα: 

α) Στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται 

η ύπαρξη, η ελευθερία, η ναυτική ανάπτυξη κ.τ.λ. της Ελλάδας 

και η επίσημη και ένδοξη ιστορία της Ελλάδας και του Ελληνι-

κού ναυτικού, πολεμικού και εμπορικού,  ξεκινούν από την ε-

ποχή του Μίνωα. 
β) Στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται 

η ύπαρξη και ανάπτυξη του πρώτου Ελληνικού και συνάμα ευ-

ρωπαϊκού πολιτισμού – του καλούμενου «Μινωικού πολιτι-

σμού».  
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Πριν από το Μίνωα τα νησιά του Αιγαίου δεν είχαν μόνιμους 

κατοίκους, ήταν μόνο λημέρια ληστών και πειρατών, επειδή δεν είχε 

ακόμη αναπτυχθεί η ναυτιλία και η γεωργία και ως εξ αυτού δεν μπο-

ρούσαν να μείνουν στα μικρά νησιά για πολύ καιρό μόνιμοι κάτοικοι. 

Μετά τα Τρωικά αναπτύχτηκαν περισσότερο οι Κάρες και κατέβαλαν 

και πάλι τις Κυκλάδες και έγιναν αυτοί τώρα θαλασσοκράτορες. Ω-

στόσο αργότερα, όταν αυξήθηκε η δύναμη των Ελλήνων, διώχτηκαν 

από τα νησιά και πάλι οι βάρβαροι: 
 «Ο Μίνως, εξ όσων 

κατά παράδοσιν γνωρίζο-
μεν, πρώτος απέκτησε 
πολεμικόν ναυτικόν, και ε-
κυριάρχησεν επί του μεγα-
λυτέρου μέρους της θαλάσ-
σης, η οποία ονομάζεται 
σήμερον Ελληνική. Κατα-
κτήσας τας Κυκλάδας νή-
σους, ίδρυσεν αποικίας εις 
τας περισσοτέρας από αυ-
τάς, αφού εξεδίωξε τους 
ληστές Κάρας και εγκατέ-
στησε τους υιούς του ως κυ-

βερνήτας. Ως εκ τούτου και την πειρατείαν φυσικά κατεδίωκεν όσον ημπορού-
σεν από την θάλασσαν αυτήν, διά να περιέρχωνται εις αυτόν ασφαλέστερον 
τα εισοδήματα των νήσων. Διότι εις την παλαιάν εποχήν οι Έλληνες, και όσοι 
από τους βαρβάρους εκατοικούσαν είτε τα ηπειρωτικά παράλια, είτε νήσους, 
όταν ήρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ των συχνότερον δια θαλάσσης, επεδό-
θησαν εις την πειρατείαν υπό την αρχηγίαν ανδρών εκ των δυνατωτάτων, οι 
οποίοι ωθούντο εις τούτο και από τον πόθον του προσωπικού κέρδους και 
από την ανάγκην όπως επαρκούν εις την συντήρησιν των απορωτέρων οπα-
δών των. Και επιτιθέμενοι κατά πόλεων ατειχίστων και αποτελουμένων από 
άθροισμα κωμών, τας διήρπαζαν και εντεύθεν επορίζοντο κυρίως τα προς το 
ζην, διότι το έργον τούτο δεν έφερεν εντροπήν, αλλ' επέσυρε τουναντίον και 
κάποιαν δόξαν….Αλλ' ακόμη περισσότερον επεδίδοντο εις την πειρατείαν οι 
νησιώται Κάρες και Φοίνικες, οι οποίοι είχαν κατοικήσει τας περισσοτέρας 
από τας νήσους,……. Αλλ' αφότου συνεκροτήθη το πολεμικόν ναυτικόν 
του Μίνωος, αι δια θαλάσσης συγκοινωνίαι έγιναν ασφαλέστεροι, αφ' ενός μεν 
διότι οι κακοποιοί των νήσων αυτών εξεδιώχθησαν υπ' αυτού, κατά την εποχήν 
ακριβώς που προέβη εις εποικισμόν των περισσοτέρων, εξ αλλού δε διότι οι 
κάτοικοι των παραλίων ήρχισαν ήδη ν' αποκτούν μεγαλυτέρας περιουσίας και 
να έχουν μονιμωτέραν κατοικίαν, και μερικοί μάλιστα, όπως ήτο φυσικόν δι' 
ανθρώπους, των οποίων ηύξανε καθημερινώς ο πλούτος, και με τείχη περιέ-
βαλλαν τας πόλεις των. Διότι, ένεκα του γενικού πόθου του κέρδους και οι α-
σθενέστεροι ηνείχοντο την εξάρτησιν από τους ισχυροτέρους και οι δυνατώτε-
ροι, διαθέτοντες πλούτον, καθίστων υπηκόους των τας υποδεεστέρας πόλεις. 
Και μόνον βραδύτερον, όταν είχαν ήδη έτι μάλλον προαχθή εις την 

 
Νόμισμα Κνωσού, 3ος αι. π.Χ., με το Μίνωα, 

τον πρώτο Έλληνα θαλασσοκράτορα και νομο-
θέτη και την κόρη του Αριάδνη (Μουσείο Ηρα-
κλείου). 
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κατάστασιν αυτήν, εξεστράτευσαν κατά της Τροίας….( Θουκυδίδη Α, 4 - 
8, σε νέα Ελληνική από τον εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο). 

 «Έτσι, χωρίς να θέλω να αναζωπυρώσω παλιές μνησικακίες σε βάρος 
σας, θα αναφέρω ότι ο Μίνωας ανάγκασε κάποτε τους κατοίκους της Αττικής 
να πληρώνουν βαρύ φόρο, επειδή είχε ναυτική δύναμη, ενώ οι Αθηναίοι δεν 
είχαν ακόμη αποκτήσει τα πλοία που διαθέτουν σήμερα ούτε χώρα πλούσια  
σε ξυλεία, κατάλληλη για τη ναυπήγηση πλοίων και τη δημιουργία ισχυρού 
ναυτικού (Πλάτων, νόμοι Δ, 706, b) 

 «Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας, 
βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν θαλασ-
σοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα 
περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και αρκετά με-
γάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν τα Τρωικά. 
Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγιναν 
θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές τους 
κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες εγκαταστάθηκαν 
μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη 
των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα νησιά των 
Κυκλάδων και να εκδιωχθούν οι βάρβαροι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βί-
βλος 5, 84) 

  « Για τους παλαιότερους αγώνες που έγιναν για την ελευθερία των Ελ-
λήνων ……... Πρώτα-πρώτα τις Κυκλάδες, για τις οποίες έγιναν πολλές επι-
χειρήσεις από την εποχή που βασιλιάς της Κρήτης ήταν ο Μίνωας, τελευταίοι 
τις κατέλαβαν οι Κάρες. Οι πρόγονοί μας, αφού τους έδιωξαν, δεν τόλμησαν 
να οικειοποιηθούν τη χώρα τους, αλλά έστειλαν φτωχότερους Έλληνες να κα-
τοικήσουν εκεί…(Ισοκράτης Παναθηναϊκός, 43-44) 

 

 

Β. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΝΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩ-

ΜΑΙΟΙ  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΗΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥ-

ΤΟΙ 

 

Ο  Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ, σύμφωνα με τους 

αρχαίους συγγραφείς: Πλάτωνα (Νόμοι, Μίνως), Αριστοτέλη (Πολι-

τικά Β, 1271, 10), Στράβωνα (βιβλίο 10 = Ι), Πλούταρχο (Λυκούργος  

και Σόλων) κ.α., δεν ήταν μόνο οι θεμελιωτές της θαλασσοκρατορίας 

των Κρητών, αλλά και οι οργανωτές της περίφημης πολιτείας των 

Κρητών, την οποία αντέγραψαν στη συνέχεια όλοι οι άλλοι Έλληνες 

(πρώτα οι Λακεδαιμόνιοι ή Σπαρτιάτες και μετά οι Αθηναίοι), μετά οι 

Ρωμαίοι κ.α., όπως θα δούμε πιο κάτω.   

Ειδικότερα ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν λέει 

εκείνοι που πρώτοι ασχολήθηκαν με τις πολιτικές επιστήμες (νομική, 

κυβερνητική, διοίκηση κ.τ.λ.), ώστε να υπάρχει ισότητα, δικαιοσύνη, 

ευημερία και δημοκρατία στους Κρήτες ή ήταν αυτοί που πρώτοι:    
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Α) Βρήκαν την αλήθεια για τη  διακυβέρνηση της πόλης, απ΄ό-

που μετά και πολιτεία, πολίτης και πολιτισμός. .  Για πρώτη φορά επί 

Μίνωα, όπως θα δούμε πιο κάτω,  από τη μια θεσπίστηκαν  και μάλι-

στα γραπτοί στην Κρήτη νόμοι και επίσης όργανα διοίκησης με γρα-

πτά καταστατικά (συντάγματα): βουλή, βουλευτές ή γερουσιαστές, 

έφοροι κ.α. και από την άλλη οι νόμοι (διοίκησης και συναλλαγών) 

ήταν ανάλογα με το περί δικαίου και ηθικής (ήθη και θρησκεία) συ-

ναίσθημα.  

Β) Δημιούργησαν κράτος πρόνοιας: βρήκαν την κοινοκτημο-

σύνη, τη κοινή συμβίωση  και τα κοινά συσσίτια (κάτι ως ο σημερινός 

κουμμουνισμός),  

Γ) Μερίμνησαν για τη ανάπτυξη της φιλοσοφίας και των γραμ-

μάτων,  

Δ) Ένωσαν τα έθνη ή φυλές ενός χώρου (της Κρήτης) σε ενιαίο 

σύνολο, άσχετα με την καταγωγή τους, δημιουργώντας το περίφημο 

«Κοινό των Κρητών» ( «Ενωμένες Κρητικές Πολιτείες, Κρητική Πολι-

τεία), πρβ (μτφ από τις εκδόσεις «Κάκτος»): 
 «Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πο-

λίτες του, εξαιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η 
Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι 
θεϊκοί. (Πλάτων, Μίνως, 320 b), 

 «Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως λέγαμε 
προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του Μί-
νωα παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοί-
κηση της πόλης.  (Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321) 

«η φιλοσοφία είναι παλαιότατη μεταξύ των Ελλήνων και περισσότερο 
στους Κρήτες και στους Λακεδαιμόνιους»… ( Πλάτων, Πρωταγόρας 342 a-c) 
κ.α.  

“Στην ιστορία έχει γραφτεί πως ο Μίνωας ήταν έξοχος νομοθέτης, πρώ-
τος που κυριάρχησε στις θάλασσες. Χώρισε το νησί στα τρία και σε κάθε μέρος 
έχτισε πόλη, την Κνωσό……. Κατά τον Έφορο, ο Μίνωας θαύμαζε κάποιο πα-
λαιό, το Ραδάμανθυ, που είχε ίδιο όνομα με τον αδελφό του. Αυτός πρώτος 
αναφέρεται ότι εκπολίτισε το νησί με νόμους και κτίσεις πόλεων και συ-
ντάγματα, υποστηρίζοντας ότι φέρνει από τον ίδιο το Δία τους νόμους του…… 
Για την Κρήτη λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια είχε καλή διακυβέρνηση και οι 
καλύτεροι από τους Έλληνες τη θαύμαζαν. Ανάμεσά στους πρώτους ήταν οι 
Λακεδαιμόνιοι, όπως ομολογούν ο Πλάτωνας στους Νόμους και ο Έφορος 
που περίγραψε το πολίτευμά τους στο έργο Ευρώπη.… (Στράβων «Γεωγρα-
φικά» Ι’, C 476 – 478) 

«Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πολί-
τες του, εξαιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη 
από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι θεϊκοί. 
(Πλάτων, Μίνως, 320 b)  

«Τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο γράμματα, αλλά και τραγούδια με τους 
νόμους και μερικά είδη μουσικής. Οι νεότεροι σιτίζονται στα λεγόμενα ανδρεία. 
Κάθονται να φάνε κατάχαμα όλοι μαζί, φορούνε πρόχειρα ρούχα, τα ίδια 
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χειμώνα – καλοκαίρι, και υπηρετούν τους μεγαλύτερους, καθώς και τους εαυ-
τούς των. Αυτοί που τρώνε κάνουν πολέμους με τις άλλες παρέες ή και μέσα 
στην ίδια παρέα. Μεταξύ τους. Σε κάθε ανδρείο υπάρχει παιδονόμος. Οι με-
γαλύτερες ηλικίες έρχονται σε αγέλες. Αρχηγοί στις αγέλες είναι τα σημαντικά 
παιδιά, τα πιο δυνατά. Καθένας από αυτούς συγκεντρώνει γύρω του  όσα πε-
ρισσότερα παιδιά μπορεί.  Σε κάθε αγέλη αρχηγός είναι συνήθως ο πατέρας 
του παιδιού που μαζεύει τα άλλα, υπεύθυνος στο να βγάζει τα παιδιά στο κυ-
νήγι και να τιμωρεί τους απείθαρχους. Τρέφονται με δημόσια δαπάνη. ………..   
Εκλέγουν δέκα άρχοντες. Για τα πολύ μεγάλα προβλήματα συμβουλεύονται 
τους Γέροντες. Δικαίωμα στο θεσμό έχουν οι επιτυχημένοι στο αξίωμα του 
κόσμου και άνθρωποι αναγνωρισμένης αξίας. (Στράβωνας, Γεωγραφικά 10, 
C 481 - 483, IV 17 – 20) 

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Ποιος από τους παλαιούς βασιλείς λέγεται ότι υπήρξε κα-

λός νομοθέτης, του οποίου οι νόμοι διασώζονται ακόμα και σήμερα, επειδή 
είναι θεϊκοί; 

ΕΤΑΙΡΟΣ:  Δεν μου έρχεται στον νου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Δεν ξέρεις ποιοι Έλληνες έχουν τους παλιότερους νόμους; 
ΕΤΑΙΡΟΣ: Μήπως εννοείς τους Λακεδαιμονίους και το νομοθέτη Λυ-

κούργο; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Αλλά και αυτοί οι νόμοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρ-

χουν περισσότερο από τριακόσια χρόνια ή κάτι περισσότερο. Αλλά και οι κα-
λύτεροι από τους νόμους τούτους από πού ήρθαν; Ξέρεις; 

ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε από την Κρήτη. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νό-

μους απ’ όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις 
νόμοις χρώνται των Ελλήνων») 

ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας και 

ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι.  
(Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321) 

 
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εννοείς, όπως αναφέρει ο Όμηρος, ο Μίνωας πήγαινε 

κάθε εννιά χρόνια και συμβουλεύονταν τον πατέρα του το Δία και στη συνέ-
χεια έδινε νόμους στις πόλεις σας σύμφωνα με τις παραινέσεις του Θεού; 

ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ναι, αυτή είναι η κρητική άποψη… ……………. 
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι 

της Κρήτης  έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. 
(Ω ξένε, εχρην ειπειν, οι Κρητών νόμοι ουκ εισίν μάτην διαφερόντως εν πάσιν 
ευδόκιμοι τοις Έλλησιν) Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε ό-
σους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε 
δυο κατηγορίες, ανθρώπινα και θεία.… (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631) 

 

Αντίθετα πιο πριν στην Ελλάδα και για πολύ καιρό ακόμη στους 

άλλους λαούς  δεν υπήρχαν συντάγματα, βουλή και βουλευτές, κρά-

τος μέριμνας  κ.τ.λ. Απλώς ο κάθε  ηγέτης (φύλαρχος ή τύραννος ή 
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βασιλιάς) όριζε τους νόμους ανάλογα με τις δικές του επιθυμίες και 

νοημοσύνη. Ο βασιλιάς και γενικά  οι άρχοντες είχαν ό,τι ήθελαν και 

οι άλλοι ελάχιστα ή τίποτε, κανείς δεν τολμούσε να αντιμιλήσει, υ-

πήρχε ειδωλολατρία, οι βασιλιάδες λατρεύονταν ως θεοί, γίνονταν 

ανθρωποθυσίες κ.τ.λ. Μάλιστα οι  λόγοι αυτοί  ήταν και η αιτία που: 

α) Οι Σπαρτιάτες έλεγαν ότι οι νόμοι των άλλων πλην του Μίνωα ήταν 

γελοίοι, για να τους αντιγράψουν. β) Οι Εβραίοι έλεγαν ότι αν δεν 

αλλάξει ο κόσμος, θα τον καταστρέψει ο θεός, γ) Οι αρχαίοι Έλληνες 

δεν αναφέρουν κανένα άλλο σπουδαίο αρχαίο πολιτισμό πλην μόνο 

το Μινωικό ή που έλεγαν «Πας μη Έλλην βάρβαρος»   
 

4. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ,  ΠΟΤΕ ΑΝΑΠΤΥ-
ΧΘΗΚΕ  Κ.ΛΠ. 

 
Ο Μινωικός Πολιτισμός ήταν ο πρώτος αξιόλογος πολιτισμός 

στον κόσμο, όπως θα δούμε να λένε πιο κάτω οι αρχαίοι συγγραφείς 

(Πλούταρχος, Πλάτων κ.α.), και ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται  

στην Κρήτη πολλά χρόνια πριν από το Μίνωα. Ωστόσο η μεγάλη άν-

θησή του ήταν επί εποχής του Μίνωα, του πιο αξιόλογου ηγεμόνα της 

αρχαίας εποχής, και γι αυτό ο εν λόγω πολιτισμός ονομάστηκε Μινω-

ικός από τον Άγγλο αρχαιολόγο Α. Evans.   

 
Ι. ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ  ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς, βλέπε ενδεικτικά: Διόδωρος Σικελιώτης 

(Βίβλος 4 και 5), Στράβων (Γεωγραφικά Ι) κ.α., αναφέρουν ότι οι 

πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης ήταν οι καλούμενοι Ετεοκρήτες ή άλλως 

Ιδαίοι δάκτυλοι ή Κουρήτες. Μετά ήλθαν στο νησί ως μετανάστες από 

τη Θεσσαλία, επειδή εκεί έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, κά-

ποιες φυλές των Αχαιών, Δωριέων και Πελασγών, τους οποίους έ-

νωσε με τους Ετεοκρήτες σε ενιαίο σύνολο ο Μίνωας και με πρωτό-

γνωρους για την εποχή θεσμούς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τότε 

η περίφημη Κρητική (Μινωική) Πολιτεία – Θαλασσοκρατορία, την ο-

ποία μετά αντέγραψαν όλες οι ελληνικές πόλεις – κράτη, καθώς και 

οι Ρωμαίοι (βλέπε «Εξάπλωση Μινωικού Πολιτισμού») 

Οι Ετεοκρήτες ήταν, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς,  εκείνοι που 

πρώτοι έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα πράγματα. Αυτοί 

πρώτοι  συγκέντρωσαν λέει τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα 

υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την 

τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση 

μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την 

ομόνοια και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή κ.τ.λ. καθώς και ε-

κείνοι που ασχολήθηκαν με τα γυμνάσια και συνάμα ίδρυσαν στην 
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Ολυμπία τους Ολυμπιακούς αγώνες κ.α., πρβ (μτφ από τις εκδόσεις 

«Κάκτος»): 
 «Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Κρήτης λένε πως οι αρχαιότεροι κάτοικοι στο 

νησί ήταν αυτόχθονες, οι λεγόμενοι Ετεοκρήτες, των οποίων ο βασιλιάς,  Κρή-
τες το όνομα, ανακάλυψε πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα στο νησί που 
είχαν τη δυνατότητα να ωφελήσουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων…. ... 
Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φω-
τιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λε-
γόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, 
πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυ-
μπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θε-
ώρησαν  πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες…. 
(Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64) 

 «Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, … Καθώς διακρινό-
ταν για τη σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα πράγματα, 
διότι πρώτοι αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υ-
πόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του 
κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση μεταξύ των ανθρώ-
πων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομόνοια και κάποια ευταξία 
στην κοινωνική ζωή. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα κράνη και τους πολεμι-
κούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε το Δία η Ρέα, κρυφά από τον 
πατέρα του Κρόνο,  και κείνοι τον πήραν και τον ανέθρεψαν…... (Διόδωρος 
Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,65) 

<<..Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο 
χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομά-
στηκε πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν 
ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια τους χρη-
σιμοποιούν Κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους βρήκε ο Θά-
λης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα 
εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα.>>(ΣΤΡΑΒΩΝΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV 
16) 

«Τον Απόλλωνα αναγορεύουν εφευρέτη της λύρας και της μουσικής της. 
Εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της μαντικής τέχνης, 
που παλιά μ’ αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν, καθώς βρήκε το τόξο, 
δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρήτες 
επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό» …..…  
ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Άρτεμις Εφέσια, 
Κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, παρ΄όλο που και οι δυο είχαν γεν-
νηθεί στην Κρήτη». ( Διόδωρος, 5, 65 και 5, 74 και 5, 77) 

Ακολούθως οι Κρήτες, όπως θα δούμε πιο κάτω, ασχολήθηκαν 

πρώτοι με τις τέχνες και τα γράμματα (νομική, ναυπηγική, μεταλ-

λουργία, υφαντική, γραφή, φιλοσοφία, ιατρική κ.α.), καθώς και με 

το χορό, τα μουσικά όργανα και τη μουσική κ.α. (βλέπε πιο κάτω). 

Εξ αιτίας του Πολεμικού Ναυτικού του Μίνωα, όπως είδαμε πιο 

πριν να λένε οι αρχαίοι συγγραφείς (Θουκυδίσης 2 -9) κ.α., αφενός 

άρχισε να σταματά ο μεταναστευτικός βίος, πατάχθηκαν ο πειρατικός 
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και ο ληστρικός βίος  στο Αιγαίο – Μεσόγειο και προ αυτού αναπτύ-

χθηκε η γεωργία και η ναυτιλία, δημιουργήθηκαν μόνιμοι οικισμοί 

(πόλεις), με πρώτη και καλύτερη την Κρητική Πολιτεία με έδρα την 

Κνωσό, με συνέπεια να αναπτυχτούνε στην Κρήτη και για πρώτη 

φορά στον κόσμο η φιλοσοφία , τα γράμματα, οι τέχνες και γενικά ο 

πολιτισμός. Για πρώτη φορά τότε στην Κρήτη  θεσμοθετήθηκαν οι 

πολιτειακοί θεσμοί: το  σύνταγμα, η βουλή,  το κράτος πρόνοιας με 

κοινά συσσίτια, δωρεάν παιδεία κ.α. Επίσης τότε θεσμοθετήθηκε οι 

νόμοι να είναι γραπτοί, δημόσιοι και συνάμα ανάλογα με το περί θείου  

και δικαίου συναίσθημα κ.α. 

Στη συνέχεια τους θεσμούς της περίφημης Κρητικής Πολιτείας, 

καθώς λένε οι αρχαίοι συγγραφείς,  αντέγραψαν όλες οι ελληνικές 

πόλεις – κράτη, πρώτα οι Σπαρτιάτες με το Λυκούργο, και μετά οι 

Αθηναίοι με το Λυκούργο, καθώς και οι Ρωμαίοι με το Νόμα. 
 

Μινωική τελετή 

θυσίας με  μου-

σικό να παίζει 

7χορδη κιθάρα 

και Μινωίτες και 

μινωίτισες να 

φορούν  εντυπω-

σιακές φορεσιές, 

με κοντομάνικο 

ζιπόνια (ζακέτες, 

πανωκόρμια), μακρές φούστες κ.λπ. ( Από τη λίθινη σαρκοφάγο 

Αγ. Τριάδας Κρήτης, 1400 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) 

 

ΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι στην Κρήτη επί Μινωικής εποχής υ-

πήρχε μητριαρχία, κάτι που δεν είναι αληθές,  γιατί αυτό λέγεται χω-

ρίς μαρτυρίες ή αποδείξεις. Η αλήθεια είναι, όπως προκύπτει από τα 

λεγόμενα των αρχαίων συγγραφέων , από το διασωθέν απόσπασμα 

από τη στήλη VI του νομικού κώδικα της Γόρτυνας και τις παραστά-

σεις στις τοιχογραφίες της Μινωικής Κρήτης,  ότι στη Μινωική Κρήτη 

οι γυναίκες και οι άντρες ήταν ισότιμοι. Για παράδειγμά στη Μινωική 

Κρήτη οι γυναίκες παρακολουθούσαν, αλλά και λάμβαναν μέρος σε 

αθλητικούς αγώνες, να γίνονταν ιερείς και Αρχιερείς κ.α. (έχουν δια-

σωθεί τοιχογραφίες στην Κρήτη με κορίτσια να τρέχουν σε αθλητικό 

αγώνα, με κορίτσια να χορεύουν, με κοπέλες Αρχιερείς  κ.α.),, ενώ 
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στους Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς και σε πολλά άλλα μέρη ακόμη 

και σήμερα απαγορεύεται.  

 Απλώς στη Μινωική Κρήτη μερικές δουλειές συνηθίζονταν να 

είναι μόνο γυναικείες και κάποιες άλλες μόνο ανδρικές. Οι άνδρες 

ήταν κυρίως για τις βαριές εργασίες, π.χ. κτηνοτροφία, οικοδομή 

κ.α., καθώς και αυτές που τελούνταν εκτός σπιτιού, π.χ. στρατός, 

ναυτικό κ.α. 

Οι γυναίκες της Μινωικής Κρήτης ήταν οι αφέντρες του σπιτιού, 

αυτές που γεννούσαν, έτρεφαν και μεγάλωναν τα παιδιά. Συνάμα α-

σχολούνταν και με εργασίες που δεν ήταν εξουθενωτικές ή που δε 

χρειάζονταν κάποια να λείπει για πολύ καιρό από το σπίτι. Ασχολού-

νται και με το κυνήγι και τη γεωργία, το ψάρεμα, την εκκλησία, τον 

αθλητισμό κ.α. 

Η Κρητικιά Δήμητρα βρήκε και καλλιέργησε πρώτη τα από αυτή 

ονομασμένα δημητριακά και η οποία μετά το θάνατό της ανακηρύ-

χθηκε θεά της γεωργίας, πρβ: 
 «Γιατί οι πε-

ρισσότεροι θεοί, 
λένε, κίνησαν από 
την Κρήτη να επι-
σκεφτούν πολλά 
μέρη της οικουμέ-
νης, για να ευεργε-
τήσουν τα γένη των 
ανθρώπων και να 
μεταδώσουν σε ό-
λους τα οφέλη από 
τις ανακαλύψεις 
τους. Η Δήμητρα, 
για παράδειγμα, πέ-

ρασε στην Αττική, από εκεί τράβηξε για τη Σικελία και μετά στην Αίγυπτο και σ' 
εκείνους τους τόπους κυρίως, επειδή παρέδωσε τον καρπό του σταριού και 
δίδαξε τη σπορά του, δέχτηκε μεγάλες τιμές από τους ευεργετημένους. Το ίδιο 
και η Αφροδίτη στη Σικελία περνούσε τον καιρό της στον 'Ερυκα, από τα νησιά 
στα Κύθηρα και στην Πάφο της Κύπρου και στην Ασία στην περιοχή της Συ-
ρίας· επειδή φανερώθηκε η θεά και έμενε περισσότερο στη χώρα τους, οι ντό-
πιοι την…. («των γαρ θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας 
επιέναι πολλά μέρη της οικομένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δη-
λιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, 
ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…….» ( 
Διόδωρος 5.77) 

Η Κρητικιά Βριτόμαρτης ήταν αυτή που βρήκε τα δίκτυα των 

ψαράδων. 

Η Κρητικιά Αθηνά ήταν αυτή που καλλιέργησε πρώτη την ελιά 

και επίσης αυτή που βρήκε τον αργαλειό κ.α. και γι αυτό μετά θάνατο 

ανακηρύχθηκε θεά. 

 

Τοιχογραφία Κνωσού 
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«Αθηνά δε προσάπτουσι την τε των ελαιών ἡμέρωσιν και φυτείαν παραδούναι τοις 
ανθρώποις και την του καρπού τούτου κατεργασίαν……. Προς δε τούτοις την της εσθήτος 
κατασκευὴν και την τεκτονικὴν τέχνην, έτι δε πολλά των εν ταις άλλαις επιστήμαις ει-
σηγήσασθαι τοις ανθρώποις· ευρειν δε και την των αυλών κατασκευήν και δια τούτων συντε-
λούμενη μουσικήν και το σύνολον πολλά των φιλοτέχνων έργων, αφ´ ων εργάνην αυτὴν προ-
σαγορεύεσθαι».( Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77 

Ειδικότερα στη Μινωική Κρήτη υπήρχε πλήρη ελευθερία και ι-

σότητα  μεταξύ ανδρών και γυναικών ή άλλως  ισότιμη εμφάνιση και 

δράση γυναικών και ανδρών, κάτι που δεν ίσχυε στα άλλα μέρη, ελ-

ληνικά και μη. Πέραν αυτού τα δικαιώματα της γυναίκας στη Μινωική 

Κρήτη ήταν κατοχυρωμένα συνταγματικά (η Κρήτη από την εποχή 

του Μίνωα είχε σύνταγμα), όπως προκύπτει σαφέστατα από απόσπα-

σμα του νομικού κώδικα της Γόρτυνα που έχει διασωθεί, πρβ: 
<<.. Ούτε ο άντρας να (μπορεί να) εκποιεί ή να υπόσχεται την (περιουσία) της γυναίκας 

του, αλλά ούτε και ο γιος την (περιουσία) της μητέρας του. Εάν τυχόν κάποιος αγοράσει ή λάβει 
ως ενέχυρο ή δεχθεί ως υπόσχεση (κάτι), σε αντίθεση με όσα αναγράφονται τώρα εδώ, τα μεν 
περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη μητέρα ή τη γυναίκα, εκείνος δε που πούλησε, ενε-
χυρίασε ή έδωσε υπόσχεση, θα καταβάλει στον αγοραστή ή σ’ αυτόν που έλαβε το ενέχυρο ή 
δέχθηκε την υπόσχεση τα διπλά και, αν του έχει επιβληθεί και άλλη ποινή, το απλό. Για πα-
λαιότερες όμως παραβάσεις, να μην τίθεται θέμα δίκης……>>  (Απόσπασμα από τη στήλη VI 
του νομικού κώδικα της Γόρτυνα, 480 – 460 π.Χ. Μετάφραση στη νέα Ελληνική:  Χαρ. Κριτζάς, 
Διευθυντής Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών) 

 

 
Γυναικείο χρυσελεφάντινο αγαλματίδιο από την Κνωσό, η καλούμενη κυρία των σπορ 
(«lady of sport»), 3000-1400 π.Χ. Φορά ζακέτα με ενσωματωμένο ανορθωτικό στηθόδε-
σμο. Επίσης φορά ζώνη και γυναικείο κοντοβράκι, το οποίο σχηματιζόταν από τη μινωική 
γυναικεία διπλή ποδιά ενώνοντας το κέντρο της μπροστινής ποδιάς με το κέντρο της πισινής 
ποδιάς  τον καλούμενο καβάλο. 
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Και επειδή οι γυναίκες της Μινωικής Κρήτης γυναίκες κυκλοφο-

ρούσαν ελεύθερα και  παντού, κάτι που δεν ισχύει ακόμη και σήμερα 

σε πολλά μέρη, έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική τους εμφά-

νιση. Τα ρούχα τους ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του χρή-

στη, κάτι όπως γίνεται σήμερα, ενώ στα άλλα μέρη οι γυναίκες και οι 

άνδρες φορούσαν ρούχα που ήταν περιζώματα από προβιές ζώων ή 

χιτώνες, που ήταν κάτι όπως και τα κλινοσκεπάσματα. Επίσης οι γυ-

ναίκες έβαφαν τα χείλη τους κόκκινα, τα βλέφαρά τους μαύρα, το 

πρόσωπό τους λευκό και τελειοποιούσαν το μακιγιάζ τους χρησιμο-

ποιώντας σκόνη ώχρας. Επίσης, συνήθιζαν να βγάζουν τα φρύδια 

τους, να αλείφουν το σώμα τους με ενυδατικά έλαια και γενικότερα 

χρησιμοποιούσαν κάποια ιδιαίτερα καλλυντικά κι αρώματα. Επιπλέον, 

λάτρευαν να φορούν κοσμήματα, ενώ τους άρεσαν τα περίτεχνα χτε-

νίσματα, όπως η κόμμωση με ταινίες και δικτυωτά πλέγματα. 

 

Η μινωίτισσα ήταν η πιο καλοντυμένη γυναίκα της εποχής 

της, το ωραίο φύλο. Η μόδα στη μινωική Κρήτη, σε μια κοινωνία 

σύνθετη και προηγμένη, περιλάμβανε τα πάντα: εντυπωσιακά κα-

πέλα, πλουμιστές κωδονόσχημες φούστες από λινό ή μαλλί, εφαρ-

μοστά περικόρμια, μυτερούς γιακάδες, κεντητές ποδιές με πολύ-

χρωμα μοτίβα, διάφανα μεταξένια πέπλα, περίτεχνα χτενίσματα με 

κορδέλες. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια πολύ εντυπωσιακή 

μόδα που ακόμα και σήμερα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους 

σχεδιαστές. 

 
ΙΙΙ. ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ: ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,  ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κ.Α. 

 

«η φιλοσοφία είναι παλαιότατη μεταξύ των Ελλήνων και περισ-

σότερο στους Κρήτες και στους Λακεδαιμόνιους»… ( Πλάτων, Πρω-

ταγόρας 342 a-c) κ.α.  

 

Α. Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ 
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Ο Πλάτωνας («Μί-

νως», 318 – 321) αναφέ-

ρει ότι οι Κρήτες  έχουν 

τους πιο παλιούς νόμους 

απ’ όλους τους Έλληνες 

και τους νόμους αυτούς 

τους έκαναν ο Μίνωας και 

ο Ραδάμανθυς. Επίσης ο 

Στράβωνας (Ι 17) αναφέ-

ρει  ότι επί εποχής του ί-

χνη των παλιών μινωι-

κών νόμων απέμειναν 

στους Λυττίους, στους 

Γορτυνίους και σε  μερικά 

σημερινά χωριά.  

Παραθέτουμε αμέ-

σως πιο κάτω απόσπασμα 

από το Νομικό Κώδικα 

της Γόρτυνας, ο οποίος 

είναι γραμμένος με το σημερινό Ελληνικό αλφάβητο, όμως σε μια από 

τις πολλές παλιές παραλλαγές του και βουστροφηδόν. Ο Νομικός Κώ-

δικας της Γόρτυνας χρονολογείται από το πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ. 

αι.  (480 – 460 π.Χ.) και γι αυτό αποτελεί αφενός τον πιο αρχαίο 

νομικό κώδικα που γνωρίζουμε και αφετέρου ένα από τα πιο παλιά 

(όχι, όμως από τα αρχαιότερα) γραπτά μνημεία του Ελληνικού αλφα-

βητικού συστήματος γραφής.   

 «Τα ίδια ισχύουν και οσάκις δίνει (κάποιος περιουσία) στη θυ-

γατέρα του. Όσο ζει ο πατέρας να μην μπορεί να πουλά ή να δίνει ως 

ενέχυρο ο γιος κάτι από την πατρική περιουσία. Όσα, όμως, ο ίδιος 

έχει αποκτήσει ή κληρονομήσει, αν θέλει ας τα εκποιεί. Ούτε ο πατέ-

ρας (να μπορεί να πουλήσει ή να δώσει ως ενέχυρο) την περιουσία 

των παιδιών του, την οποία τα ίδια  έχουν αποκτήσει ή κληρονομήσει. 

Ούτε ο άντρας να (μπορεί να) εκποιεί ή να υπόσχεται την (περιουσία) 

της γυναίκας του, αλλά ούτε και ο γιος την (περιουσία) της μητέρας 

του. Εάν τυχόν κάποιος αγοράσει ή λάβει ως ενέχυρο ή δεχθεί ως 

υπόσχεση (κάτι), σε αντίθεση με όσα αναγράφονται τώρα εδώ, τα μεν 

περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη μητέρα ή τη γυναίκα, εκεί-

νος δε που πούλησε, ενεχυρίασε ή έδωσε υπόσχεση, θα καταβάλει 

στον αγοραστή ή σ’ αυτόν που έλαβε το ενέχυρο ή δέχθηκε την υπό-

σχεση τα διπλά και, αν του έχει επιβληθεί και άλλη ποινή, το απλό. 

Για παλαιότερες όμως παραβάσεις, να μην τίθεται θέμα δίκης.  

Αν όμως ο εναγόμενος ισχυρίζεται αναφορικά με το πράγμα για το 

οποίο διεξάγεται η δίκη, ότι δεν ανήκει στη μητέρα  ή τη γυναίκα, η 

δίκη να γίνεται ενώπιον αρμόδιου δικαστή, όπου ορίζεται για κάθε 

 
 

(Απόσπασμα από τη στήλη VI του νομι-

κού κώδικα της Γόρτυνα.  
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περίπτωση . Αν η μητέρα πεθάνει και αφήσει παιδιά, τη μητρική πε-

ριουσία να τη διαχειρίζεται ο πατέρας, χωρίς όμως να την πουλάει ή 

να την ενεχυριάζει, αν δεν συμφωνήσουν τα παιδιά μετά την ενηλι-

κίωση τους. Αν κάποιος διαφορετικά (προς όσα ορίζονται) αγοράσει 

ή λάβει ως ενέχυρο (κάτι) τα μεν περιουσιακά στοιχεία να παραμέ-

νουν στα παιδιά, σ’ αυτόν δε που αγόρασε ή έλαβε ως ενέχυρο να 

πληρώσει αυτός που πούλησε ή ενεχυρίασε το διπλάσιο της αξίας του. 

Εάν δε του έχει επιβληθεί και άλλη ποινή το απλό. Αν όμως (ο άν-

δρας) νυμφευθεί άλλη γυναίκα , τη διαχείριση της μητρικής περιου-

σίας να την έχουν τα παιδιά. Εάν κάποιος από υποχρέωση σε κάποιον 

που του το ζήτησε , τον ελευθερώσει από μια άλλη πόλη, όπου βρέ-

θηκε (αιχμάλωτος), μακριά από το δήμο του, να παραμείνει (ο απε-

λευθερωθείς) στην εξουσία του απελευθερώσαντος έως ότου κατα-

βάλει το οφειλόμενο ποσό. Αν, όμως, δεν συμφωνούν σχετικά με το 

ποσό ή δεν παραδέχεται (ο απελευθερωθείς) ότι ζήτησε να ελευθε-

ρωθεί, να αποφασίζει ο δικαστής, αφού ορκιστεί, λαμβάνοντας υπόψη 

τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς…. >>  (Απόσπασμα από τη στήλη 

VI του νομικού κώδικα της Γόρτυνα, 480 – 460 π.Χ. Μετάφραση στη 

νέα Ελληνική:  Χαρ. Κριτζάς, Διευθυντής Επιγραφικού Μουσείου Α-

θηνών) 
 

Β. Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  ΚΑΙ  ΤΟ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ 

 

Ο Πλούταρχος, ο Διόδωρος, το Πάριο Χρονικό κ.α. αναφέρουν 

ότι εκείνοι που ανακάλυψαν πρώτοι τα μέταλλα, το χαλκό και το σί-

δηρο, και έκαναν χρήσιμα εργαλεία  ήταν οι Κρήτες και επίσης ότι ο 

Θησέας έκοψε νόμισμα μετά την επιστροφή του από την Κρήτη. Ανα-

φέρουν επίσης ότι αρχικά τα νομίσματα ήταν από σίδερο και χαλκό 

και στη συνέχεια οι Αργείοι έκοψαν πρώτοι αργυρό νόμισμα και οι 

Λυδοί χρυσό. Επομένως οι Λυδοί δεν έκοψαν πρώτοι νόμιμα, όπως 

ισχυρίζονται μερικοί, αλλά έκοψαν πρώτοι χρυσό νόμισμα, πρβ: 

«Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανα-

κάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα 

των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επε-

ξεργασίας τους.  (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64) 

  «Έκοψε (ο Θησέας μετά την επιστροφή του από Κρήτη) και 

νόμισμα όπου χάραξε ένα βόδι ή για να παραστήσει το Μαραθώνιο 

ταύρο ή το στρατηγό  Μίνωα ή σαν ένα κάλεσμα των πολιτών στη 

γεωργία. Λέγουν μάλιστα πως από εκείνον πήραν το όνομά τους τα 

νομίσματα «εκατόμβοιον» και «δεκάβοιον» (Πλουτάρχου «Θησεύς», 

25).  

ΑΦ’ ΟΥ ΜΙΝΩΣ [Ο] ΠΡΟΤΕΡΟΣ Ε]ΒΑ[ΣΙΛΕΥΣΕ ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΙ 

Α[ΠΟΛ]ΛΩΝΙΑΝ ΩΙΚΙΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΗΥΡΕΘΗ ΕΝ ΤΗι ΙΔΗι, 
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ΕΥΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΕΛΜΙΟΣ Κ[ΑΙ ΔΑΜΝΑΜΕΝΕΩΣ, 

ΕΤΗ ΧΗΔΔ, ΒΑΣΙ]ΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ.= σε νέα Ελλη-

νική: Όταν ο Μίνως ο πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό 

στην Απολλωνία, σίδηρος ευρέθηκε στην Ίδη, βρέθηκε από τους Ι-

δαίους Δακτύλους Κέλμιο και Δαμναμενέω, έτος ΧΗΗΔ = 1210,  όταν 

ο Πανδίων βασίλευε στην Αθήνα.  

ΑΦ’ ΟΥ Φ[ΕΙ]ΔΩΝ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ ΕΔΗΜΕΥΣ[Ε ΤΑ] ΜΕΤ[ΡΑ ΚΑΙ 

ΣΤ]ΑΘΜΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗι ΕΠΟΙ-

ΗΣΕΝ, ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΩΝ ΑΦ’ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΕΤΗ ΓΗΔΔΔΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟ-

ΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ [ΦΕΡΕΚΛ]ΕΙΟΥΣ….. = σε νέα Ελληνική: Όταν ο Φεί-

δων ο Αργείος κοινοποίησε τα μέτρα και σταθμά κατασκεύασε αργυρό 

νόμισμα που το έφτιαξε στην Αίγινα, έγινε 11ος από τον Ηρακλή, έτος 

ΓΗΔΔΔΙ = 631, όταν ο Φερέκλειος βασίλευε στην Αθήνα.  

 

Σημειώνεται ότι:  

1) Πολλοί λένε ότι ο Ηρόδοτος λέει ότι πρώτοι οι Λύδιοι έκοψαν 

νόμισμα. Ωστόσο αυτό είναι λάθος, γιατί ο Ηρόδοτος (Α, 94) αναφέρει 

επακριβώς τα εξής: Λυδοί δε νόμοισι μεν παραπλήσοισι χρεώνται και 

Έλληνες, χωρίς ή ότι θήλεα τέκνα καταπορνευουσι, πρώτοι δε αν-

θρώπων των ημείς ήδμεν νόμισμα χρυσού και αργυρού κοψάμενοι 

εχρήσαντο, πρώτοι δε και κάπηλοι εγένοντο.  φασι δε αυτοί Λυδοί και 

τας παιγνίας τας νυν σφίσι τε και Έλλησι κατεστεώσας εωυτών εξεύ-

ρημα γενέσθαι· άμα δε ταύτας τε εξευρεθήναι παρα σφίσι λέγουσι και 

Τυρσηνίην αποικίσαι, ώδε περί αυτών λέγοντες(Ηρόδοτος,  Α, 94). 

Στη νέα Ελληνική: «Οι Λύδιοι έχουν παραπλήσια με τους Έλ-

ληνες έθιμα μόνο που αφήνουν τις κόρες του να πορνεύονται. Πρώτοι 

αυτοί, όσο ξέρουμε, από τους ανθρώπους, έκοψαν και έθεσαν σε κυ-

κλοφορία νομίσματα από χρυσό και ασήμι και αυτοί πάλι πρώτοι έγι-

ναν κάπηλοι. Οι ίδιοι οι Λύδιοι ισχυρίζονται πώς και τα παιγνίδια, που 

συνηθίζονται σήμερα στον τόπο τους και στην Ελλάδα, είναι δική τους 

εφεύρεση. (Ηρόδοτος,  Α, 94).  

Επομένως ο Ηρόδοτος δε λέει ότι πρώτοι οι Λύδιοι έκοψαν νό-

μισμα, όπως λένε πολλοί, αλλά ότι πρώτοι οι Λυδοί έκοψαν και έθεσαν 

σε κυκλοφορία νομίσματα από χρυσό και ασήμι.  Δεδομένου τώρα ότι  

ο χαλκός είναι το πιο παλιό ανακαλυφθέν μέταλλο και δεδομένου ότι 

οι αρχαίοι  Έλληνες χρησιμοποιούσαν αρχικά τάλαντα και νομίσματα 

που ήταν από χαλκό, όπως είδαμε πιο πριν, άρα τα πρώτα νομίσματα 

ήταν χάλκινα και το νόμισμα είναι Ελληνική επινόηση.   

2)   Η  Κύπρος ήταν μία από τις σημαντικότερες πηγές χαλκού 

της Αρχαιότητας, ο λόγος, προφανώς,  και για τον οποίο ονομάστηκε 

και έτσι, δηλαδή Κύπρος. Cuprum (λατινικά)= Cooper (αγγλικά) = o 

χαλκός, Ο χαλκός στην άγριά του μορφή είναι πράσινος απ’ όπου και 

cupressus (λατινικά) = ο κυπάρισσος ή άλλως το κυπαρίσσι, 
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Cupreus,a,um = ο χάλκινος,η,ο ή ο βαθυ-πράσινος,η,ο (Χάλκανθος) 

ή ο Κυπραίος,α,ο, 

 (Περισσότερα για τα νομίσματα βλέπε στο βιβλίο: 

 «Νομισματική ιστορία και Αρχαία Νομίσματα Κρήτης, Α. Κρα-

σανάκη.) 

 

Γ. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙ-

ΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ 

 

( ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.Α., ΕΞ ΑΙΤΙΑ ΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ  ΟΙ 

ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ) 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.64-77), ο οποίος έζησε το 90 – 20 

π.Χ., άρα επί εποχής που λατρεύονταν ακόμη οι Θεοί του Ολύμπου,  

αναφέρει, σχετικά με τους Ολύμπιους Θεούς, ότι οι Κρήτες διηγούνται 

το μύθο που λέει ότι οι περισσότεροι από τους θεούς, όπως ο 

Δίας, η Λητώ,  ο Απόλλων (= ο γιος του Δία και της Λητούς),  

η Άρτεμη (η κόρη του Δία και της Λητούς και δίδυμη αδελφή 

του Απόλλωνα)  κ.λπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή από εκεί 

πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας ευεργεσίες και αγαθοεργίες, 

μετά το θάνατο ανακηρύχτηκαν αιώνιοι (λέμε ακόμη: αιώνια αυτού η 

μνήμη), πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου, θεοί, επειδή οι άνθρωποι 

νομίζουν ότι και από εκεί που βρίσκονται, μπορούν ακόμη να τους 

ευεργετούν. Δηλαδή οι αρχαίοι Κρήτες είπαν στο Διόδωρο ότι οι θεοί 

τους αρχικά ήταν άνθρωποι,  κάτι όπως και ο Χριστός και οι Άγιοι 

σήμερα. Η Δήμητρα, λέει, βρήκε τη γεωργία και τους καρπούς που 

από αυτήν ονομάστηκαν δημητριακά, ο Απόλλωνας, λέει, βρήκε τα 

έγχορδα όργανα, δηλαδή το τόξο και τη κιθάρα με τη μουσική της, η 

Αθηνά, λέει, βρήκε τον αργαλειό και την ενδυμασία  κ.λπ.  ¨Έτσι από 

τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος που 

πήγαιναν και για παράδειγμα ο Απόλλωνας ονομάστηκε Λύκιος, Πύ-

θιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν 

γεννηθεί στην Κρήτη, πρβ:  

«Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί, έχοντας ευεργετήσει σε μεγάλο βαθμό 

τη ζωή των ανθρώπων, δεν αξιώθηκαν μόνο να λάβουν αθάνατες 

τιμές, αλλά θεωρήθηκαν επίσης πως ήταν οι πρώτοι που κατοίκησαν 

στον 'Όλυμπο, μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους…… Από 

τον Κρόνο και τη Ρέα λέγεται πως γεννήθηκαν η Εστία, η Δή-

μητρα και η Ήρα, καθώς και ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Αιδης 

…… Παιδιά του Δία, λένε, ήταν από τις θεές η Αφροδίτη και οι Χάρι-

τες, καθώς και η Ειλείθυια και η συνεργάτις της η Άρτεμη και οι Ώρες, 

όπως ονομάζονται, η Ευνομία η  Δίκη και η Ειρήνη, καθώς και η 
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Αθηνά και οι Μούσες, και από τους θεούς ο Ήφαιστος, ο Άρης και ο 

Απόλλωνας, καθώς επίσης ο Ερμής, ο Διόνυσος και ο Ηρακλής. », 

Διόδωρος 5.66-72)  

«Τον Απόλλωνα αναγορεύουν εφευρέτη της λύρας και της μου-

σικής της. Εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω 

της μαντικής τέχνης, που παλιά μ’ αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώ-

σταιναν, καθώς βρήκε το τόξο, δίδαξε στους ντόπιους τα περί την 

τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην 

τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό» …..…  ο Απόλλωνας ονο-

μάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Άρτεμις Εφέσια, Κρησία, 

καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, παρ΄όλο που και οι δυο είχαν 

γεννηθεί στην Κρήτη». ( Διόδωρος, 5, 65 και 5, 74 και 5, 77) 

 

 

ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩ-

ΝΕΣ 

 

Η ονομασία «Ολύμπιοι θεοί» ετυμολογικά σημαίνει οι θεοί 

που είτε κατοικούν στις κορυφές του όρους Όλυμπος, του υψηλότε-

ρου όρους της Ελλάδος, απ΄όπου, κατά τη Θρησκεία των Ολύμπιων 

Θεών,  κυβερνούν τον κόσμο είτε που αγωνίστηκαν πρώτοι στην Ο-

λυμπία. Στη χριστιανική θρησκεία οι θεοί δεν κατοικούν στον Όλυ-

μπο, αλλά ψηλά στον Ουρανού. Η ονομασία «Ολυμπιακοί αγώνες» 

ετυμολογικά σημαίνει είτε οι αγώνες  που τελούνται στην Ολυμπία 

είτε οι αγώνες των Ολύμπιων θεών  ή όσων θνητών αθλητών πιστεύ-

ουν στους Ολύμπιους θεούς. Ολυμπία = η χώρα, ο τόπος, το μέρος, 

όπου που τελούνται οι αγώνες είτε των Ολύμπιων θεών είτε των πι-

στών των ολύμπιων θεών. Εκεί καταρχάς αγωνίστηκαν οι θεοί του 

Ολύμπου και μετά και θνητοί αθλητές που πίστευαν στους Ολύμπιους 

θεούς.  

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι η πρώτη ονομασία των αγώνων στην 

Ολυμπία λεγόταν «τα Ολύμπια», ονομασία που παράγεται από το 

ουσιαστικό «Όλυμπος» > επίθετο «ολύμπιος, ολύμπια, ολύμπιο, «ο-

λυμπιακός, απ΄όπου  (με μετακίνηση τόνου) προκύπει το ουσιαστικό 

«τα ολύμπια > η Ολυμπία» = η χώρα όπου τελούνταν οι αγώνες των 

Ολύμπιων θεών ή των αθλητών που πίστευαν στους Ολύμπιους Θε-

ούς και κάτι όπως:  άξια > η αξία, τα άγια > η Αγία,  η Πανάγια > η 

Παναγία κ.λπ.. Υπενθυμίζεται ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν το-

πικής ή εθνικής εμβέλειας, ώστε να έχουν και ανάλογο όνομα  και 

κάτι όπως π.χ. Παναθήναια, Ίσθμια κ.τ.λ., αλλά θρησκευτικής εμβέ-

λειας, αυτής των Ολύμπιων θεών και γι αυτό και ονομάστηκαν έτσι, 

δηλαδή Ολυμπιακοί Αγώνες.  Η αρχαία Ολυμπία ήταν χώρα ουδέτερη, 

δεν ανήκε σε κάποια κοσμική εξουσία, σε κάποιας πόλη - κράτους, 

αλλά σε θρησκευτική, αυτή της τότε εκκλησίας , στους ιερείς των 
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Ολύμπιων θεών. Απλώς από τα ως άνω κείμενα των αρχαίων συγ-

γραφέων προκύπτει ότι οι Κρήτες ήταν εκείνοι που πρώτοι είπαν – 

πρότειναν - συνέβαλαν – πρωτοστάτησαν στην ίδρυση  - καθιέρωση 

των Ολυμπιακών αγώνων. Άλλωστε μετά την επικράτηση ολοκληρω-

τικά της Θρησκεία του Χριστιανισμού επί της θρησκείας των Ολύ-

μπιων Θεών οι αγώνες αυτοί καταργήθηκαν, επειδή η Χριστιανική 

θρησκεία τότε, σήμερα έχει αλλάξει γνώμη, δεν τους επέτρεπε, δεν 

τους ευλογούσε κ.τ.λ. Τους θεωρούσε ως εκδηλώσεις ειδωλολατρι-

κές.  

 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ  

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς: Παυσανίας («Ηλιακά» Α, 5 – 8), Διόδω-

ρος Σικελιώτης (βίβλος 3.74, 4.18, 5.64),  Στράβων (Γεωγραφικά Ι, 

C 473, ΙΙΙ, 22) κ.α. αναφέρουν ότι οι Ιδαίοι Δάκτυλοι της Κρήτης ή 

άλλως Ετεόκρητες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης, ένας των ο-

ποίων, ο  Ιδαίος Ηρακλής,  ήρθε στην Ολυμπία και διοργάνωσε τους 

πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ήταν γιοι του Κρη-

ταγενή Δία και της νύμφης Αγχιάλης (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 

1125 – 1135), τους οποίους γέννησε στο Δικταίο άντρο, δηλαδή στο 

σπήλαιο της Δίκτης όπου γεννήθηκε και ο Δίας. Ακολούθως εκείνος 

που τους καθιέρωσε ήταν ο Κλύμενος, ο γιος του Κάρδη, που ήρθε 

στην Ολυμπία από την Κρήτη πενήντα χρόνια μετά τον κατακλυσμό 

που έγινε στην Ελλάδα την εποχή του Δευκαλίωνα.  Απλώς μετά ο 

Πέλοπας τους αφιέρωσε στο Δία, πρβ: 
<<Σχετικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες, όσοι από τους  Ηλείους ασχο-

λούνται με την αρχαιότητα λένε ότι ο Κρόνος ήταν ο πρώτος βασιλιάς στον 
ουρανό και πως οι άνθρωποι εκείνης της εποχής εκείνης, που ονομάζονταν 
χρυσή  γενικά, έκτισαν ναό προς τιμή του Κρόνου στην Ολυμπία. Όταν γεννή-
θηκε ο Δίας, η Ρέα ανέθεσε τη φύλαξη του παιδιού στους Δακτύλους της 
Ίδης, οι οποίοι λέγονταν και Κουρήτες και είχαν έρθει από την Ίδη της 
Κρήτης. Αυτοί ήσαν ο Ηρακλής, ο Παιώνιος, ο Επιμήδης, ο  Ίδας και  ο Ιάσιος. 
Ο Ηρακλής που ήταν και μεγαλύτερος έβαλε τους αδελφούς του, κάνοντας ένα 
αστείο, να τρέξουν σε αγώνα και στεφάνωσε το νικητή με κλαδί αγριελιάς, που 
την είχαν τόσο άφθονη, ώστε στοίβαζαν φρεσκοκομμένα φύλλα και τα έστρω-
ναν, για να κοιμούνται. Λένε ότι ο Ηρακλής έφερε την αγριελιά από τις υπερ-
βόρειες χώρες,  τις χώρες που ήσαν πέρα από τον άνεμο Βορέα…   Άλλοι λένε 
ότι ο Δίας, πάλεψε σ’ αυτό το μέρος με τον ίδιο τον Κρόνο, για τη βασιλεία και 
άλλοι ότι καθιέρωσε τους αγώνες, επειδή, νίκησε τον Κρόνο. Ανάμεσα στους 
νικητές, αναφέρεται και ο Απόλλωνας, που νίκησε τον Ερμή στον αγώνα δρό-
μου και τον Άρη στην πυγμαχία… Λένε αργότερα ο Κλύμενος, γιος του Κάρδη, 
ήρθε από την Κρήτη πενήντα χρόνια μετά τον κατακλυσμό που έγινε στην Ελ-
λάδα την εποχή του Δευκαλίωνα. Κατάγονταν από τον Ιδαίο Ηρακλή και κα-
θιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία και ίδρυσε βωμό προς τιμή του προγόνου 
του Ηρακλή και όλων των Κουρήτων, δίνοντας στο Ηρακλή την επωνυμία 
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Παραστάτη. Ο Ενδυμίωνας, όμως, γιος του Αέθλιου, εκθρόνισε τον Κλύμενο 
και πρόσφερε την εξουσία ως έπαθλο σε όποιο από τα παιδιά του νικούσε 
στον αγώνα δρόμου στην Ολυμπία. Μια γενιά μετά τον Ενδυμίωνα, ο Πέλοπας 
τέλεσε τους αγώνες προς τιμή του Ολύμπιου Δία…. ο γιος του Αμυθάονας, 
ξάδελφος του Ενδυμίωνα  από τη πλευρά του Κρηθέα τέλεσε τα Ολύμπια και 
μετά από αυτόν ο Πελίας και ο Νηλέας μαζί….>> (Παυσανίας, «Ηλιακά» Α, 5 - 
8 ) 

 «Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι 
στους πρόποδες της Ίδης.  Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι 
μύτες των βουνών. Οι διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες 
στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι. Ο Σοφοκλής θεωρεί πως 
οι πρώτοι πέντε ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το κατεργάστηκαν 
πρώτοι, καθώς και πολλά ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. Πέντε ήταν και 
οι αδελφές τους. Από τον αριθμό τους ονομάστηκαν Δάκτυλοι. Άλλοι τους λένε 
αλλιώς, ενώνοντας τα δύσκολα με τα δύσκολα και θέτουν διάφορα ονόματα: 
Κέλμη, Δαμνασέα, Ηρακλή και Ακμονα. Άλλοι τους θεωρούν εντόπιους από 
την Ίδη, άλλοι αποίκους. Πάντως συμφωνούν ότι αυτοί πρώτοι δούλεψαν το 
σίδερο στην Ίδη. Όλοι τους θεωρούν μάγους και υπηρέτες της Μητέρας των 
θεών που έφτασαν να ζουν στην Φρυγία, στην Ίδη. Λένε την Τρωάδα Φρυγία, 
επειδή Φρύγες επικράτησαν στην περιοχή, αφού ζούσαν και κοντά, τότε που 
αλώθηκε η Τροία. Υπονοούν μάλιστα πως απόγονοι των Ιδαίων Δακτύ-
λων είναι οι Κουρήτες και οι Κορυβάντες. Οι πρώτοι εκατό που γεννήθη-
καν στην Κρήτη ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι. Απόγονοί τους αναφέρο-
νται εννέα Κουρήτες. Ο καθένας τους έκανε δέκα παιδιά, τους Ιδαίους Δα-
κτύλους…» (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 473, ΙΙΙ, 22 μτφ «Εκδόσεις Κάκτος») 

 
« Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν 

τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο 
λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, 
πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ο-
λυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι 
θεώρησαν  πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώ-
νες…………... (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 64 - 66) 

 
«Μετά που ο Ηρακλής καθάρισε τον στάβλο του Αυγεία, ανέλαβε τον 

άθλο να φέρει από την Κρήτη τον ταύρο, τον οποίο, λένε, είχε ερωτευθεί η 
Πασιφάη (και έκανε το Μινώταυρο). Έπλευσε στην Κρήτη και εξασφαλίζοντας 
τη συνεργασία του βασιλιά Μίνωα τον έφερε στην Πελοπόννησο, διαπλέοντας 
όλο εκείνο το πέλαγος πάνω στην πλάτη του. Μετά την εκτέλεση και τούτου 
του άθλου, οργάνωσε τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, διαλέγοντας 
την ωραιότερη τοποθεσία για την τόσο σπουδαία πανήγυρη, που ήταν η πε-
διάδα πλάί στον Αλφειό ποταμό, όπου αφιέρωσε τον αγώνα στον Δία τον πα-
τέρα του. Έπαθλο για τους νικητές όρισε στεφάνι, διότι ο ίδιος ευεργέτησε τον 
ανθρώπινο γένος χωρίς να λάβει κανένα μισθό….. (Διόδωρος Σικελιώτης, βί-
βλος 4, 18)   
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Νόμισμα Φαιστού, 
3ος αι. π.Χ., με  τον 
Ιδαίο Ηρακλή να 
φονεύει τη Λερναία 
Ύδρα και τον ταύρο 
Κρήτης, πατέρα του 
Μινώταυρου, τον ο-
ποίο δάμασε ο Ηρα-
κλής. 

 
 

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΩΝ Ο.Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  Ο  ΘΗΒΑΙΟΣ, ΑΛΛΑ Ο 

ΙΔΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι η νήσος Κρήτη λεγόταν 

και Ιδαία  (βλέπε Διόδωρος, βίβλος 3.73) απ΄όπου και Ιδαίοι Δάκτυ-

λοι = οι κρητικοί Δάκτυλοι, Ιδαίος Ηρακλής = ο κρητικός Ηρακλής 

κ.λπ. και επίσης ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν δυο πρόσωπα με όνομα 

Ηρακλής, ο γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης και ο γιος του Δία 

και της Κρητικιάς Αγχιάλης και από αυτούς ο δεύτερος, που λεγόταν 

Ιδαίος Ηρακλής,  ήταν αυτός που έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην 

Ολυμπία και ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες και που εξ αιτίας της 

συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της 

Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ δεν είναι έτσι, 

πρβ: 
“Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν 

τη χρήση της φωτιάς, τη φύση του χαλκού και του σιδήρου στη χώρα των Α-
πτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους" 
επειδή θεωρήθηκαν πως ήταν οι εισηγητές μεγάλων αγαθών για το ανθρώπινο 
γένος έτυχαν τιμών αθανάτων. Λένε, μάλιστα, για έναν απ' αυτούς πως ο-
νομάστηκε Ηρακλής και πως καθώς ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη ί-
δρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες" εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστε-
ροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυ-
μπιακούς αγώνες. Αποδείξεις όλων αυτών παραμένουν, λένε, στο γεγονός ότι 
ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες παίρνουν ξόρκια απ' αυτό τον θεό και φτιά-
χνουν φυλαχτά, από το γεγονός ότι ήταν γητευτής και επιδιδόταν στις τελετές, 
πράγματα που απείχαν πολύ από τις συνήθειες του Ηρακλή που γέννησε η 
Αλκμήνη (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 64) 

«Διότι υπήρχαν δυο προγενέστεροι του (Ηρακλή) που είχαν το ίδιο ό-
νομα, ο πιο αρχαίος Ηρακλής, σύμφωνα με το μύθο, είχε γεννηθεί στους Αιγυ-
πτίους και, αφού καθυπόταξε με τα όπλα μεγάλο μέρος της οικουμένης, τοπο-
θέτησε τη στήλη της Λιβύης, ενώ ο δεύτερος (Ηρακλής) που ήταν ένας από 
τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης, έγινε γητευτής, απόκτησε στρατηγικές 
γνώσεις και συνέστησε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο τελευταίος (Ηρακλής), 
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που γεννήθηκε πριν από τα Τρωικά από την Αλκμήνη και το Δία, γύρισε 
μεγάλο μέρος της οικουμένης, εκτελώντας τα προστάγματα του Ευρυσθέα. Α-
φού έφερε σε πέρας όλους τους άθλους, έστησε στήλη στην Ευρώπη, επειδή 
όμως είχε το ίδιο όνομα και προτιμούσε τον ίδιο τρόπο ζωής με τους άλλους 
δυο, καθώς είχαν περάσει πολλά χρόνια, όταν πέθανε κληρονόμησε και τις 
πράξεις των αρχαίων, ως να είχε υπάρξει ένας μόνο Ηρακλής όλους τους αιώ-
νες» (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 74) 

 

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Ο.Α. 

 

Ο Παυσανίας αναφέρει, όπως είδαμε πιο πριν, ότι οι Κρήτες ί-

δρυσαν τους Ολυμπιακούς αγώνες και επίσης  ότι οι Ολυμπιακοί α-

γώνες αναδιοργανώθηκαν από τον Ίφιτο, που σύναψε συμφωνία 

(ιερή εκεχειρία) με το βασιλιά και νομοθέτη της Σπάρτης Λυκούργο 

και το βασιλιά της Πίσας Κλεισθένη και το κείμενο της συμφωνίας  

αυτής χαράκτηκε, λέει, σε χάλκινο δίσκο και σωζόταν έως στους χρό-

νους του Παυσανία στο Ηραίο της Ολυμπίας. 

Ο Στράβωνας αναφέρει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες οργανώθηκαν 

από τον Όξυλλο, βασιλιά των Ηρακλειδών μετά την κάθοδό τους 

στην Ηλεία και νίκησε τους Μυκηναίους, σε συνεργασία  με τους Η-

λείους και του Αιτωλούς και τους κατοίκους της πόλεως Πλευρώνας 

που κατάγονταν από Κρήτες. 
Σύμφωνα με το κατάλογο των Ολυμπιακών Αγώνων,  το πρώτο έτος 

έναρξης των εν λόγω αγώνων είναι το έτος 776 π.Χ και από  το έτος αυτό οι 
εν λόγω αγώνες  γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια. Οι Ολυμπιακοί αγώνες μετά 
το 777 π.Χ. θεωρήθηκαν πανελλήνια χρονολογική μονάδα μέτρησης και το 
στάδιο η μετρική μονάδα μήκους. Οι Πισάτες διοργάνωναν τους αγώνες από 
το 688 έως το 572 π.Χ. Το 570 π.Χ. οι Ηλείοι κατέλαβαν την Πίσα και έθεσαν 
υπό τον έλεγχό τους τη διοργάνωση των αγώνων. Τον 5ο αι. π.Χ. οι αγώνες 
έφτασαν στο απόγειο της δόξας τους.  

 

Στην ελληνιστική εποχή οι Ολυμπιακοί αγώνες έχασαν τον αρ-

χικό τους χαρακτήρα και μετατράπηκαν σε επαγγελματικές αθλητικές 

εκδηλώσεις. Τα άσχημα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν 

στην συνέχεια στον ελλαδικό χώρο, είχαν τον αντίκτυπό τους στα 

αθλητικά ιδεώδη των Ολυμπιακών αγώνων, με αποτέλεσμα  να επέλ-

θει και σταδιακή πτώση των ηθικών αξιών, κάτι που επιδεινώθηκε 

αισθητά από το 146 μ.Χ., όταν η κυρίως Ελλάδα υποτάχθηκε στο ρω-

μαϊκό κράτος και οι Ηλείοι έχασαν την ανεξαρτησία τους. 

Το 2ο αι. μ.Χ., όταν παραχωρήθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη 

σε όλους τους κατοίκους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι Ρωμαίοι ε-

πέβαλαν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες όλοι όσοι πί-

στευαν στους Ολύμπιους Θεούς και συνεπώς όλοι οι Ρωμαίοι. Με την 

επικράτηση του Χριστιανισμού ολοκληρωτικά στην Ελλάδα και στην 

Ιταλία και το νέο θρησκευτικό-πολιτιστικό πνεύμα που 
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δημιουργήθηκε, οι Ολυμπιακοί και γενικώς όλοι οι αθλητικοί αγώνες 

θεωρήθηκαν ως ειδωλολατρικές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα την κα-

τάργησή τους από το Θεοδόσιο Α΄ το 393 μ.Χ. (293η Ολυ-

μπιάδα). 

Ο υπερεθνικός χαρακτήρας τους επιζεί και στους σύγχρονους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες, που ύστερα από διακοπή 15 αιώνων οργανώθηκαν 

στην Αθήνα το 1896 και τελούνται από τότε κάθε τέσσερα χρόνια.  
 

 
Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ  ΕΙΝΑΙ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι Α, 625 d),  η σωματική άσκηση στην 

αρχαία Κρήτη ήταν επιβεβλημένη δια νόμου και οι Κρήτες εφεύραν τα γυμνά-
σια,  «..ήρχοντο των γυμνασίων πρώτοι μεν Κρήτες…» (ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ 
452 c, 9)  

Οι Κρήτες επί Μίνωα αφενός τελούσαν αθλητικούς αγώνες (λι-

θοβόλια, ταυροκαθάψια, πυγμαχίες κ.τ.λ.) και στους νικητές δίνο-

νταν έπαθλα και αφετέρου λάμβαναν μέρος στους αθλητικούς αγώνες 

των άλλων Ελλήνων (Παναθήναια, Ίσθμια, Ολυμπιακούς κ.α.).  Μά-

λιστα ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως είχε πρωτεύσει στα Παναθήναια 

και από ζήλια οι Αθηναίοι τον δολοφόνησαν κατά την ώρα που πή-

γαινε στη Θήβα, για να λάβει μέρος και στους εκεί αγώνες προς χάρη 

του Λάίου, πρβ: 
«αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επετέλει, 

εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγεύς επί τόν Μαρα-
θώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη… μετ’ ου πολώ δε θαλασσοκρατών 
επολέμησε στολω τας Αθήνας» (Απολλόδωρος Γ 15. 7 και 8) 

«Φιλόχορος δε φησιν ου ταύτα συγχωρείν Κρήτας, αλλά λέγειν ότι 
φρουρά μέν ην ο Λαβύρινθος, ουδέν έχων κακόν αλλ’ ή το μη διαφυγείν τους 
φυλαττομένους, αγώνα δε ο Μίνως επ’ Ανδρόγεω γυμνικόν εποίει και 
τους παίδας άθλα τοις νικωσιν εδίδου τέως εν τω Λαβυρυνθω φυλαττο-
μένους· ενίκα δε τους προτερους αγώνας ο μέγιστον παρ’ αυτώ δυνάμενος 
τότε και στρατηγών, όνομα Ταύρος,…». (Πλούταρχου «Θησεύς», 16 - 19)  
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Σύμφωνα επίσης με τον Απολλόδωρο, Πλούταρχο, Στράβωνα κ.α, ε-

κτός του ότι οι αρχαίοι Κρήτες ίδρυσαν του Ολυμπιακούς αγώνες, οι  Μινωί-
τες αφενός τελούσαν αθλητικούς αγώνες (λιθοβόλια, ταυροκαθάρψια, πυγμα-
χίες κ.τ.λ.) και στους νικητές δίνονταν έπαθλα και αφετέρου λάμβαναν μέρος 
στους αθλητικούς αγώνες των άλλων Ελλήνων (Παναθήναια, ίσθμια, Ολυ-
μπιακούς κ.α.).  Μάλιστα ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως είχε πρωτεύσει στα 
Παναθήναια και από ζήλια οι Αθηναίοι τον δολοφόνησαν κατά την ώρα που 
πήγαινε στη Θήβα, για να λάβει μέρος και στους εκεί αγώνες προς χάρη του 
Λάίου.  

<<….αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επε-
τέλει, εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγεύς επί τόν 
Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη… μετ’ ου πολώ δε θαλασσο-
κρατών επολέμησε στολω τας Αθήνας >>… (Απολλόδωρος Γ 15. 7 και 8) 

<<…φιλόχορος δε φησιν ου ταύτα συγχωρείν Κρήτας, αλλά λέγειν ότι 
φρουρά μέν ην ο Λαβύρινθος, ουδέν έχων κακόν αλλ’ ή το μη διαφυγείν τους 
φυλαττομένους, αγώνα δε ο Μίνως επ’ Ανδρόγεω γυμνικόν εποίει και 
τους παίδας άθλα τοις νικωσιν εδίδου τέως εν τω Λαβυρυνθω φυλαττο-
μένους· ενίκα δε τους προτερους αγώνας ο μέγιστον παρ’ αυτώ δυνάμενος 
τότε και στρατηγών, όνομα Ταύρος,…. (Πλούταρχου «Θησεύς», 16 - 19)  

 «Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυ-
ψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτε-
ραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. 
Λένε, μάλιστα, πως ένας τους, ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε 
φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας, οι με-
ταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης ( = Ο Ηρακλής  
γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης) εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς α-
γώνες. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64)  
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ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 
(Από τον Πίνακα Ολυμπιονικών του Ιδρύματος μείζονος ελληνισμού 

Διόγνητος, Πυγμαχία,  488 π.Χ. 
Εργοτέλης ο Φιλάνωρος, Δόλιχος,  464 π.Χ. 
Εργοτέλης ο Φιλάνωρ, Δόλιχος,   472 π.Χ. 
Ικαδίων,  Στάδιο παίδων, 456 π.Χ. 
Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ., , 
…..ώνιος, Δόλιχος, 396 π.Χ. 
Σωτάδης, Δόλιχος, 99η Ολυμπιάδα 384 π.Χ.  
Φιλωνίδης ο Χερσονήσιος,   
Πώρος ο Μάλιος, 56 π.Χ. 
Δάμας ή Δαμασίας ο Κυδωνιάτης, Στάδιο, 25 μ.Χ. 
Σατορνίλος Γορτύνιος, στάδιον, 209 μ.Χ. 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Μερικοί αρχαίοι συγγραφείς, όπως π.χ. ο Λυσίας, αναφέρουν 

σκέτα ότι ο Ηρακλής είναι εκείνος που ίδρυσε τους Ολυμπιακούς α-

γώνες, δηλαδή χωρίς να ξεκαθαρίζουν για  ποιον Ηρακλή απ΄όλους 

εννοούν. Ωστόσο όποιος Ηρακλής και να είναι αυτός, έχει σχέση με 

την Κρήτη, αφού ο μεν Ιδαίος είναι Κρητικός από μάνα και πατέρα  

και ο άλλος είναι Κρητικός από τον πατέρα του. Στην πραγματικότητα 

ο Κρητικός και ο Θηβαίος Ηρακλής θα πρέπει να είναι το αυτό πρό-

σωπο, αφού έχουν τον αυτό πατέρα. 

2) Στις τοιχογραφίες της Κνωσού (όπως σ’ αυτές με την ταυρο-

μαχία, τον πρίγκιπα  ή αθλητή  της Κνωσού κ.α.) βλέπουμε ότι οι 

αθλητές δεν είναι  τελείως γυμνοί, όπως ήταν στους Ολυμπιακούς 

αγώνες (και χωρίς να χρησιμοποιούν καρφιά, βέλη κ.τ.λ., όπως γίνε-

ται σήμερα στις ταυρομαχίες), αλλά με ωραιότατα  αθλητικά καλλιτε-

χνικά κοντοβράκια και κοντομάνικα.   

3) Σύμφωνα με τον Πλούταρχο («Θησεύς» ), στην Κρήτη ήταν 

έθιμο να παρακολουθούν τους αγώνες και οι γυναίκες, κάτι που δεν 

επιτρεπόταν κανονικά  στους Ολυμπιακούς αγώνες: <<…διο και του 

Θησέως αγωνίσασθα συνεχώρησεν ο Μίνως’ έθους δ’ όντος εν Κρήτη 

θεάσθαι και τας γυναίκας…>> (Πλουτάρχου (Θησεύς 19) 

4) Ο Παυσανίας, σχετικά με τους ολυμπιονίκες Εργοτέλη, Σω-

τάδη και Φιλωνίδη λέει τα εξής: «Ο Εργοτέλης ήταν γιος του Φιλά-

νορα, νίκησε δυο φορές στο δόλιχο στην Ολυμπία και δυο φορές στα 

Πύθια, στον Ισθμό και στη Νεμέα. Αυτός δεν ήταν αρχικά Ιμεραίος, 

όμως λέει η επιγραφή στο άγαλμά του στην Ολυμπία, αλλά, λένε, ότι 

ήταν Κρητικός από την Κνωσό. Ξορίστηκε από εκεί μετά από μια επα-

νάσταση και κατέφυγε στην Ιμέρα, όπου του έδωσαν πολιτικά δικαιώ-

ματα και άλλες τιμές. Γι αυτό, όπως ήταν φυσικό, στους αγώνες ε-

πρόκειτο να ανακηρυχτεί νικητής ως Ιμεραίος (εμφανίζεται ως Ιμέ-

ριος, δηλαδή  από την Ιμέρα Σικελίας και όχι από την Κρήτη». (Παυ-

σανίας, Ηλιακά Β, 4, 11) 
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«Ο Φιλωνίδης, γιος του Ζώτου, από τη Χερσόνησο της Κρήτης, 

ήταν ταχυδρόμος του Αλέξανδρου, γιου του Φιλίππου» (Ηλιακά Β, 

16,5) 

« Ο Σωτάδης, δόλιχος 99η Ολυμπιάδα, ήταν Κρητικός, όμως οι 

Κρήτες τον εξόρισαν γιατί πήρε χρήματα από τους Εφέσιους και αγο-

ρεύτηκε Εφέσιος (Ηλιακά Β, 6) 
 
 

Δ. Η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΠΟΥ Α-

ΝΑΠΤΥΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΝΩΑ 

 
ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΜΙΝΩΑΣ 

Το πλοίο και η ναυπηγική τέχνη έχουν αφετηρία τους την Ελ-

λάδα, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι μύθοι, οι αρ-

χαίοι συγγραφείς (Όμηρος, Ξενοφώντας κ.α.) και οι ναυτικές ορολο-

γίες., π.χ. ναυς, ναυτικό, ναυπηγείο κ.λπ. > nave, nautical etc.  Η 

αιτία γι αυτό είναι το ότι  στην Ελληνική Θάλασσα (= το Αιγαίο Πέλα-

γος) υπάρχουν πάρα πολλά νησιά  που πολλά από αυτά φαίνονται και 

για γυμνού οφθαλμού από την ξηρά οπότε αυτό προκαλούσε στο να 

κατασκευάσει κάποιος πλεούμενο και να πάει εκεί. Τα αρχαιολογικά 

ευρήματα δείχνουν ότι στην Ελληνική θάλασσα κυκλοφορούσαν μορ-

φές πλοίων ήδη από πολύ παλιά, 14 – 17 αι. π.Χ. και η Ιλιάδα και η 

Οδύσσεια του Ομήρου είναι οι παλαιότερες γραπτές αναφορές, σχε-

τικά με μεθόδους κατασκευής πλοίων, καθώς και οι αρχαιότερες γρα-

πτές μαρτυρίες γύρω από τη ναυτική ζωή και τη ναυπηγική τέχνη, 

πρβ: 

 “Κι αφού σκάρωσε κατάστρωμα κι αρμολόγησε στραβόξυλα 

πυκνά, το μαστόρευε.. και μέσα στήριξε κατάρτι με ταιριασμένη α-

ντένα κι έκαμε και το τιμόνι του να κυβερνάει το σκάφος. . . κι η 

Καλυψώ λινά τού κουβαλούσε για τα πανιά. Κι αυτός με τέχνη τα 

έφτιαξε κι αυτά, κι έδεσε μέσα ξάρτια και καραβόσκοινα”.  ( Οδύσ-

σεια, ε 253-260) 

«ότι ο δήμος έστιν ο ελαύνων τα ναύς και ο την δύναμιν περι-

τιθείς τη πόλει, και οι κυβερνήται και οι κελευσταί και οι ναυπηγοί- 

ούτοι εισιν οι την δύναμιν περιτιθέντες τη πόλει πολύ μάλλον ή οι 

οπλίται και οι γενναίοι και οι χρηστοί (Ξενοφών, Αθηναίων Πολιτεία Ι 

1-2) 

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο αρχικά οι άνθρωποι χρησιμοποι-

ούσαν ως πλεούμενα τις λάρνακες  και μια τέτοια χρησιμοποίησε  ο 

Δευκαλίωνας, ο πατέρας του Έλληνα, για να διασωθεί με τη γυναίκα 

του Πύρρα από τον κατακλυσμό που έγινε επί των ημερών τους, πρβ: 

«Προμηθέως δ παις Δευκαλύων εγένετο. ούτος βασιλεύων των περί την Φθίαν 
τόπων γαμεί Πύρραν την Επιμηθέως και Πανδώρας, ην έπλασαν θεοί πρώτην 
γυναίκα. επεί δε αφανίσαι Ζευς το χαλκούν ηθέλησε γένος, υποθεμένου 
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Προμηθέως Δευκαλύων τεκτηνάμενος λάρνακα, και τα επιτήδεια ενθέμενος, 
εις ταύτην μετα Πύρρας εισέβη. Ζευς δε πολύν υετόν απ᾽ ουρανού χέας τα 
πλείστα μέρη της Ελλάδος κατέκλυσεν, ώστε διαφθαρήναι πάντας ανθρώ-
πους, ολίγων χωρίς οι συνέφυγον εις τα πλησίον υψηλά όρη. τότε δε και τα 
κατά Θεσσαλίαν όρη διέστη, και τα εκτός Ισθμού και Πελοποννήσου συνεχέθη 
πάντα. Δευκαλίων δε εν τη λάρνακι δια της θαλάσσης φερόμενος <εφ> ημέρας 
εννέα και νύκτας <τας> ίσας τω Παρνασώ προσίσχει, κακεί των όμβρων παύ-
λαν λαβόντων εκβάς θύει Διί φυξίω. (Απολλόδωρο Α 7, 2 ) 

Ο Απολλόδωρος αναφέρει επίσης ότι ο πρώτος που κατασκεύ-

ασε μεγάλο πλοίο (πεντηκόντορο = πλοίο με 50 κουπιά)  ήταν ο Δα-

ναός και μ’ αυτό ήρθε από την Αίγυπτο με τα παιδιά του, αρχικά στη 

Ρόδο και  από εκεί στο Άργος (= η πόλη, αλλά και η Πελοπόννησος 

πριν ονομαστεί έτσι) όπου  συγχωνεύτηκε με τους εκεί Αχαιούς κα-

τοίκους του Άργους (εξ ου μετά: «Αργείοι = Αχαιοί ή Δαναοί» = οι 

κάτοικοι του Άργους και κατ’ επέκταση όλοι οι εκστρατευσαντες στην 

Τροία), πρβ: «Δαναός τοις Αιγύπτου παίδας δεδοικώς, υποθεμένης Αθηνάς 
αυτώ ναύν κατεσκεύασε πρώτος και τας θυγατέρας ενθέμενος έφυγε. προσ-
σχών δε ‘Ρόδω το της Λινδίας άγαλμα Αθηνάς ιδρύσατο. εντεύθεν δε ήκεν εις 
Άργος, και την βασιλείαν αυτώ παραδίδωσι Γελάνωρ ο τότε βασιλεύων <αυτός 
δε κρατήσας της χώρας αφ’ εαυτού τους ενοικούντας Δαναούς ωνόμασε (Α-
πολλόδωρο Β 1, 4 ) 

Το Πάριο χρονικό (είναι μια μαρμάρινη πλάκα του 3ου αι. π.Χ. 

στην οποία οι αρχαίοι ανέγραφαν τα σημαντικά πρόσωπα και γεγο-

νότα με  τις χρονολογίες τους) αναφέρει ότι ο κατακλυσμός του Δευ-

καλίωνα (= ο κατακλυσμός του Νώε για  τους Εβραίους) έγινε το έτος 

1265 πριν από το Διόγνητο = το 1529 π.Χ.,  ο Έλληνας βασίλευε το 

έτος 1257 π.Δ. = 1521 π.Χ. και ο Δαναός ήρθε στο Άργος το έτος  

1247 π.Δ. = 1511 π.Χ., γεγονότα που επιβεβαιώνονται όχι μόνο από 

τον Απολλόδωρο, αλλά και από τα λεγόμενα του Ισοκράτη (Παναθη-

ναικός, Ελένης Εγκώμιο κ.α.), Πλάτωνα (Μενέξενος), Αριστοτέλη 

(Μετεωρολογικά) κ.α. ειδικότερα το Πάριο χρονικό αναφέρει συγκε-

κριμένα τα εξής, σχετικά με τους Δαναό και Έλληνα: 
 «Αφού ο κατακλυσμός έγινε επί εποχήςτου Δευκαλίωνος, και ο Δευκα-

λίων έφυγε με τα νερά από την Λυκώρεια  στην Αθήνα προς Κραναό και  ί-
δρυσε το ιερό του Ολυμπίου Διός και θυσίασε για την σωτηρία του, έτος ΧΗ-
ΗΓΔΠ (1265), όταν ο Κραναός βασίλευε στην Αθήνα» ….. Από όταν πλοίο 
κατασκευασμένο από τον Δαναό πενήντα κουπιών από την Αίγυπτο στην Ελ-
λάδα έπλευσε και ονομάστηκε πεντηκόντορος, και οι θυγατέρες του Δαναού .. 
και .. Ελίκη και Αρχεδίκη κληρώθηκαν μεταξύ των υπολοίπων της Λινδίας Α-
θηνάς το ιερόν ιδρύσαν και θυσίασαν στην ακτή (..) στην Λίνδο της Ρόδου, 
έτος 1247, όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα». 

(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:  

ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑ-

ΚΗΣ) 
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ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΗΣΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΛΟΙ ΝΑΥ-

ΤΙΚΟΙ 

 

Σύμφωνα με τους Θουκυδίδη (3 – 9), Ισοκράτη (Παναθηναϊκός), 

Διόδωρο (βίβλος 4 και 5), Στράβωνα (βίβλος 10)  κ.α., όπως είδαμε 

πιο πριν, όταν  άρχισε να αναπτύσσεται η ναυτιλία και οι άνθρωποι 

να επικοινωνούν και με τα πλοία, οι Κάρες και οι Φοίνικες κατέλαβαν 

τις Κυκλάδες που μέχρι τότε ήταν ακατοίκητες και το έριξαν στην 

πειρατεία και στις ληστείες, με συνέπεια ο Μίνωας να συγκροτήσει  

πολεμικό ναυτικό (άρα ο Μίνωας είναι ο ιδρυτής τους Ελληνικού 

πολεμικού ναυτικού) και να τους διώξει από τις Κυκλάδες και να τις 

οικήσει με Κρήτες. Αποτέλεσμα του Πολεμικού ναυτικού του Μίνωα 

ήταν από τη μια ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας και από την άλλη 

να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να μπο-

ρέσουν να ασχοληθούν και με τη ναυτιλία, να πλουτίσουν, να επι-

κρατήσουν, να σταματήσουν το μεταναστευτικό βίο που τους εξανά-

γκαζαν οι κακοποιοί και να κτίσουν πόλεις κ.τ.λ.   

 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣ ΣΤΑ ΙΣΤΙΑ  

 

Αρχικά  τα πλοία ήταν μόνο με κουπιά και επειδή τα κουπιά 

λέγονταν  «κόντοροι» ( κοντάρι = το κουπί, αλλά και κάθε μακρύ 

ξύλο κ.α.) τα πλοία αυτά λέγονταν «κόντοροι νήες» ή  ανάλογα με 

την ποσότητα των κουπιών τους:  τριαντακόντοροι (= με 30 κουπιά),  

πεντηκόντοροι (= με 50 κουπιά κ.τ.λ.) κ.ο.κ.ε.  

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (Α 7, 2) η πρώτη πεντηκόντορος 

ναύς (= το πλοίο με 50 κουπιά) που κατασκευάστηκε ήταν η Αργώ, 

το πλοίο  των Αργοναυτών, την οποία κατασκεύασε από ξύλο φηγός 

(= η δρυς, η βελανιδιά)  της Δωδώνης ο Άργος απ’ όπου πήρε και το 

όνομά της: « επί τούτο πεμπόμενος Ιάσων Άργον παρεκάλεσε τον 

Φρίξου, κακείνος Αθηνάς υποθεμένης πεντηκόντορον ναύν κατε-

σκεύασε την προσαγορευθείσαν από του κατασκευάσαντος Αργώ· 

κατα δε την πρώραν ενήρμοσεν Αθηνά φωνήεν φηγού της Δωδωνί-

δος ξύλον. ως δε η ναύς κατεσκευάσθη, χρωμένῳ ο θεός αυτώ πλειν 

επέτρεψε συναθροίσαντι τούς αρίστους της Ελλάδος. (Απολλόδωρος 

Α 9,16) 
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 Πήλινα ομοιώματα πλοίων όπως αυτά του πολεμικού 
ναυτικού του Μίνωα,  από το Mόχλο και το Παλαίκα-
στρο Κρήτης. 2800 – 2400 π.χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολο-

γικό Μουσείο.) 

 
 Πλοία ως η λάρνακα,  από την Aγία Tριάδα Κρήτης. 

(Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο) 

 

Μετά επινοήθηκαν τα πλοία με πανιά (ιστία), που, σύμφωνα με 

τον Παυσανία (βοιωτικά 11), ο Δαίδαλος ήταν εκείνος που τα επινό-

ησε, προκειμένου να αποφύγει το πολεμικό ναυτικό του Μίνωα που 

μέχρι τότε ήταν χωρίς πανιά, πρβ: Ο Δαίδαλος, λέγεται, για να φύγει 

από την Κρήτη  κατασκεύασε δυο μικρά πλοία για τον ίδιο και το γιο 

του τον Ίκαρο, και πρόσθεσε σ’ αυτά πανιά (ιστία) που δεν είχαν α-

κόμη επινοηθεί, ώστε εξαιτίας του ευνοϊκού ανέμου να ξεπεράσουν 

το ναυτικό του Μίνωα που έπλεε με κουπιά. Ο ίδιος ο Δαίδαλος σώ-

θηκε τότε.  Το πλοίο όμως του Ικάρου , που ήταν λιγότερος έμπειρος 

στη διακυβέρνησή του , ανατράπηκε . αυτός πνίγηκε και το κύμα τον 

έβγαλε στο νησί πέρα από τη Σάμο, που τότε ήταν ανώνυμο. Ο Ηρα-

κλής, όταν βρήκε το νεκρό, τον ανεγνώρισε και τον έθαψε εκεί όπου 

και τώρα σώζεται μικρός σωρός χώματα σε ακρωτήριο που προβάλει 

ατό Αιγαίο. Από τον Ίκαρο πήρε το όνομα και το νησί και η γύρω απ΄ 

αυτό θάλασσα..( Παυσανίας «Ελλάδος Περιήγησις, Βοιωτικά», 11) 

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Ησιόδειο μύθο  εκείνοι που τα επι-

νόησαν ήταν οι Αιγινήτες ή άλλως Μυρμιδόνες, πρβ: «Κι αυτή συλ-

λαμβάνοντας γέννησε τον αλογόχαρο Αιακό. Κι όταν έφτασε στην 
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πλήρωση της πολυαγάπητης νιότης, όντα μόνος στεναχωριόταν. Κι ο 

πατέρας των ανθρώπων και θεών, όσα μυρμήγκια ήταν μέσα στο πο-

θητό νησί, τα έκανε άντρες και βαθυζωνες γυναίκες. Αυτοί πρώτοι 

έβαλαν πανιά στο ποντοπόρο Καράβι.» (Ησίοδος, Απόσπασμα 56 – 

στίχος 205). Τα μυρμήγκια, ως γνωστόν, όταν μετακομίζουν βγάζουν 

φτερά και προφανώς έτσι αποκάλεσαν οι αρχαίοι τους Αιγινήτες λόγω 

του ότι έβαζαν πανιά στα πλοία τους.  

 

Σημειώνεται επίσης ότι: 

1) Ο Διόδωρος Σικελιώτης  (βίβλος 4, 78) λέει ότι ο Δαίδαλος 

και ο Ίκαρος διέφυγαν όχι με πλοίο, αλλά με φτερά, πρβ: Ο Δαίδαλος 

μαθαίνοντας πως ο Μίνωας είχε εκτοξεύσει απειλές εναντίον του για 

την κατασκευή της αγελάδας, φοβήθηκε, λένε, την οργή του βασιλιά 

κι έφυγε με πλοίο από την Κρήτη, με τη βοήθεια της Πασιφάης που 

του έδωσε το πλοίο. Μαζί του έφυγε και ο γιος του ο Ίκαρος κι έβαλαν 

πλώρη για κάποιο νησί στη μέση του πελάγους, καθώς όμως αποβι-

βάστηκαν απρόσεκτα εκεί, ο Ίκαρος έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε, 

έτσι το πέλαγος αυτό ονομάστηκε Ικάριο και το νησί Ικαρία…..Μερι-

κοί, όμως συγγραφείς μύθων παραδίδουν ότι, ενώ ο Δαίδαλος ήταν 

ακόμη στην Κρήτη και τον έκρυβε η Πασιφάη, θέλοντας ο βασιλιάς 

Μίνωας  να τιμωρήσει οπωσδήποτε το Δαίδαλο, αλλά μη μπορώντας 

να τον βρει, ερευνούσε όλα τα πλοία στο νησί και υποσχέθηκε να 

δώσει πάρα πολλά χρήματα σε όποιον του βρει το Δαίδαλο. Τότε, λοι-

πόν, ο Δαίδαλος έχασε κάθε ελπίδα διαφυγής με πλοίο και κατασκεύ-

ασε φτερούγες με τέχνη θαυμαστή, σοφά σχεδιασμένες και κολλημέ-

νες άψογα με κερί, αφού τις προσάρμοσε στο σώμα του γιου του και 

στο δικό του, μπόρεσαν να πετάξουν με τρόπο απίστευτο και να δρα-

πετεύσουν πάνω από το Κρητικό Πέλαγος. Ο Ίκαρος, όμως, με την 

απειρία της νιότης πετούσε πολύ χαμηλά κι έπεσε στη θάλασσα, γιατί 

ο ήλιος έλιωσε το κερί που συγκρατούσε τα φτερά του, ενώ ο δαίδα-

λος, που πετούσε κοντά στη θάλασσα βρέχοντας, κάθε τόσο τις φτε-

ρούγες κατάφερε να φτάσει, ως εκ θαύματος, στη Σικελία....>> (Διό-

δωρος, βίβλος 4, 78) 

2) Αν παρατηρήσουμε  τα πλοία στις αγγειογραφίες κ.τ.λ. πριν 

από την εποχή του Μίνωα, θα δούμε ότι πράγματι αυτά δε φέρουν 

πανιά. Ο Θησέας, σύμφωνα με το μύθο, πήγε στην Κρήτη με πλοία 

που είχαν πανιά, όμως δεν τα επινόησε αυτός. Τα είχε επινοήσει ο 

Δαίδαλος, για να αποδράσει από την Κρήτη 

3) Οι ερευνητές λένε ότι επειδή τα πλοία με πανιά έτρεχαν  πάρα 

πολύ γρήγορα («πετούσαν» από τη μεγάλη ταχύτητα) σε σχέση προς 

τα κωπήλατα ή έδιναν την εντύπωση φτερών,  γι αυτό και ειπώθηκε 

– διαδόθηκε από τους ναύτες του Μίνωα ότι ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος 

πέταξαν με φτερά. 
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4) Αρχικά τα πλοία στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε στα αρχαία 

κείμενα, λέγονταν «νήες («η ναύς, της νηός»….,  από το «νάω – άνω, 

άνωσις»), απ΄ όπου και τα: ναυτιλία, ναυτικό, ναύτης, Ναύαρχος, 

ναύσταθμος, ναυπηγική, αργοναύτης… English: navy, nautical, Ar-

gonaut, …  Portuguese nau, Spanish nao…  

5) Οι «λάρνακες» λέγονται και «γούρνες» και είναι  είτε σκα-

φτοί (εξ ου και «σκάφη») κορμοί δέντρων είτε σκαφτές πέτρες (στην 

περίπτωση αυτή δε χρησιμοποιούνται για πλεούμενα, αλλά ως θήκες 

νεκρών, ανθράκων κ.α.). 

6) Σύμφωνα με την εβραϊκή μυθολογία, το μόνο ζευγάρι που 

διασώθηκε από τον κατακλυσμό ήταν αυτό του Νώε, που μπήκε μέσα 

σε μια κιβωτό.  «Η κιβωτός», μάλλον ξένη λέξη, είναι το κιβώτιο  που 

μεταξύ των σανίδων του υπάρχει μόνωση, για να μη περνά μέσα νερό 

και βουλιάζει.  

 

Ε. Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ (ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ) ΚΑI ΡΑΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ε-

ΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

Η Ελληνική Μυθολογία, όπως θα δούμε πιο κάτω,  αναφέρει ότι 

η υφαντική (ο αργαλειός) και η ενδυμασία με κοπτοραπτική επινοή-

θηκαν στην Κρήτη και από εκεί μετά διαδόθηκαν σε όλον τον κόσμο. 

Και το ότι οι Μινωίτες ήταν πράγματι αυτοί που πρώτοι επινόησαν τον 

αργαλειό και ύφαναν από μαλλιά ρούχα και στη συνέχεια πάλι πρώτοι 

αυτοί  έκοψαν  και έραψαν ρούχα στα μέτρα του χρήστη προκύπτει 

και από το ότι  επί εποχής των Μινωιτών οι υπόλοιποι Έλληνες (Αθη-

ναίοι, Σπαρτιάτες κ.λπ.), καθώς  και οι Ρωμαίοι κ.λπ.  φορούσαν πε-

ριζώματα από προβιές ή ρούχα που ήταν όπως τα κλινοσκεπάσματα 

(οι κουβέρτες), που το λεπτό λεγόταν χιτώνας και το χοντρό χλαμύδα 

ή μανδύας.  

 
Η ΑΘΗΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ (ΥΦΑΝΤΙΚΗ, ΡΑΠΤΙΚΗ) 

 
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες λένε,  

φέρνοντας γι αυτά που λένε επιχειρήματα, πως οι περισσότεροι από 

τους θεούς: Δίας,  Απόλλων,  Ερμής, Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν στην 

Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας αγαθοερ-

γίες,  μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους, θεωρήθηκαν ως 

οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ. ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο 

θεοί,  κάτι ως ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα). ¨Έτσι από τους τόπους 

και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος που πήγαιναν ο 

Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, 

Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη, πρβ: 

«των γαρ θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά 
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μέρη της οικομεμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυ-
κιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυ-
ροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…» ( Διόδωρος 

5.77).   Ο Διόδωρος αναφέρει επίσης ότι αφενός η Ρέα γέννησε το Δία 

στην Κρήτη και στη συνέχεια τον άφησε εκεί για να τον αναθρέψουν 

οι Κουρήτες και γι αυτό, όταν αυτός ανδρώθηκε,  έκτισε μια πόλη στο 

όρος  Δίκτη, όπου ακριβώς ο μύθος λέει ότι γεννήθηκε:   «ανδρωθέ-

ντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώτον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου 

και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι» (Διόδωρος 5.72) και αφετερου 

ότι παιδιά του Δία  από τις διάφορες θεές ήταν η Αθηνά, οι Μούσες, 

ο Απόλλωνας, ο Ερμής κ.α. και στο καθένα από αυτά  ο Δίας τους 

μετέδωσε τη γνώση των πραγμάτων που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και 

τελειοποιήσει και τους απένειμε την τιμή της ανακάλυψης.  

 Η Αθηνά, πέρα των άλλων που επινόησε, βρήκε στην Κρήτη 

και την υφαντική και την κατασκευήν των ενδυμάτων και,  γενικά,  

πολλά έργα που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το ο-

ποίο ονομάστηκε Εργάνη, πρβ: «Αθηνά δε προσάπτουσι την τε των 

ελαιών ἡμέρωσιν και φυτείαν παραδούναι τοις ανθρώποις και την του 

καρπού τούτου κατεργασίαν……. Προς δε τούτοις την της εσθήτος 

κατασκευὴν και την τεκτονικὴν τέχνην, έτι δε πολλά των εν ταις 

άλλαις επιστήμαις εισηγήσασθαι τοις ανθρώποις· ευρειν δε και την 

των αυλών κατασκευήν και δια τούτων συντελούμενη μουσικήν και 

το σύνολον πολλά των φιλοτέχνων έργων, αφ´ ων εργάνην αυτὴν 

προσαγορεύεσθαι».( Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77 

 
 

Η θεά Αθηνά υφαίνει σε οριζό-

ντιο αργαλειό (Εικόνα Γιάννης 

Στεφανίδης) 

  
 

 

ΣΤ. ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙNOΗΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ 
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Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3, 59) κατα-

γράφοντας το τι λένε οι μύθοι των Φρυγών 

και των Ατλάντιων και βλέποντας ότι πολλά 

από αυτά που λένε οι μύθοι αυτοί δεν είναι 

πραγματικότητα, όπως π.χ. ότι «ο Ερμής 

βρήκε την κιθάρα, όμως ο Απόλλωνας ήταν 

αυτός που έπαιξε σωστά» κ.α., συμπληρώ-

νει-διευκρινίζει ότι οι Κρήτες δε συμφωνούν 

με όσα λένε οι μύθοι των Φρυγών και των 

Ατλάντιων (βλέπε Διόδωρος 3.61,3)  και η 

αλήθεια γι αυτούς είναι αυτή που θα  ανα-

φέρει εκεί που θα γράψει σχετικά με αυ-

τούς. Και αυτό το κάνει στο πέμπτο του βι-

βλίο και εκεί (βλέπε Διόδωρος Σικελιώτης 5, 

64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες λένε και 

φέρνοντας γι αυτό επιχειρήματα πως: 

Α) Οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας,  Απόλλων,  Ερμής, 

Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά 

άλλα μέρη κάνοντας αγαθοεργίες μετά τη μετάσταση τους από τους 

ανθρώπους, θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ. 

ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο θεοί,  κάτι ως ο Χριστός και οι Άγιοι 

σήμερα). Έτσι από τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο 

κάθε μέρος που πήγαιναν ο Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος, Πύ-

θιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν 

γεννηθεί στην Κρήτη( βλέπε Διόδωρος 5.77,3-8), πρβ:  
«Οι ιερείς (της νήσου Παγγαίας) αναφέρουν τον μύθο πως το γένος των 

θεών τους κατάγεται από την Κρήτη και πως τους οδήγησε ο Δίας στην Παγ-
χαία, όταν ανήκε ακόμη στις τάξεις των ανθρώπων και βασίλευε στην οικου-
μένη- ως απόδειξη αυτού φέρνουν τη γλώσσα τους, αποδεικνύοντας ότι τα 
περισσότερα πράγματα σ' αυτούς εξακολουθούν να έχουν τα κρητικά τους ο-
νόματα και προσθέτουν….».(Διόδωρος 5,46) 

«Γιατί οι περισσότεροι θεοί, λένε, κίνησαν από την Κρήτη να επισκε-
φτούν πολλά μέρη της οικουμένης, για να ευεργετήσουν τα γένη των ανθρώ-
πων και να μεταδώσουν σε όλους τα οφέλη από τις ανακαλύψεις τους. Η Δή-
μητρα, για παράδειγμα, πέρασε στην Αττική, από εκεί τράβηξε για τη Σικελία 
και μετά στην Αίγυπτο και σ' εκείνους τους τόπους κυρίως, επειδή παρέδωσε 
τον καρπό του σταριού και δίδαξε τη σπορά του, δέχτηκε μεγάλες τιμές από 
τους ευεργετημένους. Το ίδιο και η Αφροδίτη στη Σικελία περνούσε τον καιρό 
της στον 'Ερυκα, από τα νησιά στα Κύθηρα και στην Πάφο της Κύπρου και 
στην Ασία στην περιοχή της Συρίας· επειδή φανερώθηκε η θεά και έμενε πε-
ρισσότερο στη χώρα τους, οι ντόπιοι την…. («των γαρ θεών φασι τους πλεί-
στους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά μέρη της οικομένης, ευεργε-
τούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, 
την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφο-
τέρων εν Κρήτη γεγενημένων…….» ( Διόδωρος 5.77) 

Πήλινο ανάγλυφο 5ου αι. 

π.X.  με τον  Απόλλωνα  

κιθαρωδό (Μουσείο  Χα-

νίων) 
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Β) Η Ρέα γέννησε το Δία στην Κρήτη και στη συνέχεια τον ά-

φησε εκεί για να τον αναθρέψουν οι Κουρήτες και γι αυτό, όταν αυτός 

ανδρώθηκε,  έκτισε μια πόλη στο όρος  Δίκτη, όπου ακριβώς ο μύθος 

λέει ότι γεννήθηκε:   «ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώτον 

πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι» 

(Διόδωρος 5.72) και αφετερου ότι παιδιά του Δία  από τις διάφορες 

θεές ήταν η Αθηνά, οι Μούσες, ο Απόλλωνας, ο Ερμής κ.α. και στο 

καθένα από αυτά  ο Δίας τους μετέδωσε τη γνώση των πραγμάτων 

που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και τελειοποιήσει και τους απένειμε την 

τιμή της ανακάλυψης.  

Γ) Ο Απόλλωνα βρήκε την κιθάρα και τη μουσική της και καθώς 

βρήκε και το τόξο , δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, 

αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και 

το τόξο ονομάστηκε Κρητικό και στον Ερμή αποδίδεται ότι είναι ο 

πρώτος που επινόησε τη λύρα από καύκαλο χελώνας, κάτι που έκανε 

μετά από το μουσικό διαγωνισμό του Απόλλωνα με το Μαρσύα και 

αυτό, επειδή ο Απόλλωνας είχε σπάσει την κιθάρα του:  
«Τον Απόλλωνα (οι Κρήτες) δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι και 

της κατ αυτην μουσικής…….ευρετήν δε και του τόξου γενόμενον διδαξαι τους 
εγχωρίους ….Τω δ’ Ερμή προσαπτουσι (οι Κρήτες) τα εν τοις πολέμοις   ….. 
εισηγητήν δε αυτόν  και  παλαίστρας γενέσθαι, και την εκ της χελώνης λύραν 
επινοήσαι  μετά  την Απόλλωνος προς Μαρσύαν σύγκρισιν, καθ’ ην λέγεται 
τον Απόλλωνα νικήσαντα και τιμωρίαν υπέρ την αξίαν λαβοντα παρα του λειφ-
θεντος μεταμεληθηναι  και τας εκ της κιθάρας χορδας εκρήξαντο μεχρι τινός 
χρόνου της εν αυτή μουσικής αποστήναι… …» ( Διόδωρος 5.74-77).   

Δ) Η Αθηνά  βρήκε την κατασκευήν των ενδυμάτων, την ξυ-

λουργική, την κατασκευή των αυλών και τη μουσική που παράγεται  

από αυτούς και,  γενικά,  πολλά έργα που απαιτούν τέχνη στην κα-

τασκευή, γεγονός για το οποίο ονομάστηκε Εργάνη:  «Αθηνά δε ….. 

ευρειν δε και την των αυλών κατασκευήν και δια τούτων συντελού-

μενη μουσικήν ….. ( Διόδωρος 5.72,4). 

Ε) Στις Μούσες δόθηκε από τον πατέρα τους το Δία, η ανακά-

λυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική 

και σ’ αυτούς που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμμά-

των, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους 

Έλληνες δεν είναι αλήθεια και το μόνο που έκαναν οι Φοίνικες ήταν 

να αλλάξουν το σχήμα των γραμμάτων: «ταις δε Μούσας….την των 

γραμμάτων εύρεσιν και την των επών συνθεσιν την προσαγορευόμε-

νην ποιητική…. Μετφ: <<Στις Μούσες, δόθηκε από τον πατέρα τους, 

η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη 

ποιητική. Σ' εκείνους που λένε πως οι Σύροι είναι οι εφευρέτες των 

γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδω-

σαν στους Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που έπλευ-

σαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι' αυτό οι Έλληνες ονομά-

ζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν ήταν οι 
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αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη 

μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων χρη-

σιμοποίησε αυτό το είδος γραφής, γι' αυτό τους δόθηκε η παραπάνω 

ονομασία.>> (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 74). 

Και το ότι τα ως άνω είναι η πραγματικότητα, δηλαδή  ότι οι 

Κρήτες ήταν αυτοί που βρήκαν τα πρώτα μουσικά έγχορδα όργανα , 

την κιθάρα και τη λύρα, καθώς και τον αυλό και τη μουσική του, προ-

κύπτει και από τα εξης: 

1)  Ο ομηρικός ‘Ύ-

μνος « Εις Απόλλωνα», ο 

Ησίοδος (Θεογονία 90), ο 

Διόδωρος  (5.74-77) κ.α.  

αναφέρουν  ότι τα πρώτα 

έγχορδα όργανα του αν-

θρώπου ήταν η κιθάρα 

και τα καμπύλα τόξα,  τα 

οποία βρήκε ο Απόλλω-

νας (και όχι ο Ερμής) και γι αυτό ο Απολλωνας (και όχι ο Ερμής) 

αποκαλείται: «πατέρας των  κιθαριστών της γης»,  «θεός της Μουσι-

κής»,  «εκήβολος» κ.α.: «Αυτίκα δ᾿ αθανάτῃσι μετηύδα Φοίβος Απόλ-

λων είη μοι κίθαρίς τε φίλη και καμπύλα τόξα, χρήσω δ’ ανθρώποισι 

Διός νημερτέα βουλήν» (Ομηρικός ύμνος «Εις Απόλλωνα» στ. 130) 

«Εκ γαρ Μουσάων και εκηβόλου Απόλλωνος άνδρες αοιδοί έασιν επί 

χθόνα και κιθαρισταί».( Ησιόδου Θεογονία, 90)  

2)  Άλλο μουσικό όργανο είναι η λύρα (ή άλλως χέλυς)  και 

άλλο η κιθάρα, όπως θα δούμε πιο κάτω, και συνεπώς το λογικό είναι 

ότι άλλος βρήκε το ένα όργανο και άλλος το άλλο, όπως λένε οι Κρή-

τες,  και δεν ισχύει το ότι «ο Ερμής βρήκε την κιθάρα, όμως ο Απόλ-

λωνας ήταν αυτός που έπαιξε σωστά» κ.α. Ο ομηρικός ύμνος  « Εις 

Ερμήν» ( 25-30 και 413 – 425)  αναφέρει ότι ο Ερμής βρήκε τη λύρα 

όταν βρισκόταν στην Κυλλήνη της Αρκαδίας όπου είχε απαγάγει τα 

βόδια του Απόλλωνα, όμως άλλο αυτό και άλλο η καταγωγή του 

Ερμή. Ο Ερμής ήταν Κρητικός στην καταγωγή.. 

3) Ο Ησίοδος (Θεογονία, 476-485), ο Απολλόδωρος (Α, 1, 6 - 

7), ο Άρατος (Φαινόμενα 30 - 50), ο Απολλώνιος (Αργοναυτικά, Α, 

507 – 511) κ,α,  αναφέρουν ότι ο Δίας , ο πατέρας του Απόλλωνα, 

της Αθηνάς, του Ερμή κ.α., είχε γεννηθεί στο όρος Δίκτης της Κρήτης 

όπου και τον άφησε κρυφά η μάνα του η Ρέα, για να ανατραφεί από 

τους Κουρήτες, άρα ο Δίας και τα παιδιά του Απόλλων, Ερμής, Αθηνά 

κ.λπ. ήταν Κρητικοί: «πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ 

οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν 

οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./ 

ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δί-

κτον’ κρύψεν δε ε χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό 

Ο Πλάτων στους Νόμους λέει 

ότι η λύρα και συνεπώς και η κι-

θάρα παιζόταν κρατώντας την με το 

αριστερό χέρι και το πλήκτρο της 

με το δεξί   «Εν όσοις με γαρ των 

έργων μη μεγα διαφερειν, λυρα μεν 

εν αριστερά χρωμενον πλήκτρω δε 

εν δεξιά» (Πλάτων Νόμοι Ζ, 794.5) 
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κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογονία 

Ησιόδου, στίχοι 476 – 485) 

4) Ο Πλούταρχος (Περί μουσικής 1136, Β και «Περί αοργησίας» 

456 B-D, 6-7), ο  Πίνδαρος («12ος Πυθιόνικος) κ.α.   αναφέρουν ότι 

η Αθηνά βρήκε τον αυλό (Βλέπε πιο κάτω: «Μουσικός διαγωνισμός 

Απόλλωνα – Μαρσύα») 

5) Ο  Στέφανος Βυζάντιος στα εθνικά μιλεί για ένα βουνό στην 

Κρήτη που λέγεται Στυράκιον και του οποίοι οι κάτοικοι ονομάζονται 

«Στυρακίται και Στυρακίτης ήταν ο Απόλλωνας, πρβ:  «Στυράκιον, 

όρος της Κρήτης. Οι ενοικούντες Στυρακίται. Στυρακίτης γαρ ο Απόλ-

λων». (Στ. Βυζαντιος, Εθνικά).   Ο Ολλανδός γεωγράφος (περιηγη-

τής)  OLFERT DAPPER, 1636-1689 στο «Ακριβής περιγραφή της Κρή-

της (μτφ Μνουήλ Μερνάρδος ο Κρής) το τοποθετεί κοντα στο όρος 

Διός ή  Ιόβα ή Γιόβα (Γιούχτα): «Κάρμα και Στυράκιον. Ο Πλίνιος 

αναφέρει περί όρους ταύτης της νήσου, το οποίο ονομάζει Κάρμα. Ο 

δε Στέφανος ομιλεί περί ενός άλλου, όπερ ωνομάζετο Στυράκιον και 

κατωκείτο από τους Στυρακίτας. Ο Απόλλων επωνομάζετο ομοίως 

Στυρακίκης από το όνομα τούτου του όρους». Σήμερα υπάρχει εκεί 

χωριό που λέγεται «Αστυράκιο», 

6) Οι ονομασίες λύρα, κιθάρα και αυλός αφενός αναφέρονται 

ήδη από τον Όμηρο και τους ομηρικούς ύμνους και η αχαιότερη α-

πεικόνιση 7χορδης κιθάρας είναι αυτή στη λίθινη σαρκοφάγο της Α-

γίας Τριάδας Κρήτης (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου), 1600 π.Χ.,  

στην οποία ένας μουσικός παίζει 7χορδη κιθάρα. Είναι κιθάρα και όχι 

λύρα, αφού η εν λόγω κιθ’αρα δεν εχει χελωνοειδές (καυκαλοειδές) 

αντηχείο, όπως έχουν οι λύρες. 

7) Ο Πλάτωνας («Νόμοι» και «Μίνως»), ο Αριστοτέλης («Πολι-

τικά» Β, 1271, 10), ο Πλούταρχος («Σόλων» και «Λυκούργος»), ο 

Διογένης Λαέρτιος («Επιμενίδης»), ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς («Ρω-

μαϊκή Αρχαιολογία»), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 205). κ.α., αναφέ-

ρουν ότι ο πρώτος αξιόλογος πολιτισμός που δημιουργήθηκε επί γης 

ήταν αυτός που δημιούργησε στην Κρήτη ο Μίνωας, δηλαδή ο πολι-

τισμός που σήμερα ονομάζουμε Μινωικό. Στη συνέχεια την Κρητική 

Πολιτεία, τους θεσμούς που δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό 

του Ραδάμανθυ και εκπολίτισε τους Κρητικούς,  αντέγραψαν  όλοι οι 

υπόλοιποι Έλληνες, καθώς και οι Ρωμαίοι. Πρώτα οι Σπαρτιάτες με το 

Λυκούργο και τη βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη Θάλητα ,  μετά οι 

Αθηναίοι με το Σόλωνα και τη βοήθεια του Κρητικού σοφού και χρη-

σμολόγου Επιμενίδη και τέλος και οι Ρωμαίοι με το Νόμα και   έτσι 

ευημέρησαν – εκπολιτίστηκαν. Ο λόγος και για τον οποίον Έλληνες, 

Ρωμαίοι κ.α. ί υμνούν το Μίνωα και το Ραδάμανθυ και συνάμα τους 

ανακήρυξαν ημίθεους, γιους του Θεού Δία και κριτές στον Άδη λόγω 

της μεγάλης δικαιοσύνη τους εν ζωή (Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο 

«Κρητική Ιστορία», Αδάμ (Μάκη) Κρασανάκη) 
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Τελετή θυσίας με σπονδές στην Κνωσό και με την παρουσία γυναι-
κείας χορωδίας,  μια των οποίων παίζει κιθάρα, μια άλλη αυλό και μια 
άλλη κρόταλα. ( Τοιχογραφία Κνωσού, 1600 – 1450 π.Χ., Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου). Τα πανέμορφα κορμιά (με δακτυλίδι μέση και 
κορμί σπαθάτο, οι  «λεβέντες Κρητικοί») οφείλονται στη γυμναστική 
και στο χορό, που και τα δυο τα είχαν  εφεύρει οι ίδιοι: Στράβων  (10 
ΙV 16), Παυσανίας (Ηλιακά) κ.α. και διδάσκονταν υποχρεωτικά στην 

εκπαίδευση των νέων. 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1) Το ότι η κιθάρα, η λύρα, ο αυλός και η μουσική είναι ελλη-

νικής επινόησης προκύπτει και από τα ονόματά τους, αφού αυτά είναι 

ελληνικές λέξεις και έτσι λέγονται σε όλες σχεδόν τις γλώσσες, πρβ 

π.χ. στην αγγλική: music, lyre, guitar, aylos , diavle …  Η μουσική 

πήρε το όνομά της από τις εννέα Μούσες και με το όνομα αυτό λέγε-

ται σε όλες σχεδόν τις γλώσσες, πρβ  π.χ. ελληνικά μουσική = αγ-

γλικά music = γερμανικά music ….. Μάλιστα στην Αρχαία Ελλάδα, ο 

όρος μουσική εννοούσε την Ποίηση, το Μέλος και το Χορό ως μια α-

διάσπαστη ενότητα τεχνών η οποία καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο Θέ-

ατρο, ενώ τη θεωρία της Μουσικής εξέφραζε ο κλάδος της Αρμονικής. 

Ο διαχωρισμός αυτός υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε από το δυτικο-

ευρωπαϊκό πολιτισμό. Έτσι σήμερα η μουσική ως τέχνη έρχεται να 

καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις.  

2) Στην αρχαία Ελλάδα  υπήρχαν πολλά έγχορδα  μουσικά όρ-

γανα, όπως : η κιθάρα, η λύρα ή χέλυς, η φόρμιγγα, η βάρβιτος, το 

ψαλτήριο, το επιγόνιο, η άρπα κ.α., τα οποία βεβαίως δεν ήταν όλα 

ελληνικής επινόησης, αλλά άλλα ελληνικά: η κιθάρα, η λύρα κ.α.  και 

άλλα ξένα: οι νάβλες, η σαμβύκη, η βάρβιτος, η μαγάδις κ.α., όμως 

όλα αυτά προερχόντουσαν, ήταν παραλλαγές της κιθάρας, αφού  όλα 

αυτά ήταν νυκτά, δηλαδή παιζόταν μόνο με νύξη που προκαλούνταν 

είτε με τα δάκτυλα είτε με πλήκτρο. Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς 

(«Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λογος 7,72) αναφέρει ότι η βάρβιτος λεγό-

ταν η 7χορδη ελεφάντινος λύρα από τους Ρωμαίους «βάρβιτος», ο  
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Πλούταρχος (Περί μουσικής, 70 και 1133C, 6) ότι «Ασιάς» λεγόταν η 

τρίχορδος κιθάρα,  φόρμιγγα  η 4χορδη κιθάρα κ.α.. 

3) Ο  Πλούταρχος αναφέρει ότι τη μουσική των αυλών κατ’ άλ-

λους τη βρήκε ο Φρύγας Όλυμπος και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, όμως  αυτός 

διδάχτηκε ότι και τη μουσική αυτή τη βρήκε ο Απόλλωνας, πρβ: 

  <<Ο Αλέξανδρος στη Συναγωγή για τη Φρυγία λέει ότι ο Ό-

λυμπος πρώτος έφερε τη μουσική των αυλών στους Έλληνες, αλλά 

και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, ότι ο Ύαγνης ήταν ο πρώτος που έπαιξε 

αυλό, έπειτα ο γιος του Μαρσύας και τρίτος ο Όλυμπος και ότι ο Τέρ-

πανδρος μιμήθηκε τους στίχους του Ομήρου και τη μουσική του Ορ-

φέα. Ο Ορφέας φαίνεται ότι δε μιμήθηκε κανένα, διότι κανείς δεν είχε 

εμφανιστεί μέχρι τότε από τους δημιουργούς αυλωδιών κα το έργο 

του>> (Πλούταρχος (Περί μουσικής 1132F, 5  και 1123, 7).   

<<Εγώ προσωπικά διδάχτηκα ότι επινοητής των αγαθών της 

μουσικής δεν είναι κάποιος άνθρωπος, αλλά ο Θεός Απόλλωνας, ο 

στολισμένος με όλες τις αρετές. Στην πραγματικότητα δεν είναι του 

Μαρσύα, του Ολύμπου ή του Υάγνιδος εύρημα ο αυλός και του Απόλ-

λωνα μόνο η Κιθάρα, αλλά τόσο της αυλητικής όσο και της κιθαριστι-

κής τέχνης  επινοητής είναι ο θεός. Άλλοι πάλι λένε ότι και ο ίδιος ο 

θεός έπαιζε αυλό, όπως αναφέρει ο συνθέτης Αλκμάν. Η Κόριννα ε-

πίσης αναφέρει ότι ο Απόλλων διδάχτηκε από την Αθηνά να παίζει 

αυλό.>>. ( Πλούταρχος, «Περί μουσικής» 134 και  1136 Β) 

4) Οι πρώτοι μουσικοί χρησιμοποιούσαν ως «αντηχείο» και ως 

«καμπύλο τόξο» για την κατασκευή μουσικού οργάνου και  τα κερα-

σφόρα κρανία ζώων (βοδιών, ελάφων κ.λπ.),  όπως  η «πηκτίδα» (-

= είδος λύρας)  του Πολύφημου που έγινε από το κρανίο-κέρατα ε-

λάφου, πρβ: «και αυτή δε η πηκτίς οία κρανίον ελάφου γυμνὸν των 

σαρκών και τα μεν κέρατα πήχεις ώσπερ ήταν ζυγώσας δε αυτά και 

ενάψας τα νεύρα, ουδὲ κολλάβοις περιστρέψας ἐμελώδει άμουσόν τι 

και απῳδόν, άλλο μεν αυτός βοών, άλλο δε η λύρα υπήχει, ώστε οὐδὲ 

κατέχειν τὸν γέλωτα εδυνάμεθα επί τω ερωτικώ εκείνῳ άσματι..»· 

(Λουκιανός, «Θαλασσίων Θεών Διάλογοι») 

5) Οι αρχαίοι Έλληνες με την ονομασία  «καμπύλα ή αγκύλα ή 

παλίντονα τόξα» ονόμαζαν τα ξύλα με καμπύλη ή άλλως  αγκύλη,  

των οποίων η μια άκρη συνδεόταν με την άλλη με μια ή περισσότερες 

χορδές. Τέτοια τόξα ήταν το όπλο τόξο και αρχικά και η κιθάρα (βλέπε 

π.χ. το έγχορδο μουσικό όργανο στη σαρκοφάγο της Αγ. Τριάδος 

Κρήτης, 1600-1450 π.Χ). Καμπύλο τόξο είναι και το «τοξάρι» >  δο-

ξάρι κ.α., απλά άλλου είδους χορδές έχει το τόξο , άλλου είδους το 

δοξάρι και άλλου η κιθάρα με τη λύρα.  Οι χορδές της κιθάρας και 

της λύρας αρχικά γίνονταν από νευρά ή έντερα βοδιού, του δοξαριού 

από τρίχες αλογοουράς και του τόξου από νεύρα βοδιού. Σήμερα οι 

χορδές γίνονται και από άλλα υλικά και κυρίως από μέταλλα. 
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6) Ο  Κλαύδιος Αιλιανός (Claudius Aelianus), 175-235 μ.Χ., στο 

έργο του “Varia Historia” («Ποικίλη Ιστορία» κεφ. λθ), αναφέρει ότι 

“The Cretans. Κρήτες τους παίδας μανθάνειν τους νόμους εκέλευον 

μετά τινος μελωδίας, ίνα εκ της μουσικής ψυχαγωγούνται και ευκο-

λώτερον τη μνήμη διαλαμβάνουσιν ‘ και ίνα μη, τι των κεκωλυμένων 

πράξαντες, αγνοία πεποιηκέναι απολογίαν έχουσιν. Δεύτερον δε μά-

θημα έταξαν, τους των θεών ύμνους μανθάνειν. Τρίτον, τα των αν-

δρών εγκώμια.” Δηλαδή οι Κρήτες έδιναν εντολή τα παιδιά να μαθαί-

νουν τους νόμους με τη συνοδεία κάποιας μελωδίας, αφενός για να 

ψυχαγωγούνται με τη μουσική και αφετέρου για να εντυπώνουν 

(τους νόμους) καλύτερα στη μνήμη … . 

 
 

5. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η 
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΫ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ  - ΔΥ-
ΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς, βλέπε ενδεικτικά 

Πλάτωνας (Νόμοι, Μίνως), Πλούταρχος (Σόλων και Λυκούργος),  Α-

ριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10), Διογένης Λαέρτιος (Επιμενίδης, βιβλίο 

1, 109 – 119), Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία, Λό-

γος Β’ LXI. 1-2), Στράβων (Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20),  

Ηρόδοτος (α 65)  κ.α., βλέπουμε να αναφέρουν ότι ο Μίνωας με τον 

αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν οι πρώτοι που οργάνωσαν την πρώτη 

αξιόλογη πολιτεία στον κόσμο.  Ο Μίνωας ήταν, λένε, ο πρώτος που 

βρήκε την πραγματική αλήθεια  ( τους νόμους, το σύνταγμα, τα όρ-

γανα διακυβέρνησης και διοίκησης: βουλή, βουλευτές κ.λπ..) σχετικά 

με την ασφάλεια και τη διοίκηση της πόλης , ώστε να υπάρχει δικαι-

οσύνη, δημοκρατία και ασφάλεια για τους πολίτες.  

Αναφέρουν επίσης  ότι τους θεσμούς της Κρητικής Πολι-

τείας, της Πολιτείας που ίδρυσε ο Μίνωας, αντέγραψαν όλοι οι 

άλλοι Έλληνες, πρώτα οι Σπαρτιάτες με το Λυκούργο και μετά 

οι Αθηναίοι με το Σόλωνα,  καθώς και οι Ρωμαίοι με το Νόμα. 

Μάλιστα ο Πλούταρχος λέει ότι όταν οι Σπαρτιάτες ίδρυσαν την 

Πολιτεία τους, έγινε το 1100 π.Χ. (κάθοδος Δωριέων), έστειλαν τον 

νομοθέτη τους Λυκούργο σε όλες τις χώρες που τότε θεωρούνταν ότι 

είχαν καλό πολιτισμό (Αίγυπτο, Κρήτη κ.α.) προκειμένου να αντιγρά-

ψουν την καλύτερη Πολιτεία από αυτές, όμως όλες οι άλλες πολιτείες 

τους φάνηκαν «ανάξιες», πλην των Κρητών και γι αυτό αντέγραψαν 

τη Κρητική Πολιτεία (βλέπε Πλούταρχος, Λυκούργος, 4-7).  

Επομένως ο Μινωικός είναι και ο παλαιότερος και ο πιο 

αξιόλογος πολιτισμός στον κόσμο, καθώς και η βάση του 

Κλασσικού Ελληνικού Πολιτισμού, καθώς και του Ρωμαϊκού- 

Δυτικού Πολιτισμού. 
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Ο λόγος άλλωστε και για τον οποίο ο Μίνωας και ο Ραδά-

μανθυς μετά το θάνατό τους ανακηρύχτηκαν από ΄Έλληνες 

και Ρωμαίους γιοί του θεού Δία, ισόθεοι, κριτές στον Άδη κ.α. 

 
«Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως λέγαμε 

προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του Μί-
νωα παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοί-
κηση της πόλης.  (Πλάτων «Μίνως», 318 – 321) 

«την έννομη τάξη, όπως λένε οι ίδιοι οι Λακεδαιμόνιοι, ο Λυκούργος την 
έφερε από την Κρήτη» ( Ηρόδοτος, Α 65). 

«Έφυγε λοιπόν και πήγε (ο Λυκούργος) αρχικά στην Κρήτη. Εκεί γνώ-
ρισε τις πολιτείες και τα συστήματα τους, γνώρισε τους πρώτους στη δόξα άν-
δρες, θαύμασε ορισμένους από τους νόμους που υπήρχαν και τους παρέλαβε 
για να τους εφαρμόσει στην πατρίδα του, την Σπάρτη, ενώ άλλοι του φάνηκαν 
ανάξιοι. Έναν μάλιστα από εκείνους που νομίζονταν εκεί πέρα σοφοί και άξιοι 
πολίτες, αφού τον έπεισε με τη φιλία του, τον έστειλε στη Σπάρτη, Ήταν ο Θά-
λης, που φαινομενικά μεν ήταν ποιητής λυρικών τραγουδιών, στην πραγματι-
κότητα όμως έκανε ό,τι οι μεγαλύτεροι νομοθέτες. Γιατί τα τραγούδια του ήταν 
λόγοι για ευπείθεια και ομόνοια, στολισμένοι με μελωδίες και ρυθμούς που εί-
χαν σεμνότητα και εξημερωτική δύναμη, ακούγοντάς τα οι πολίτες εξημερώνο-
νταν, χωρίς να νοιώθουν, στα ήθη, και η κοινή γνωριμία του ωραίου έφερνε 
κοντά τον ένα με τον άλλο. Έτσι ο Θαλής έγινε με κάποιον τρόπον ο πρόδρο-
μος του Λυκούργου στην εκπαίδευση των Σπαρτιατών ….».  (Πλούταρχος, 
Λυκούργος, 4-7) 

«Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεωρού-
νται Κρητικά είναι Λακωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο που οι 
Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, ενώ οι Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται με τα 
πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν, ειδικά η Κνωσός.  …… … (Στράβω-
νας, Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20) 

«Κάλεσε τότε τον Επιμενίδη από τη Φαιστό της Κρήτης, που μερικοί τον 
θεωρούν έναν από τους επτά σοφούς  …… Όταν ήρθε στην Αθήνα γνωρίστηκε 
με το Σόλωνα και τον βοήθησε πολύ στην προεργασία της νομοθεσίας του. 
(Πλούταρχος, Σόλων , 12 - 20) 

 «Και φαίνεται και λέγεται ότι  οι Λάκωνες μιμήθηκαν το κρητικό πολί-
τευμα στα περισσότερα σημεία. ς..( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10) 

 «Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φα-
σίν υπό του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν οι 
τα θεία δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, 
ως παρά θεών κομιζομένους.  Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαί-
νουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της τε Μίνω του 
Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ο μεν ομιλητὴς έφη 
γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τόν Δία μυ-
θολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιε-
ρόν άντρον και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του 
Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του 
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Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣ-
ΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)  

 

Πολλοί ισχυρίζονται ότι εκείνοι που δημιούργησαν τον πρώτο 

αξιόλογο πολιτισμό στη γη ήταν οι Αιγύπτιοι, αφού είχαν μεγάλα έργα 

που χρονολογούνται πριν από τα κρητικά, κάτι που είναι λάθος, γιατί: 
Α) Στον Πλατωνικό διάλογο «Τιμαίος ή Περί φύσεως» αναφέρεται ότι οι 

ίδιοι οι Αιγύπτιοι είπαν στον Αθηναίο Σόλωνα  πως ο Ελληνικός πολιτισμός 
είναι πιο παλιός από τον Αιγυπτιακό και επίσης ότι ο Ελληνικός μετρά 9.000 
έτη, ενώ ο Αιγυπτιακός λιγότερα κατά 1000 χρόνια, δηλαδή 8000 έτη: 

«Ο ιερεύς λοιπόν του είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω, Σόλων, 
αλλά Θα σου τα πω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς σας, προ πά-
ντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν σας και την ιδικήν μας 
χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, την ιδικήν σας χίλια χρόνια 
πρωτύτερα, αφού επήρε το σπέρμα διά σας από την γην και τον Ήφαιστον και 
αργότερα την ιδικήν μας. Εις τα ιερά μας βιβλία είναι γραμμένον, ότι η διοργά-
νωσις πόλεως εδώ έγινε προ οκτώ χιλιάδων ετών. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με 
λίγα λόγια διά τους νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον που έκαμαν 
οι προ εννέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε, όταν θα έχωμεν ευκαι-
ρίαν, Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι' όλα αυτά αφού θα έχωμεν εμπρός μας 
τα ίδια τα κείμενα». "(Πλάτων "Τίμαιος" 23 δ-ε) 

Β)  Ο Θουκυδίδης(Α, 2-9), λλ και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγρα-

φείς   αναφέρουν ότι αρχικά και μέχρι την εποχή του Τρωικού πολέ-

μου, επειδή δεν είχε εφευρεθεί η γεωργία,  το εμπόριο και η ναυτιλία,  

δεν υπήρχαν ούτε σύνορα ούτε Έλληνες και βάρβαροι ούτε και μόνι-

μες πόλεις παρά μόνο διάφορες φυλές, που καλούνταν Πελασγοί, 

Καδμείοι ή Θηβαίοι, Δαναοί, Κάρες, Φοίνικες κ.α., οι οποίες ζούσαν 

μεταναστευτικά προς εξεύρεση πηγών διατροφής και από τις οποίες 

η πολυαριθμότερη έδιωχνε αυτή που έβρισε μπροστά της, για να εκ-

μεταλλευτεί αυτή το χώρο  Αναφέρει επίσης ότι ο Μίνωας είναι εκεί-

νος που συγκρότησε πρώτος πολεμικό ναυτικό και έδιωξε από το Αι-

γαίο τους ληστές Κάρες και τους πειρατές Φοίνικες με συνέπεια οι 

Έλληνες αφενός να συνενωθούν και έτσι να δυναμώσουν, και να νι-

κήσουν στον Τρωικό πόλεμο και αφετέρου α σταματήσουν τον νομα-

δικό βίο και να κάνουν μόνιμες πόλεις και έτσι να αποκτήσουν πολι-

τισμό. Τελευταία μετακίνηση ελληνικής φυλής ήταν, λέει,  η  κάθοδος 

των Δωριέων με τους Ηρακλείδες που έγινε μετά τα Τρωικά. 

Γ) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3,67,  5 - 57 και 5, 74)  αναφέρει 

ότι οι Αιγύπτιοι και οι Φοίνικες οικειοποιήθηκαν ελληνικές εφευρέσεις, 

όπως την εφεύρεση των γραμμάτων, ενώ αυτό το έκαναν οι Πελασ-

γοί, φύλο ελληνικό, και απλώς οι Φοίνικες  άλλαξαν το σχήμα τους  

και την αστρονομία, ενώ αυτό το έκαναν οι Ηλιάδες ή άλλως  Ρόδιοι 

των Ελλήνων κ.α. 
Πελασγοί λεγόταν το μεγαλύτερο από τα πρώτα φύλα που κατοικούσαν 

στην Ελλάδα και ως εξ αυτού η Ελλάδα αρχικά λεγόταν Πελασγία, του οποίου 
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τα επιμέρους φύλα μετά τα Τρωικά αποτέλεσαν το Ελληνικό έθνος (βλέπε: 
Θουκυδίδης (Α, 1-9 κ.α.), Ηρόδοτος  Β. 56: «...της νυν Ελλάδος, πρότερον δε 
Πελασγίης καλουμένης»., Διονύσιος Αλλικαρνασσεύς, «Ρωμαϊκή Αρχαιολο-

γία», I 17:«ην δε και το των Πελασγών γένος ελληνικόν», πρβ: 
«… Στους Έλληνες λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τους ρυθμούς και το τραγούδι ο 

Λίνος και όταν ο Κάδμος έφερε από τη Φοινίκη τα λεγόμενα γράμματα, πρώτος αυτός μετέφερε 
στην Ελληνική Γλώσσα, όρισε την ονομασία του καθενός και χάραξε το σχήμα τους. Γενικώς 
όλα μαζί τα γράμματα ονομάστηκαν Φοινικικά, επειδή μεταφέρθηκαν στους Έλληνες από τους 
Φοίνικες, ειδικά όμως, επειδή πρώτοι οι Πελασγοί χρησιμοποίησαν τους φερόμενους χαρα-
κτήρες προσαγορεύτηκαν Πελασγικά……. …. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 67)  

«Όταν , όμως, αργότερα έγινε ο κατακλυσμός στους Έλληνες και από τις βροχοπτώ-
σεις χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, μαζί μ' εκείνους συνέβη να καταστραφούν και τα 
γραπτά μνημεία, και γι' αυτή την αιτία οι Αιγύπτιοι, βρίσκοντας την ευκαιρία, ιδιοποιήθηκαν 
όλα τα περί αστρονομίας και επειδή λόγω της άγνοιας τους οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον 
να επικαλεστούν τις γραπτές μαρτυρίες, ενισχύθηκε η άποψη ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακά-
λυψαν τα άστρα Με τον ίδιο τρόπο, μολονότι και οι Αθηναίοι ίδρυσαν πόλη στην Αίγυπτο, που 
ονομαζόταν Σάις, το γεγονός αυτό ξεχάστηκε λόγω του κατακλυσμού. Γι' αυτές, λοιπόν, τις 
αιτίες, πολλές γενιές αργότερα, ο Κάδμος του Αγήνορα θεωρήθηκε ότι πρώτος έφερε τα 
γράμματα από τη Φοινίκη στην Ελλάδα και από τον καιρό του Κάδμου και στο εξής, 
πίστευαν για τους Έλληνες πως έκαναν πάντα συμπληρωματικές ανακαλύψεις στην ε-
πιστήμη των γραμμάτων, καθώς ένα είδος καθολικής άγνοιας κατείχε τους Έλληνες». 
(Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 57) 

«οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλά-
ξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων τα χρησιμοποίησε 
αυτό το είδος των γραμμάτων, γι αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία»…… (Διόδωρος 
Σικελιώτης. βίβλος 5, 74)  

«…φασίν τους Φοίνικας ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους των γραμμάτων μετα-
θείναι μόνον…». (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 57 - 74 ). 

 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΝΩΑ 

 

Στην Ελλάδα και σε όλο τον αρχαίο κόσμο, καθώς λέει ο Θου-

κυδίδης ((3-9),  πριν από το Μίνωα , επειδή δεν είχε ακόμη επινοηθεί  

η γεωργία, οι άνθρωποι ζούσαν μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών 

διατροφής και προ αυτού δεν υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι (πόλεις). Υ-

πήρχαν μόνο διάφορα φύλα που ζούσαν μεταναστευτικά για εξεύ-

ρεση πηγών διατροφής και προ αυτού η πιο πολυαριθμότερη έδιωχνε 

την άλλη για να εκμεταλλευτεί το χώρο με συνέπεια οι άνθρωποι να 

μάχονται μεταξύ τους και συνάμα ζουν όπως τα ζώα, να μην υπάρχει 

καθόλου πολιτισμός, να υπάρχουν φύλα, όπως οι Κάρες και οι Φοίνι-

κες που ζούσαν με ληστείες και πειρατείας κ.α. 

Ο Μίνωας ήταν ο πρώτος που σταμάτησε αυτή την κατάσταση 

στο Αιγαίο – Μεσόγειο. Δημιούργησε πρώτος πολεμικό ναυτικό και με 

αυτό έδιωξε από το Αιγαίο τους ληστρικά και πειρατικά ζώντες Κάρες 

και Φοίνικες με συνέπεια να πάψουν  οι Έλληνες να ζουν μετανα-

στευτικά, αλλά σε πόλεις, οι Έλληνες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 
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και να ενωθούν, οι Έλληνες να ασχοληθούν με τη ναυτιλία,  αλλά και 

με τα γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες. Από τότε και εξής δη-

μιουργήθηκαν  πολιτείες, πολιτισμός, δημοκρατία, δικαιοσύνη κ.α. 

Στους άλλους λαούς  ο κάθε  φύλαρχος ή τύραννος ή βασιλιάς 

έκανε ό,τι ήθελε ή όριζε τους νόμους που ήθελε ή ανάλογα με τις 

προσωπικές του επιθυμίες και νοημοσύνη κ.α. Οι βάρβαροι (Φοίνικες, 

Πέρσες κ.τ.λ.) σε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες δεν είχαν ούτε 

οργανωμένες πολιτείες ούτε παιδεία. Ζούσαν με πρωτόγονο ακόμη 

τρόπο, δηλαδή κατά φυλές και με ανήμερα ακόμη ήθη και έθιμα.  Εί-

χαν απλώς ένα βασιλιά ή ηγέτη που έκανε ό,τι ήθελε  ή έβαζε νόμους,  

ανάλογα με τη νοημοσύνη και τις επιθυμίες του,  ενίοτε μερικοί επι-

ζητούσαν να τους λατρεύουν ως θεούς και να κάνουν για χάρη τους 

ακόμη και ανθρωποθυσίες κ.α.   

Και όλα αυτά δεν τα λένε μόνο οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, 

αλλά ακόμη και η Αγία Γραφή, όπως θα δούμε σε άλλο μέρος για τον 

Ελληνικό πολιτισμό και την προσφορά του. 

 
6. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

- ΡΩΜΑΙΩΝ  

 

Ο Πλούταρχος (Λυκούργος, 4-7), ο Στράβωνας (Γεωγραφικά Ι, 

IV, C 481 - 483, 17 – 20), ο Ηρόδοτος κ.α., αναφέρουν ότι μετά που 

οι Δωριείς (μετα χωρίστηκαν στους γνωστούς Σπαρτιάτες και Μακε-

δόνες ) κατέλαβαν όλη σχεδόν την Πελοπόννησο (Λακεδαιμόνα, Μεσ-

σήνη, Άργος κ.τ.λ.), ο βασιλιάς Χαρίλλος έστειλε το νομοθέτη Λυ-

κούργο σε όλα τα μέρη που φημίζονταν ότι είχαν οργανωμένη πολι-

τεία (Αίγυπτο, Κρήτη κ.α.), για να δει ποια ήταν η καλύτερη προκει-

μένου να την αντιγράψουν. Πήγε (ο Λυκούργος) λοιπόν για το σκοπό 

αυτό παντού, όμως όλες οι πολιτείες του φάνηκαν ανάξιες, πλην μόνο 

της Κρήτης, την οποία στη συνέχεια αντέγραψαν οι Σπαρτιάτες, κα-

λώντας από την Κρήτη στη Σπάρτη για το σκοπό αυτό και το νομο-

θέτη Θάλητα.  
«την έννομη τάξη, όπως λένε οι ίδιοι οι Λακεδαιμόνιοι, ο Λυκούργος την 

έφερε από την Κρήτη» ( Ηρόδοτος, Α 65). 
 «Έφυγε λοιπόν και πήγε (ο Λυκούργος) αρχικά στην Κρήτη. Εκεί γνώ-

ρισε τις πολιτείες και τα συστήματα τους, γνώρισε τους πρώτους στη δόξα άν-
δρες, θαύμασε ορισμένους από τους νόμους που υπήρχαν και τους παρέλαβε 
για να τους εφαρμόσει στην πατρίδα του, την Σπάρτη, ενώ άλλοι του φάνηκαν 
ανάξιοι. Έναν μάλιστα από εκείνους που νομίζονταν εκεί πέρα σοφοί και άξιοι 
πολίτες, αφού τον έπεισε με τη φιλία του, τον έστειλε στη Σπάρτη, Ήταν ο Θά-
λης, που φαινομενικά μεν ήταν ποιητής λυρικών τραγουδιών, στην πραγματι-
κότητα όμως έκανε ό,τι οι μεγαλύτεροι νομοθέτες. Γιατί τα τραγούδια του ήταν 
λόγοι για ευπείθεια και ομόνοια, στολισμένοι με μελωδίες και ρυθμούς που εί-
χαν σεμνότητα και εξημερωτική δύναμη, ακούγοντάς τα οι πολίτες εξημερώνο-
νταν, χωρίς να νοιώθουν, στα ήθη, και η κοινή γνωριμία του ωραίου έφερνε 
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κοντά τον ένα με τον άλλο. Έτσι ο Θαλής έγινε με κάποιον τρόπον ο πρόδρο-
μος του Λυκούργου στην εκπαίδευση των Σπαρτιατών ….».  (Πλούταρχος, 
Λυκούργος, 4-7) 

«Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεωρού-
νται Κρητικά είναι Λακωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο που οι 
Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, ενώ οι Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται με τα 
πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν, ειδικά η Κνωσός.  …… . Έφυγε τότε 
ο νομοθέτης της Σπάρτης Λυκούργος για την Κρήτη.  Εκεί ήρθε και πλησίασε 
το Θάλητα , ένα μελοποιό και νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο 
Ραδάμανθυς  πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα 
από το Δία προς τους ανθρώπους… (Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 
483, 17 – 20) 

Ο Διογένης Λαέρτιος (Επιμενίδης, 

βιβλίο 1, 109 – 119), ο Πλούταρχος (Σό-

λων και Λυκούργος) κ.α.α, αναφέρουν 

ότι ο νομοθέτης των Αθηναίων Σόλωνας,  

αφού μελέτησε τους Μινωικούς νόμους 

με τη βοήθεια του Επιμενίδη του Κρήτα 

(που ήταν ένας από τους 15 σοφούς της 

αρχαιότητας ή ένας από τους 12 στη θέση 

του Περίανδρου), έφτιαξε νέους νόμους 

με τους οποίους καταργήθηκαν οι βάρβα-

ροι νόμοι και τα βάρβαρα ήθη που είχαν 

οι Αθηναίοι. Στους νόμους αυτούς  προ-

βλεπόντανε ότι χάνει τα πολιτικά του δι-

καιώματα ο πολίτης εκείνος που, όταν υ-

πάρχει στάση στην πόλη, δεν πηγαίνει με 

καμιά παράταξη, για να μην μένεις κανείς 

ατάραχος ή ασυγκίνητος στα δημόσια 

πράγματα, καθώς και το χάρισμα (τη 

γνωστή «σεισάχθεια») των χρεών των πολιτών, επειδή πολλοί από 

αυτούς είχαν γίνει δούλοι στους ευγενείς από τα χρέη. 
 «Κάλεσε τότε τον Επιμενίδη από τη Φαιστό της Κρήτης, που μερικοί 

τον θεωρούν έναν από τους επτά σοφούς (αντί για τον Περίανδρο). …… Όταν 
ήρθε στην Αθήνα γνωρίστηκε με το Σόλωνα και τον βοήθησε πολύ στην προ-
εργασία της νομοθεσίας του. Απλοποίησε τους νόμους τους σχετικούς με τις 
ιερές τελετές, έκαμε πιο ήπιους τους νόμους που αφορούσαν τα πένθη, επι-
τρέπονταν μόνο ορισμένες θυσίες στους νεκρούς και καταργώντας τις άγριες 
και βαρβαρικές συνήθειες που επικρατούσαν προηγούμενα ….  Χάνει τα πο-
λιτικά του δικαιώματα ο πολίτης εκείνος που, όταν υπάρχει στάση στην 
πόλη, δεν πηγαίνει με καμιά παράταξη, για να μην μένεις κανείς ατάρα-
χος ή ασυγκίνητος στα δημόσια πράγματα. (Πλούταρχος, Σόλων , 12 - 20) 

 «Και φαίνεται και λέγεται ότι  οι Λάκωνες μιμήθηκαν το κρητικό πολί-
τευμα στα περισσότερα σημεία. Τα περισσότερα από τα παλιότερα πολιτεύ-
ματα είχαν χειρότερη διάρθρωση από τα νεότερα. Σύμφωνα με την παράδοση, 
όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλλου και έφυγε, 

Μινωίτισα (Λεπτομέρεια 
από τη λίθινη σαρκοφάγο 
της Αγίας Τριάδας Κρήτης, 
1400 π.Χ., Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου) 
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έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συλλογικό-
τητας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύκτο και την 
έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης. Γι αυτό 
και τώρα οι περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη 
νομοθεσία ο Μίνως..( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10) 

Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία) αναφέρει 

ότι και οι Ρωμαίοι με το Νόμα αντέγραψαν το μινωικό πολιτισμό, πρβ: 
«Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φασίν υπό 
του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν οι τα θεία 
δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, ως παρά 
θεών κομιζομένους.  Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ των 
Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της τε Μίνω του Κρητός και 
της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ο μεν ομιλητὴς έφη γενέσθαι 
του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τόν Δία μυθολογούσιν 
οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιερόν άντρον και 
τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· 
ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκε-
σθαι την νομοθεσίαν. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)  

 
Γυναικεία χορευτική ή τε-

λετουργική παράσταση 

στην οποία οι γυναίκες  

φορούν κοντόχι (κοντό χι-

τώνα) ή άλλως ζακέτα που 

αφήνει ακάλυπτα τα στήθη 

και ποδήρη (μάξι) φούστα 

διακοσμημένη  με ταινίες - 

μπορντούρες  - φραμπα-

λάδες κ.λπ..  (Χρυσό δα-

χτυλίδι Αρχάνων από 

τάφο Ισοπάτων Κνωσού, 1600/ 1400 π.Χ.). 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Ο  Άγγλος αρχαιολόγος Arthur Evans (1851-1943), ένας από 

αυτούς που ανάσκαψε την Κνωσό και τα άλλα Μινωικά κέντρα, σχε-

τικά με την εξάπλωση του Μινωικού Πολιτισμού, λέει, χωρίς όμως να 

φέρει αποδείξεις και πηγές γι αυτά που λέει,  ότι η Κρήτη κατά το 

1600 π.Χ. ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένη, πολιτιστικά και πολεμικά. 

Κατόπιν οι Μινωίτες άρχισαν να επεκτείνονται ως άποικοι στις περιο-

χές της μεσοελλαδικής Ελλάδας και οι εκεί κάτοικοι τους δέχονταν 

χωρίς αντίδραση, επειδή οι Μινωίτες ήταν πιο πολιτισμένοι και έτσι 

αυτοί καρπούνταν τα ευεργετήματα του υψηλού πολιτισμού τους με 
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συνέπεια σιγά-σιγά να «εκμινωισθούν». Δηλαδή να φορούνε μινωικές 

ενδυμασίες, να ζούνε με μινωικό τρόπο ζωής, να λατρεύουνε τους 

ίδιους θεούς με τους Μινωίτες κ.τ.λ.  Αργότερα, όταν το επιχώριο 

(τοπικό) στοιχείο της μεσοελλαδικής Ελλάδας  αφομοίωσε τα γόνιμα 

διδάγματα του Κρητικού πολιτισμού, αφυπνίζεται και ζητούν και αυτοί 

εξουσία, δηλαδή να γίνουν άρχοντες κ.τ.λ. και έτσι έγινε ανατροπή 

πολλών μινωικών δυναστειών στις διάφορες πόλεις – κράτη με επι-

χώριες αχαϊκές.  Πιο απλά ο Evans είπε ότι η γένεση του  Μυκηναϊκού 

πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα μινωικού αποικισμού, που μεταφυτεύ-

θηκε αυτούσιος στα νησιά του Αιγαίου και στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

2) Μερικοί ισχυρίζονται λένε ότι, αφού ο Θουκυδίδης (Α, 3 – 

9), ο Διόδωρος (Ιστορική βιβλιοθήκη) , ο Στράβωνας (Γεωγραφικά 

Χ) κ.α λένε ότι ο Μίνωας κατέλαβε τα νησιά του Αιγαίου, τα Μέγαρα 

και την Αθήνα, τη Σικελία, πολλά μέρη της Μ. Ασίας κ.α., άρα μπορεί 

έτσι να εξαπλώθηκε ο Μινωικός πολιτισμός. Ωστόσο η εξάπλωση ενός 

πολιτισμού γίνεται από μόνο του και εφόσον είναι με αρχές, με κα-

λούς θεσμούς. Και οι Τούρκοι κατέλαβαν παλιότερα όλο σχεδόν τον 

αρχαίο κόσμο,  όμως ο πολιτισμός τους δεν έγινε αποδεκτός από κα-

νένα άλλο λαό. 

3) Σύμφωνα με την άποψη  του αρχαιολόγου  Alan  J. B. Wace 

και των οπαδών του, ο εκμινωϊσμός των Μεσοελλαδιτών δε συνέβηκε 

με αποικισμό, όπως λέει ο Evans, αλλά κατά το 1600 π.Χ. (ίσως να 

έγινε λέει τότε και κάποιος σεισμός στην Κρήτη) οι Μεσοελλαδίτες 

(Μυκηναίοι) έκαναν πειρατική επιχείρηση στην Κρήτη  κατά την οποία 

πυρπόλησαν τα ανάκτορα της Κνωσού και πήραν κατά την επιστροφή 

τους εκτός από τα λάφυρα και αιχμαλώτους καλλιτέχνες, ανθρώπους 

των γραμμάτων και τεχνών κ.τ.λ., οι οποίοι στη συνέχεια δίδαξαν τη 

μινωική θρησκεία και τις τέχνες στους Μεσοελλαδίτες. Κατόπιν, αφού 

οι Μεσοελλαδίτες αφομοίωσαν το Μινωικό πολιτισμό,  αφυπνίσθηκαν 

και δημιούργησαν  άλλον πολιτισμό που ήταν ανώτερης λογικής (π.χ. 

η θρησκεία του Δία από μονοπρόσωπη γίνεται το πολυπρόσωπο πάν-

θεο των Ολύμπιων θεών κ.τ.λ.), δηλαδή τον καλούμενο  Μυκηναϊκό 

πολιτισμό. Η ως άνω άποψη του Wace δεν έγινε αποδεκτή από τους 

οπαδούς του Evans, επειδή, σύμφωνα μ’ αυτούς, οι Μινωίτες δεν εί-

χαν μόνο χερσαίες και ανακτορικές δυνάμεις, αλλά και θαλάσσιες 

(στόλο) που δε θα επέτρεπαν μια τέτοια εισβολή. Έπειτα και να είχε 

γίνει λέει τότε σεισμός στην Κρήτη, οι Μυκηναΐοι δεν ήταν δυνατόν 

να τον είχαν προβλέψει, ώστε να είχαν προετοιμαστεί και να εισβά-

λουν στην Κρήτη.  

 
 
7. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – 

ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗ-
ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΥΣ  Κ.ΛΠ. 
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Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Σπ. Μαρινάτο  η Κρήτη και ο Μι-

νωικός πολιτισμός καταστράφηκαν γύρω στα 1450 π.Χ. από την τρο-

μακτική έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας και  τη δύσκολη κατά-

σταση στην οποία βρέθηκαν τότε οι Μινωίτες την εκμεταλλεύτηκαν οι 

Αχαιοί Μυκηναίοι, που εισέβαλαν στην Κρήτη, κατέλαβαν την Κνωσό 

και επέβαλαν την κυριαρχία τους,  και έτσι έκτοτε η Κρήτη κατοικείται 

από Έλληνες  

Ωστόσο η θεωρεία αυτή  μπορεί να ακούγεται ως συναρπαστική, 

όμως είναι αυθαίρετη και εκτός πραγματικότητας, γιατί: 

1) Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο ούτε η παράδοση ούτε και κάποιος 

από τους  αρχαίους συγγραφείς.  

2) Έκρηξη του Ήφαιστου της Θήρας έγινε , όμως ο  Στρά-

βων,  που επικαλείται ένα αρχαιότερό του ιστορικό, τον Ποσειδώνιο, 

αναφέρει ότι κατά την έκρηξη του εν λόγω ηφαιστείου συνέβησαν 

επακριβώς τα εξής, απ όπου δεν προκύπτει ότι η Κρήτη καταστρά-

φηκε από σεισμό ή παλιρροιακό κύμα: «(Καθά φησί Ποσειδώ-

νιος….)  η θήρα έχει ιδρύσει αποικία στην Κυρήνη. Ανάμεσα στη Θήρα 

και στη Θηρασία ξεσηκώθηκαν φλόγες από τη θάλασσα και το φαινό-

μενο συνεχίστηκε για 4 ημέρες, έτσι που ολόκληρη η θάλασσα έβραζε 

και φλεγόταν. Οι φλόγες έβγαλαν στη επιφάνεια σιγά-σιγά ένα νησί 

που σχηματίστηκε λες από ενοποιημένη διάπυρη μάζα και που είχε 

περίμετρο 12 στάδια. Μόλις σταμάτησε το φαινόμενο πρώτοι τόλμη-

σαν να πλησιάσουν στον τόπο οι θαλασσοκράτορες τότε Ρόδιοι και 

ίδρυσαν στο νησί ιερό του Ασφαλίου Ποσειδώνα..» .(Ποσειδώνιος, 

ΑΠΑΝΤΑ Α 14-15 και Στράβων, Γεωγραφικά Α, ΙΙΙ 16). 

Σημειωτέο ότι ο Ποσειδώνιος αναφέρει και   για ένα σεισμό που 

έγινε λέει στη Φοινίκη και  κατάπιε μια πόλη χτισμένη πιο πέρα από 

τη Σιδώνα και το φαινόμενο αυτό επεκτάθηκε ως τις Κυκλάδες, Εύ-

βοια, Συρία κ.α. Επομένως, αν η Κρήτη είχε καταστραφεί από την 

έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας,  το γεγονός είναι πάρα πολύ ση-

μαντικό και ως εκ τούτου ο Ποσειδώνιος θα το ανέφερε και αυτό.  

3) Ο Διόδωρος Σικελιώτης ( 6, 60 και 5, 80), ο Ηρόδοτος (  Ζ , 

169 – 171) , ο Στραβών ( Ι, ΙV 6 – 7) κ.α. αναφέρουν ότι οι Αχαιοί, 

οι Δωριείς και οι Πελασγοί της Κρήτης δεν είχαν πάει στο νησί ως 

κατακτητές, αλλά ως μετανάστες από το Πελασγικό Άργος (= η Θεσ-

σαλία) και συγκεκριμένα από τη Δωρίδα ή άλλως Εστιώτιδα (= οι 

πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου) μετά από τον κατακλυσμό του 

Δευκαλίωνα και πριν από την εποχή του Μίνωα, με αρχηγό τον Τέ-

κταφο ή Τέκταμο (γιο του Δώρου του Έλληνα και παππού του Μί-

νωα), επειδή η Κρήτη είχε τότε μερικώς ερημώσει. Αναφέρουν επίσης 

ότι ο Αρχηγός των μεταναστών, ο  Τέκταμος, παντρεύτηκε την κόρη 

του βασιλιά των ντόπιων, γινόμενος αυτός στο εξής βασιλιάς όλου 

του νησιού. Ακολούθως στα τρωικά όσες φυλές, εντός και εκτός 
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Κρήτης, πήγαν με το μέρος των Μυκηναίων στον πόλεμο της Τροίας 

ονομάστηκαν Έλληνες. Στο πόλεμο αυτό  οι Κρήτες με αρχηγό τον 

εγγονό του Μίνωα πήγαν με το μέρος των Μυκηναίων και έτσι και οι 

Κρήτες ονομάστηκαν Έλληνες: 
«Είναι εμφανές ότι Ετεοκρήτες και Κύδωνες είναι αυτόχθονες, ενώ οι 

άλλοι Επήλυδες. Ο Άνδρων λέει ότι οι Επήλυδες Κρήτες ήρθαν από τη Θεσ-
σαλία, από την περιοχή που παλιά λεγόταν Δωρίδα και σήμερα  Εσταιώτιδα. 
(Στράβων, Ι, ΙV 6 – 7)  

«Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευ-
καλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασι-
λιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέ-
ριο..». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60) 

«Δώρων: και οι Κρήτες Δωριείς εκαλούντο. «Δωριέες τε τριχάικες, δίοι 
τε Πελασγοί (od. XIX,177). Περί ων ιστορεί Ανδρων, Κρητός εν τη νήσω βασι-
λεύοντος, Τέκταφον τον Δώρου του Έλληνος, ορμήσαντα εκ της εν Θετταλία 
τότε μεν Δωρίδος, νυν δε Ιστιαιώτιδα καλουμένης, αφίκεσθαι εις Κρήτην μετά 
Δωριέων τε και Αχαιών και Πελασγών, των ουκ απαράντων εις Τυρρηνίαν»> 
(Στ. Βυζάντιος) 

«Σύμφωνα με την ιστορία των Πραισίων, όταν ερημώθηκε η Κρήτη, άν-
θρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά κυρίως Έλληνες ήρθαν και εγκαταστά-
θηκαν στην Κρήτη. Έπειτα στην Τρίτη γενιά μετά το θάνατο του Μίνωα, ξέ-
σπασε ο Τρωικός πόλεμος.….» (Ηροδότου Ιστορία Ζ , 169 - 171) 

 4) Αν η Κρήτη είχε καταστραφεί από παλιρροϊκά κύματα, πυρ-

καγιές κ.λπ. θα βλέπαμε θαλασσινά στοιχεία (φύκια, άμμο, όστρακα, 

ψόφια ψάρια  κ.τ.λ.) να βρίσκονται στα μινωικά ανάκτορα, στις πε-

διάδες και τα βουνά της Κρήτης. Ωστόσο  κάτι τέτοιο δεν είδαν οι 

αρχαιολόγοι Evans, Καλοκαιρινός κ.α. 

5) Αν η Κρήτη είχε καταστραφεί το 1450 π.Χ.,  το γεγονός είναι 

πολύ σημαντικό και το Πάριο χρονικό (= οι μαρμάρινες πλάκες στις 

οποίες οι αρχαίοι έγραφαν τα σημαντικότερα πρόσωπα και γεγονότα) 

ή κάποιος από τους αρχαίους συγγραφείς θα το ανέφερε, αφού ανα-

φέρουν γεγονότα που αφενός είναι παλαιότερα από τη χρονολογία 

αυτή και αφετέρου λιγότερο ενδιαφέροντα.  

6) Αν η εν λόγω έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας είχε κατα-

στρέψει την Κρήτη, αφενός θα είχε καταστρέψει και άλλα μέρη της 

Ελλάδας: Πελοπόννησος Ρόδος κ.τ.λ. και αφετέρου η Κρήτη δε θα 

είχε «αναρίθμητο κόσμο» κατά τα Τρωικά, καθώς αναφέρει ο Όμη-

ρος.  

7) Οι υπολογισμοί του Μαρινάτου είναι λανθασμένοι. Ο Μαρι-

νάτος υπολογίζει ότι η Κρήτη καταστράφηκε από την έκρηξη του η-

φαιστείου της θήρας, που κατ’ αυτόν έγινε το 1450 π.Χ., επειδή σε 

αρχαία υπόγεια αποθήκη στην Αμνισό της Κρήτης βρέθηκε κίσηρη (= 

η  ελαφρόπετρα που  δημιουργούν τα ηφαίστεια) και συνάμα οι αρ-

χαιολογικές ανασκαφές δείχνουν ότι την εποχή  αυτή παρατηρείται  

αφενός αλλαγή της Γραμμικής Γραφής Α’ σε Γραμμική Β’, μια γραφή 
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που είναι όμοια με τη Μυκηναϊκή, και αφετέρου ανοικοδόμηση των 

ανακτόρων της Κνωσού και στην οικοδόμηση αυτή περιλαμβάνονται 

και μη κρητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ωστόσο η υπόθεση αυτή είναι 

λάθος, γιατί πέρα των όσων είπαμε πιο πριν: α) Η κίσηρη που βρέθηκε 

στην Κρήτη  ήταν μέσα σε αποθήκη και όχι διάσπαρτη στις παραλίες, 

στα βουνά και τις πεδιάδες. Επομένως η κίσηρη αυτή ήρθε στην 

Κρήτη  με πλοίο για εμπορικούς ή άλλους λόγους. β)  Μια ανοικοδό-

μηση ανακτόρων δε γίνεται μόνο ύστερα από μια έκρηξη ηφαιστείου, 

αλλά και ύστερα  από σεισμό, φθορά χρόνου, πυρκαγιά κ.α. γ) Ο 

Λαβύρινθος και τα ανάκτορα της Κνωσού δεν κτίστηκαν από Κρήτα 

αρχιτέκτονα, αλλά από τον εξόριστο Αθηναίο Δαίδαλο, σύμφωνα με 

την ελληνική μυθολογία, επομένως γι αυτό και τα ανάκτορα της Κνω-

σού φέρουν και μη κρητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. δ)  Η γραφή ενός 

λαού δεν αλλάζει μόνο μετά από την κατάκτησή του από άλλο, αλλά 

και ύστερα και από την κατάργηση της  ή με την επινόηση κάποιας 

άλλης πιο εύκολης. 

8) Όταν ο Μαρινάτος δημοσίευσε τη μελέτη του, σχετικά με τη 

θεωρεία του για την έκρηξη και την καταστροφή της Κρήτης από την 

έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας, στο αγγλικό περιοδικό Antiquity 

το 1939, οι ξένοι αρχαιολόγοι του είπαν ότι η μελέτη του είναι με 

ανεπαρκή στοιχεία.  

9)  Τα ανάκτορα και οι αρχαίες πόλεις της Κρήτης έχουν κατα-

στροφική εικόνα όχι γιατί καταστράφηκαν απο την έκρηξη του ηφαί-

στειου της Θήρας, αλλά γιατί λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν  αρ-

χικά από τους Ρωμαίους και οριστικά από τους Άραβες Σαρακηνούς. 

Επίσης είχαν καταστραφεί και από πυρκαγιά και πολύ παλιότερα, επί 

εποχής γραμμικής γραφής, η οποία έψησε μερικές από τις πινακίδες 

πηλού με γραμμική γραφή και γι αυτό σώθηκαν, όμως μετά ανοικο-

δομήθηκαν (τα ανάκτορα) και πάλι.  

10) Οι αρχαίοι συγγραφείς, ενδεικτικά:  Διόδωρος ( 6, 60 και 

5, 80), ο Ηρόδοτος (  Ζ , 169 – 171) , ο Στραβών ( Ι, ΙV 6 – 7) κ.α., 

αναφέρουν ότι οι Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Πελασγοί της Κρήτης δεν 

είχαν πάει στο νησί ως κατακτητές μετά την έκρηξη του ηφαίστειου 

της Θήρας, αλλά ως  μετανάστες από το Πελασγικός Άργος (= η Θεσ-

σαλία) με αρχηγό τον Τέκταμο (παππού του Μίνωα εκ πατρός) και 

πήγαν ως άποικοι στην Κρήτη, όταν έγινε η καταστροφή της Θεσσα-

λίας από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Πέραν αυτού πρν από τα 

τρωικά δεν υπήρχε ο διαχωρισμός Έλληνες και βάρβαροι, ούτε σύ-

νορα κ.λπ., καθώς λέει ο Θουκυδίδης (Α, 2-9), αυτό έγινε μετά.  Στα 

τρωικά όσες φυλές, εντός και εκτός Κρήτης, πήγαν με το μέρος των 

Μυκηναίων στον πόλεμο της Τροίας ονομάστηκαν Έλληνες. Στο πό-

λεμο αυτό  οι Κρήτες με αρχηγό τον εγγονό του Μίνωα πήγαν με το 

μέρος των Μυκηναίων και έτσι και οι Κρήτες ονομάστηκαν Έλληνες.  
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11) Ο Πλάτωνας (Νόμοι, Μίνως), ο Αριστοτέλης (Πολιτικά Β, 

1271, 10), ο Πλούταρχος (Σόλων, Λυκούργος), ο Διογένης Λαέρτιος 

(Επιμενίδης.), ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία) 

κ.α., αναφέρουν ότι η Κρητική Πολιτεία, οι θεσμοί,. Ο πολιτισμός που 

δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ δεν αφανίστη-

καν, αλλά αντιγράφτηκε πρώτα από τους Σπαρτιάτες με το Λυκούργο 

και τη βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη Θάλητα, μετά από τους Αθη-

ναίους με το Σόλωνα και τη βοήθεια του Κρητικού σοφού και χρη-

σμολόγου Επιμενίδη και μετά από τους Ρωμαίους με το Νόμα και   έτσι 

ευημέρησαν – εκπολιτίστηκαν και αυτοί. 

12) Η καταστροφή της Κνωσό δεν έγινε από την  έκρηξη του 

ηφαίστειου της Θήρας, αλλά από τους Άραβες Σαρακηνούς, οι οποίοι  

λεηλάτησαν και πυρπόλησαν τις κρητικές πόλεις, όταν κατέλαβαν την 

Κρήτη.  Πιο απλά αα ανάκτορα και οι αρχαίες πόλεις της Κρήτης 

έχουν καταστροφική εικόνα όχι γιατί καταστράφηκαν από την έκρηξη 

του ηφαίστειου της Θήρας, αλλά γιατί λεηλατήθηκαν και πυρπολήθη-

καν - καταστραφηκαν αρχικά από τους Ρωμαίους, μετρά από τους 

Αλγερινούς πειρατές και οριστικά από τους Άραβες Σαρακηνούς.  

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Οι υπολογισμοί του Μαρινάτου είναι λανθασμένοι. Επειδή 

από τη μια σε αρχαία υπόγεια αποθήκη στην Αμνισό της Κρήτης βρέ-

θηκε κίσηρη (= η  ελαφρόπετρα που  δημιουργούν τα ηφαίστεια) που 

υπολογίζεται στο 1450 π.Χ. και από την άλλη οι αρχαιολογικές ανα-

σκαφές δείχνουν τότε έγινε  ανοικοδόμηση των ανακτόρων της Κνω-

σού και επίσης ότι τότε παρατηρείται αλλαγή της Γραμμικής Γραφής 

Α’ σε Γραμμική Β’, μια γραφή που είναι όμοια με τη Μυκηναϊκή κ.λπ., 

ο Μαρινάτος υποθέτει ότι το 1450 π.Χ. έγινε  η έκρηξη του ηφαίστειου 

της Θήρας, ότι η έκρηξη αυτή κατάστρεψε τα Μινωικά κέντρα, ότι οι 

Δωριείς κατέβηκαν και κατέλαβαν την Κρήτη  κ.λπ.. 

Ωστόσο η υπόθεση αυτή είναι λάθος, γιατί πέρα των όσων εί-

παμε πιο πριν: 

α) Η κίσηρη που βρέθηκε στην Κρήτη  ήταν μέσα σε αποθήκη 

και όχι διάσπαρτη στις παραλίες, στα βουνά και τις πεδιάδες. Επομέ-

νως η κίσηρη αυτή ήρθε στην Κρήτη  με πλοίο για εμπορικούς ή άλ-

λους λόγους. 

β)  Μια ανοικοδόμηση ανακτόρων δε γίνεται μόνο ύστερα από 

μια έκρηξη ηφαιστείου, αλλά και ύστερα  από σεισμό, φθορά χρόνου, 

πυρκαγιά κ.α.  

γ) Ο Λαβύρινθος και τα ανάκτορα της Κνωσού δεν κτίστηκαν 

από Κρήτα αρχιτέκτονα, αλλά από τον εξόριστο Αθηναίο Αρχιτέκτονα  

Δαίδαλο και συνεπώς γι αυτό και τα ανάκτορα της Κνωσού φέρουν 

και μη κρητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. δ)  Η γραφή ενός λαού δεν 

αλλάζει μόνο μετά από την κατάκτησή του από άλλο, αλλά και ύστερα 
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και από την κατάργηση της  ή μετά την επινόηση κάποιας άλλης πιο 

εύκολης. 

2) Ο Πλάτωνας (Νόμοι, Μίνως), ο Αριστοτέλης (Πολιτικά Β, 

1271, 10), ο Πλούταρχος (Σόλων, Λυκούργος), ο Διογένης Λαέρτιος 

(Επιμενίδης.), ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία) 

κ.α., αναφέρουν ότι η Κρητική Πολιτεία, οι θεσμοί και γενικά ο πολι-

τισμός που δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ δεν 

αφανίστηκε, αλλά αντιγράφτηκε πρώτα από τους Σπαρτιάτες με το 

Λυκούργο και τη βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη Θάλητα, μετά από 

τους Αθηναίους με το Σόλωνα και τη βοήθεια του Κρητικού σοφού 

και χρησμολόγου Επιμενίδη και μετά από τους Ρωμαίους με το Νόμα 

και   έτσι ευημέρησαν – εκπολιτίστηκαν και αυτοί, πρβ: 
 «την έννομη τάξη, όπως λένε οι ίδιοι οι Λακεδαιμόνιοι, ο Λυκούργος την 

έφερε από την Κρήτη» ( Ηρόδοτος, Α 65). 
 «Έφυγε λοιπόν και πήγε (ο Λυκούργος) αρχικά στην Κρήτη. Εκεί γνώ-

ρισε τις πολιτείες και τα συστήματα τους, γνώρισε τους πρώτους στη δόξα άν-
δρες, θαύμασε ορισμένους από τους νόμους που υπήρχαν και τους παρέλαβε 
για να τους εφαρμόσει στην πατρίδα του, την Σπάρτη, ενώ άλλοι του φάνηκαν 
ανάξιοι. Έναν μάλιστα από εκείνους που νομίζονταν εκεί πέρα σοφοί και άξιοι 
πολίτες, αφού τον έπεισε με τη φιλία του, τον έστειλε στη Σπάρτη, Ήταν ο Θά-
λης, που φαινομενικά μεν ήταν ποιητής λυρικών τραγουδιών, στην πραγματι-
κότητα όμως έκανε ό,τι οι μεγαλύτεροι νομοθέτες. Γιατί τα τραγούδια του ήταν 
λόγοι για ευπείθεια και ομόνοια, στολισμένοι με μελωδίες και ρυθμούς που εί-
χαν σεμνότητα και εξημερωτική δύναμη, ακούγοντάς τα οι πολίτες εξημερώνο-
νταν, χωρίς να νοιώθουν, στα ήθη, και η κοινή γνωριμία του ωραίου έφερνε 
κοντά τον ένα με τον άλλο. Έτσι ο Θαλής έγινε με κάποιον τρόπον ο πρόδρο-
μος του Λυκούργου στην εκπαίδευση των Σπαρτιατών ….».  (Πλούταρχος, 
Λυκούργος, 4-7) 

«Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεωρού-
νται Κρητικά είναι Λακωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο που οι 
Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, ενώ οι Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται με τα 
πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν, ειδικά η Κνωσός.  …… . Έφυγε τότε 
ο νομοθέτης της Σπάρτης Λυκούργος για την Κρήτη.  Εκεί ήρθε και πλησίασε 
το Θάλητα , ένα μελοποιό και νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο 
Ραδάμανθυς  πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα 
από το Δία προς τους ανθρώπους… (Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 
483, 17 – 20) 

«Κάλεσε τότε τον Επιμενίδη από τη Φαιστό της Κρήτης, που μερικοί τον 
θεωρούν έναν από τους επτά σοφούς (αντί για τον Περίανδρο). …… Όταν 
ήρθε στην Αθήνα γνωρίστηκε με το Σόλωνα και τον βοήθησε πολύ στην προ-
εργασία της νομοθεσίας του. Απλοποίησε τους νόμους τους σχετικούς με τις 
ιερές τελετές, έκαμε πιο ήπιους τους νόμους που αφορούσαν τα πένθη, επι-
τρέπονταν μόνο ορισμένες θυσίες στους νεκρούς και καταργώντας τις άγριες 
και βαρβαρικές συνήθειες που επικρατούσαν προηγούμενα ….  Χάνει τα πο-
λιτικά του δικαιώματα ο πολίτης εκείνος που, όταν υπάρχει στάση στην πόλη, 
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δεν πηγαίνει με καμιά παράταξη, για να μην μένεις κανείς ατάραχος ή ασυγκί-
νητος στα δημόσια πράγματα. (Πλούταρχος, Σόλων , 12 - 20) 

«Και φαίνεται και λέγεται ότι  οι Λάκωνες μιμήθηκαν το κρητικό πολί-
τευμα στα περισσότερα σημεία. Τα περισσότερα από τα παλιότερα πολιτεύ-
ματα είχαν χειρότερη διάρθρωση από τα νεότερα. Σύμφωνα με την παράδοση, 
όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλλου και έφυγε, έ-
μεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συλλογικότη-
τας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύκτο και την 
έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης. Γι αυτό 
και τώρα οι περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη 
νομοθεσία ο Μίνως..( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10) 

Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φασίν 
υπό του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν οι τα 
θεία δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, ως 
παρά θεών κομιζομένους.  Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν 
εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της τε Μίνω του Κρητός 
και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ο μεν ομιλητὴς έφη γενέσθαι 
του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τόν Δία μυθολογούσιν 
οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιερόν άντρον και 
τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· 
ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκε-
σθαι την νομοθεσίαν. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)  

 «Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πο-
λίτες του, εξαιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η 
Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι 
θεϊκοί. (Πλάτων, Μίνως, 320 b)  

 «Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεωρού-
νται κρητικά είναι Λακωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο που οι 
Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, ενώ οι Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται με τα 
πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν» (Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, C 481 
- 483, 17 – 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ σΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ, 2700 - 1450 Π.Χ. 
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Κυρία Θήρας. Φορά κοντομάνικη ζακέτα, 
φούστα, ζώνη μέσης, βραχιόλι, σκουλα-
ρίκια κ.λπ.. 

Κορίτσι Θήρας. Φορά κοντομάνικη 
ζακέτα, φούστα /ζιπ κιλότα, ζώνη μέ-
σης, περιβραχιόνια στο μπράτσο , 
βραχιόλια στο χέρι και περισφύρια 
στα πόδια, σκουλαρίκια κ.λπ.. 

Κορίτσι της Θήρας, που κρατά κομπολόι 
ή περιδέραιο (κολιέ) 

Κορίτσι Θήρας που μαζεύει λουλού-
δια κρόκου  
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Κυρία Θήρας. Φορά κοντομάνικη ζακέτα, 
φούστα, ζώνη μέσης κ.λπ. 

Ιέρεια Θήρας που 
κρατά θυμιατήρι. Φορά ποδήρη φό-
ρεμα , βραχιόλι, σκουλαρίκια, κολιέ 
κ.λπ. 

 
 

8. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΔΕΝ ΗΣΑΝ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ  Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ  

 

 Μερικοί ανθέλληνες ισχυρίζονται ότι ο Μίνωας και οι Μινωίτες 

δεν ήταν Έλληνες και συνεπώς και ο Μινωικός Πολιτισμός και η Γραμ-

μική Γραφή (η γραφή των Μινωιτων) δεν  είναι ελληνικά δημιουργή-

ματα, γιατί αφενός ο Ηρόδοτος  στο εδάφιο Α, 173 αναφέρει  ότι 

«αρχικά ολόκληρη την Κρήτη την είχαν οι βάρβαροι» και αφετέρου ο 

Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183)   αναφέρει ότι οι Κρήτες 

μιλούσαν μεμειγμένη γλώσσα.  

Ωστόσο όλα αυτά  είναι κακοήθεια, παραχάραξη,  εκτός πραγ-

ματικότητας, γιατί: 

1)  Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ξεκάθαρα ότι ο Μίνωας 

και οι Μινωίτες ήταν Έλληνες, πρβ: 

Α) Ο  Πλάτωνας λέει ότι οι αρχαίοι Κρήτες ήταν Έλληνες και οι 

πιο άξιοι βασιλείς τους  ήταν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθης, οι οποίοι 

είναι αυτοί που έφτιαξαν τους νόμους τους:  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο πα-

λιούς νόμους απ’ όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι 

Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των Ελλήνων») 

ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μί-

νωας και ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί 

τους είναι οι νόμοι.  (Πλάτωνα «Μίνως», 318 b – 321) 

Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της 

Κρήτης  έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό 

κόσμο. (Ω ξένε, εχρην ειπειν, οι Κρητών νόμοι ουκ εισίν μάτην δια-

φερόντως εν πάσιν ευδόκιμοι τοις Έλλησιν) Είναι νόμοι δίκαιοι, που 

προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα 

τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, ανθρώπινα και 

θεία.… (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631) 

Β)  Ο Όμηρος (Ιλιάδα Β 402 – 405 και Β 645 – 652) αναφέρει 

ότι στον πόλεμο της Τροίας όλοι οι άνδρες των πόλεων της Κρήτης  

(Κνωσού, Γόρτυνας, Λύκτου, Λύκαστου κ.λπ.) αφενός ήταν με το μέ-

ρος των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελλήνων και αφετέρου 

είχαν αρχηγό τον ο Ιδομενέα, που ήταν εγγονός του Μίνωα και ένας 

από τους Γενικούς αρχηγούς όλων των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών 

ή Πανελλήνων:  «…δε γέροντας αριστήας Παναχαιών, Νέστορα μεν 

πρώτιστα και Ιδομενέα άνακτα…» (Ιλιάδα, Β 402 – 405). Επομένως 

ο Μίνωας και οι κάτοικοι της Κρήτης επί Μίνωα  (Ετεοκρήτες, Κύδωνες 

κ.λπ.) ήταν   μέρος των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελλήνων, 

άρα Έλληνες,πρβ:  
«Ο θαυμαστός στο δόρυ Ιδομενέας ήταν αρχηγός των Κρητών, οι ά-

ντρες της Κνωσού, της Γόρτυνας με τα τείχη, της Λύκτου, της Μιλήτου, της 
ασπροχώματης Λύκαστου, της Φαιστού και του Ρύτιου, πόλεις καλοκτισμένες, 
που κατοικούν στην Κρήτη με τις 100 πόλεις. Όλοι αυτοί είχαν αρχηγό τον 
Ιδομενέα, ικανό στο δόρυ και τον Μηριόνη, τον ισότιμο του ανδροφονιά Ευα-
λιου, έφεραν μαζί τους 80 μαύρα καράβια» (Ιλιάδα Β 645 – 652) 

Γ) Ο Διονύσιος Αλικαρνασσευς (Λόγος Β LXI 1-2), ο Ηρόδοτος 

(Γ 121), ο Διόδωρος Σικελιώτης (1, 94 και 5, 54 και 78-79), ο Πλά-

τωνας (Μίνως 318 – 321), ο Απολλόδωρος κ.α.  λένε ξεκάθαρα ότι ο 

Μίνωας και οι Μινωίτες ήσαν Έλληνες, πρβ: 
«Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φα-

σίν υπό του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν οι 
τα θεία δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, 
ως παρά θεών κομιζομένους.  Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαί-
νουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της τε 
Μίνω του Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας.. (ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2) 

 «Ο Μίνωας, που ήταν ο μεγαλύτερος των αδελφών, έγινε βασιλιάς του 
νησιού και ίδρυσε σ’ αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες την Κνωσό, Φαιστό 
και Κυδωνία. Ο ίδιος θέσπισε και αρκετούς νόμους για τους Κρήτες, προσποι-
ούμενος ότι τους έλαβε από τον πατέρα του το Δία με τον οποίο συνομιλούσε 
μέσα σε κάποια σπηλιά. Απέκτησε, επίσης, μεγάλη ναυτική δύναμη, κυρίευσε 
τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτο-
ρας…«Κτήσασθαι δε (Μίνωα) και δύναμιν ναυτικήν μεγάλην και των νήσων 
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τας πλείστας καταστρέψασθαι και πρώτον των Ελλήνων θαλαττοκρατήσαι»  
(Διόδωρος Σικελιώτης 5, 78 και 79)   

 «Ούτος (ο Μίνωας) πρώτος των Ελλήνων ναυτικήν δύναμιν αξιόλογον 
συστησάμενος εθαλασσοκράτησε» (Διόδωρος βίβλος IV, 60,3) 

 «Της Καρπάθου πρώτοι κάτοικοι ήσαν κάποιοι από εκείνους που εκ-
στράτευσαν μαζί με το Μίνωα, την εποχή που έγινε ο πρώτος Έλληνας 
θαλασσοκράτορας… «Την δε Κάρπαθον πρώτοι μεν ώκησαν των μετά Μίνω 
τινές συστρατευσάντων, καθ’ όν χρόνο εθαλασσοκράτησε πρώτος των Ελλή-
νων» (Διόδωρος Σικελιώτης, 5 54) 

 «Ο Πολυκράτης είναι ο πρώτος που ξέρουμε  από τους Έλληνες, ο ο-
ποίος έβαλε στο νου του να κυριαρχήσει στη θάλασσα, εκτός από το Μίνωα 
από την Κνωσό και από κανένα άλλο ίσως που κυριάρχησε στη θάλασσα πριν 
από εκείνον» (Ηρόδοτος Γ 121) 

«Πρώτος, λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους 
ήταν ο Μνεύης. Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο 
Ερμής, με τη διαβεβαίωση πως θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώ-
πων, όπως ακριβώς έκανε, λένε, στους Έλληνες ο Μίνωας στην Κρήτη 
και ο Λυκούργος στους Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι πήρε τους νό-
μους από το Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα…. «καθάπερ πάρ Έλλησι 
ποιήσαι φασίν εν μεν την Κρήτη Μίνωα, παρά δε Λακεδαιμονίοις Λυκούργον, 
του μεν παρά Διός, τον δε παρ’ Απόλλωνος φήσαντα τούτους παρ ειληφέ-
ναι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 1, 94) 

Δ) Ο Παυσανίας  λέει από τη μια ότι ο Μίνωας ήταν ο άρχοντας 

του Αρχιπελάγους (= η Ελληνική θάλασσα) και από την άλλη αποκα-

λεί  τον εγγονό του Μίνωα, τον Ιδομενέα,  Αχαιό και Έλληνα, όταν 

περιγράφει τα αφιερώματα στο ναό της Ολυμπίας:  

«υπάρχουν κοινά αφιερώματα όλων των Αχαιών (στο ναό της 

Ολυμπίας) και παριστάνουν όλους αυτούς που πήραν μέρος στην 

κλήρωση για τη μονομαχία με τον Έκτορα, όταν αυτός προκάλεσε 

όποιον Έλληνα ήθελε να συμμετάσχει μαζί του. Είναι στημένα κοντά 

στο μεγάλο ναό …. Και απέναντι σε απ αυτά, σε διαφορετικό βάθρο, 

βρίσκεται ο ανδριάντας του Νέστορα… Εκείνος με τον πετεινό στην 

ασπίδα  είναι ο Ιδομενέας, απόγονος του Μίνωα.(Παυσανίας Ηλιακά 

Α 25, 8-9),  

«. Και τούτου οι Κρήτες τον ταύρον  ες  την γην πέμψαι σφίσι 

Ποσειδώνα φασίν ότι Θαλάσσης άρχων Μίνως της Ελληνικής ου-

δενός Ποσειδώνα ήγεν άλλου Θεού μάλλον εν τιμή, κομιθέναι μεν δη 

ταύρον τούτον φασιν ες Πελοπόννησον εκ Κρήτης και Ηρακλέι των 

δώδεκα καλουμένων…. ».. (Παυσανίας,  Ελλάδος περιήγησις, «Ατ-

τικά, 27,7), 

Ε) Ο Διόδωρος (5,80) αναφέρει καθαρά ότι και οι Ετεοκρήτες 

ήταν Έλληνες και όχι βάρβαροι, πρβ.: «τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε 
με τους κατοίκους της Κρήτης: Ετεόκρητες, Πελασγούς και Δωριείς-Αχαιούς  
ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη 

γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους». Αν οι Ετεοκρήτες δεν ήταν 
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Έλληνες, ο Διόδωρος δε θα έλεγε ότι ο Μίνωας ένωσε τους Ετεόκρη-

τες, Κύδωνες, Δωριείς και Αχαιούς μαζί με ένα συνονθύλευμα βαρβά-

ρων σε ενιαίο σύνολο. 

 

2)  Ο Ηρόδοτος πράγματι στο εδάφιο Α 172 -173  αναφέρει ότι 

αρχικά (πριν από το Μίνωα) όλη την Κρήτη την κατείχαν οι βάρβαροι, 

όμως αυτό το λέει, επειδή γι αυτόν  (βλέπε εδάφιο Ηρόδοτος Α 56 – 

58)  όλοι οι λαοί, ακόμη και οι Έλληνες, ήταν αρχικά βάρβαροι και 

λίγο πριν από την εποχή του Μίνωα αποκόπηκαν οι Δωριείς από τους 

Πελασγούς ( μέρος των οποίων ήταν και οι φυλές αυτές που πήγαν 

στην Κρήτη με αρχηγό τον Τέκταμο, παππού του Μίνωα) και αποτέ-

λεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό. Στο έθνος αυτό μετά, συνεχίζει να 

λέει ο Ηρόδοτος, προσχώρησαν όλοι οι Πελασγοί (οι Ίωνες ή Αθη-

ναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι.   

Έτσι για τον Ηρόδοτο στην Κρήτη πριν από το Μίνωα υπήρχαν από 

τη μια  οι Δωρείς ή Έλληνες   ( και εκείνων ο βασιλιάς, ο Αστέριος, ο 

γιος του Τέκταμου,   πήγε στη Φοινίκη και έκλεψε την πριγκίπισσα 

Ευρώπη, τη μάνα του Μίνωα)  και από την άλλη οι βάρβαροι ακόμη 

Ετεοκρήτες, Πελασγοί και Αχαιοί, τους οποίους μετά ένωσε ο Μίνωας 

σε ενιαίο σύνολο με τους Δωριείς ή Έλληνες, πρβ:  
«Και ψάχνοντας έβρισκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθη-

ναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες. 
Γιατί αυτά τα έθνη ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο 
πελασγικό, το πρώτο ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ώς τώρα δεν ξεσηκώθη-
καν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήσαν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε 
ο Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, γιου του 
Έλληνος, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν Ι-
στιαιώτιδα. Κι αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, 
κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν 
τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από τη Δρυοπίδα έφτασαν πια εκεί που 
είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. 
…………… Το ελληνικό έθνος, αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλεί 
— αυτή είναι η πεποίθησή μου· αφότου όμως ξέκοψε από το πελασγικό, αδύ-
νατο τότε και στην αρχή μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς 
προσχώρησαν σ᾽ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πολλά άλλα βαρβαρικά 
φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον 
ήταν βαρβαρικό, ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη. (Ηρόδοτος Α, 56- 58) 

 

3) Ο Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183 )   δεν αναφέρει 

ότι οι κάτοικοι της Κρήτης  μιλούσαν ξένη ή μη Ελληνική Γλώσσα, 

αλλά «μεμειγμένη γλώσσα»,  δηλ. με λέξεις από πολλές Ελληνικές 

διαλέκτους. Και το λέει αυτό, επειδή η Κρήτη από τη μια ήταν ένα 

ενιαίο κράτος και από την άλλη αποτελείτο από πολλές φυλές (Ετεο-

κρήτες, Δωριείς, Αχαιούς, Πελασγούς και Κύδωνες) που κάθε μια από 

αυτές είχε τη δική της διάλεκτο, κάτι που δε συνέβαινε στις άλλες 
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πόλεις-κράτη. Αν δεν ήταν έτσι  ή αν κάποιο από τα φύλα της Κρήτης 

ήταν βαρβαρικό, ο Όμηρος θα έλεγε ότι το τάδε φύλο είναι βαρβα-

ρόφωνο, όπως λέει π.χ. για τους Κάρες 

 

4) Ο Μ. Ventris απέδειξε ότι η Γραμμική γραφή Β’ είναι ελλη-

νική, άρα ελληνική είναι και η Α’. Δεν θα ήταν ελληνική, αν την Κρήτη 

τότε την κατείχε άλλος λαός, όμως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από 

καμία αρχαία πηγή. 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Πριν από τον Τρωικό πόλεμο , σύμφωνα με το Θουκυδίδη 

(Α, 2 -9), δεν υπήρχαν σύνορα, καθώς και Έλληνες και βάρβαροι 

παρά μόνο διάφορα μεταναστευτικά φυλά με μεγαλύτερο τους Πε-

λασγούς.  Μετά τα Τρωικά όσοι είχαν πάει με το στρατόπεδο των Α-

χαιών , όπως οι Κρήτες, οι Σπαρτιάτες κ.λπ. , ονομάστηκαν Έλληνες 

και όσοι με τους Τρώες ονομαστήκαν Βάρβαροι.  Ο  Ηρόδοτος, ο Πλά-

τωνας (Μενέξενος), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός, Ελένης Εγκόσμιο 

κ.α.) κ.α. αναφέρουν ότι βαρβαρικής καταγωγής απ΄ όσους έμεναν 

στην Ελλάδα πριν από τον Τρωικό πόλεμο ήταν μόνο οι Δαναοί και οι 

Καδμείοι ή Θηβαίοι (οι οποίοι είχαν έρθει λέει  στην Ελλάδα από την 

Αίγυπτο ), καθώς και  οι Πέλοπες, που είχαν έρθει λέει στην Ελλάδα 

από τη Φρυγία.   

2) Η μόνη διαφορά που είχαν οι Ετεοκρήτες από τους Δωριείς 

και Αχαιούς ήταν ότι οι πρώτοι ήταν αυτόχθονες στην Κρήτη και οι 

άλλοι επήλυδες,  δηλαδή είχαν πάει το νησί από τη Θεσσαλία  μετά 

από τους Ετεόκρητες. Κάτι όπως είχε συμβεί και με τους Δωριείς 

Σπαρτιάτες, που και αυτοί  είχαν πάει στην Πελοπόννησο από τη Δω-

ρίδα, και τους ντόπιους. Σύμφωνα με τον Όμηρο στην Κρήτη ζούσαν 

Ετεόκρητες, Κύδωνες, Αχαιοί, Πελασγοί και Δωριείς, που  σύμφωνα 

με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς (Ηρόδοτο, Διόδωρο, Στράβωνα 

κ.α.) οι Ετεόκρητες ήταν αυτόχθονες (απόγονοι των Ιδαίων Δάκτυ-

λων ή Κουρήτων), ενώ οι άλλοι μετανάστες. Μετά τον κατακλυσμό 

του Δευκαλίωνα, λένε, επειδή η Κρήτη ερήμωσε κατά πολύ, έφυγαν 

από το Πελασγικό Άργος = η Θεσσαλία) μερικές φυλές Αχαιών, Πε-

λασγών και Δωριέων με αρχηγό τον Τέκταμο (παππούς του Μίνωα και 

γιος του Δώρου του Έλληνα) και πήγαν και κατοίκησαν στο νησί, 

επειδή η Θεσσαλία είχε καταστραφεί από τον εν λόγω κατακλυσμό. 

Στη συνέχεια και όταν έγινε βασιλιάς των Δωριέων ο Μίνωας ένωσε 

σε ενιαίο σύνολο όλα τα φύλα του νησιού. Μάλιστα, όταν πήγαν οι 

Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Πελασγοί της Κρήτης στο νησί  και βρήκαν 

εκεί τους Ετεόκρητες   δεν υπήρχε ακόμη ο διαχωρισμός σε «Έλλη-

νες» και «βάρβαρους», αφού αυτό έγινε μετά τα τρωικά, σύμφωνα 

με τους Θουκυδίδη (Α, 3 -9), Ηρόδοτο (Α 54 – 57 κ.α.), Ησίοδο (Κα-

τάλογος γυναικών) κ.α.  
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3) Το ότι ο Μίνωας και οι Κρήτες επί Μίνωα  ήταν Έλληνες φαί-

νεται και από το ότι: α) Ο Μίνωας αναφέρεται μόνο στην Ελληνική 

μυθολογία, β) Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς έγιναν κριτές του Άδη των 

Ελλήνων. γ) Οι αρχαίοι Κρήτες αφενός λάμβαναν μέρος στους Αγώ-

νες των άλλων Ελλήνων και αφετέρου φέρονται ως ιδρυτές των Ο-

λυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα με τον Παυσανία (Ηλιακά) οι πρώτοι 

που αγωνίστηκαν στην Ολυμπία και αυτοί που ίδρυσαν τους Ολυμπια-

κούς Αγώνες ήταν ο Κρηταγενή Δίας και ο Ιδαίος Ηρακλής. Μετά  ένας 

απόγονος του Ιδαίου Ηρακλή, ο Κλύμενος,  ήρθε από την Κρήτη και 

καθιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία και ίδρυσε βωμό προς τιμή του 

προγόνου του Ηρακλή και όλων των Κουρήτων, δίνοντας στον Ηρα-

κλή την επωνυμία Παραστάτης. Ο Παυσανίας λέει ακόμη ότι ο Κλύ-

μενος ίδρυσε και ιερό στην Ολυμπία για την Κυδωνία Αθηνά (Παυσα-

νίας Ηλιακά Β, 7,6 κ.α.) και Κρητικοί Ολυμπιονίκες ήταν οι: Εργοτέ-

λης, Σωτάδης, Φιλωνίδης κ.α 

Σύμφωνα με τον κατάλογο των Ολυμπιονικών και τον Παυσανία 

(Ηλιακά), Κρήτες Ολυμπιονίκες ήταν οι εξής:  Διόγνητος, Πυγμαχία,  

488 π.Χ., Εργοτέλης ο Φιλάνωρος, Δόλιχος,  464 π.Χ., Εργοτέλης ο 

Φιλάνωρ, Δόλιχος,   472 π.Χ.,  Ικαδίων,  Στάδιο παίδων, 456 π.Χ.,  

Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ., , …..ώνιος, Δόλιχος, 396 π.Χ., Σωτάδης, 

Δόλιχος, 99η Ολυμπιάδα 384 π.Χ. , Φιλωνίδης ο Χερσονήσιος, Πώρος 

ο Μάλιος, 56 π.Χ., Δάμας ή Δαμασίας ο Κυδωνιάτης, Στάδιο, 25 μ.Χ., 

Σατορνίλος Γορτύνιος, στάδιον, 209 μ.Χ. κ.α.  

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, ο γιος του Μίνωα, ο Ανδεόγεω, 

έλαβε μέρος στα Παναθήναια και ενώ  πήγαινε να λάβει μέρος σε 

αγώνες των Θηβαίων, δολοφονήθηκε από τους Αθηναίους από 

φθόνο, πρβ:  «αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα 
επετέλει, εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγευς επι 
τον Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη. ένιοι δε αυτόν λέγουσι πο-
ρευόμενον εις Θήβας επί τον Λαϊου Αγώνα προς των αγωνιστών ενεδρευθέντα 
δια φθόνον απολέσθαι..»  (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Β και  Γ). 

 

 
9. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥ-

ΚΛΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ 

 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι πριν από το Μινωικό Πολιτισμό υπήρξε 

ένας άλλος σημαντικός πολιτισμός στο Αιγαίον, ο Κυκλαδικός Πολιτι-

σμός τον οποίον δημιούργησαν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Ωστόσο αυτό 

είναι ψευδές, γιατί: 

1) Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς: Πλούταρχος (Σό-

λων), Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), Διονύσιος Αλικαρνασσέας (Ρωμαϊκή 

Αρχαιολογία), Δ. Λαέρτιος (Επιμενίδης) κ.α. (βλέπε «Μινωϊκός Πολι-

τισμός»)  βλέπουμε να αναφέρουν ότι ο πρώτος  αξιόλογος πολιτι-

σμός που δημιουργήθηκε ήταν ο Μινωικός και αυτόν στη συνέχεια 
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αντέγραψαν πρώτα οι Σπαρτιάτες επί Λυκούργου, μετά οι Αθηναίοι 

επί Σόλωνα και τέλος οι Ρωμαίοι επί Νόμα. 

2) Ο Όμηρος αναφέρει ότι οι Κάρες ήταν βαρβαρόφωνοι και 

σύμμαχοι των Τρώων, που κατοικούσαν στην περιοχή της Μιλήτου 

της Μ. Ασίας, πρβ: «Ο Νάστης ήταν αρχηγός των Κάρων, που ήσαν 

βαρβαρόφωνοι, που κατοικούσαν στην Μίλητο, το πυκνοφυτεμένο 

βουνό των Φθιρών και τους τόπους του ποταμού Μαιάνδρου και τις 

ψηλές κορυφές της Μυκάλης (Ιλιάδα Β 867). Αναφέρει επίσης ότι οι 

Κάρες, οι Παίονες, οι Λέλεγες (άρα Κάρες και Λέλεγες ήταν ξέχωρες 

φυλές), οι Πελασγοί (της Ασίας) κ.α. ήταν σύμμαχοι των Τρώων, οι 

οποίοι  κάποια στιγμή είχαν λάβει θέσεις στο πόλεμο ως εξής: «Προς 

το μέρος της θάλασσας οι Κάρες και οι Παίονες με τα αγκυλωτά τόξα 

κι οι Λέλεγες και οι Καύκωνες και οι Θείοι Πελασγοί είναι, ενώ προς 

το μέρος της Θύμβρης έλαχαν οι Λύκιοι και οι ένδοξοι Μυσοί κι οι 

αλογομάχοι Φρύγες κι εξοπλισμένοι με άρματα αλόγων Μαίονες» 

((Όμηρος, Ιλιάδα Κ 424 – 435) 

3) Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Κάρες λέγονταν και Λέλεγες, εί-

χαν πάει στη Μ. Ασία από τα νησιά του Αιγαίου, όμως οι Κάρες δε 

συμφωνούν μ’ αυτό, και δεν εχουν πραγματοποιήσει κανένα λα-

μπρό έργο, πρβ (σε μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτη):  
«…Από αυτούς που αναφέραμε (τους Κάρες, Καυνίους και Λυκίους), οι 

Κάρες έφτασαν στη στεριά από τα νησιά, γιατί παλιότερα, όντας υπήκοοι του 
Μίνωα και με το όνομα Λέλεγες, έμεναν στα νησιά χωρίς να του πληρώνουν 
φόρο, όσο μπόρεσα να εξακριβώσω ακολουθώντας την παράδοση …….. 
στερα από πολλά χρόνια, οι Δωριείς και οι Ίωνες ξεσήκωσαν τους Κάρες από 
τα νησιά, κι έτσι αυτοί έφτασαν στη στεριά. Έτσι λεν οι Κρήτες πως έχουν τα 
πράγματα, σχετικά με τους Κάρες. Οι ίδιοι οι Κάρες δεν συμφωνούν μαζί τους 
και ισχυρίζονται ότι είναι ντόπιοι στεριανοί και ότι είχαν πάντα αυτό το όνομα 
που έχουν και τώρα. Φέρνουν για απόδειξη ένα αρχαίο ιερό του Κάριου Δία 
που βρίσκεται στα Μύλασσα, όπου συμμετείχαν οι Λυδοί και οι Μυσοί, που 
ήσαν αδέλφια με τους Κάρες»… (Ηροδότου Ιστορία Α, 170)   

 « Οι Καύνιοι κατά τη γνώμη μου είναι ντόπιοι, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι 
ήρθαν από την  Κρήτη….. «Οι Κάρες το διάστημα αυτό και για πολλά χρόνια 
ήσαν ένας λαός ξεχωριστός ανάμεσα σε όλους τους άλλους. Αυτοί είναι που 
βρήκαν τρία πράγματα, που τα χρησιμοποιούν και οι έλληνες το να προσδέ-
νουν δηλαδή οι έλληνες στις περικεφαλαίες τους λοφία, το να βάζουν στην 
ασπίδα τους εμβλήματα και γενικά αυτοί είναι οι πρώτοι που έκαναν ασπίδες 
με εσωτερική λαβή…  Οι Κάρες υποδουλώθηκαν στον Άρπαγο, δίχως να 
πραγματοποιήσουν κανένα λαμπρό έργο ούτε οι ίδιοι οι Κάρες έχουν να 
δείξουν κάτι παρόμοιο ούτε και όσοι Έλληνες μένουν εκεί». (Ηρόδοτος Α 
171 - 174) 

4) Ο Θουκυδίδης, ο Διόδωρος και ο Ισοκράτης αναφέρουν από 

τη μια ότι πριν από το Μίνωα τα νησιά του Αιγαίου ήταν έρημα και 

από την άλλη οι Κάρες ήταν ένας λαός πειρατικός που είχε καταλάβει 

τα νησιά  του Αιγαίου και μαζί με τους Φοίνικες καταλήστευαν τους 
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Έλληνες, πολλές φορές σε συνεργασία με άλλους Έλληνες, με συνέ-

πεια ο Μίνωας να συγκροτήσει  πολεμικό ναυτικό και να τους διώξει 

από εκεί και στη συνέχεια να εγκαταστήσει εκεί μόνιμους κατοίκους 

με μετανάστες που έφερε από την Κρήτη, πρβ:  
«Ο Μίνως, εξ όσων κατά παράδοσιν γνωρίζομεν, πρώτος απέκτησε 

πολεμικόν ναυτικόν, και εκυριάρχησεν επί του μεγαλυτέρου μέρους της θα-
λάσσης, η οποία ονομάζεται σήμερον Ελληνική. Κατακτήσας τας Κυκλάδας 
νήσους, ίδρυσεν αποικίας εις τας περισσοτέρας από αυτάς, αφού εξεδίωξε 
τους ληστές Κάρας και εγκατέστησε τους υιούς του ως κυβερνήτας ….Αλλ' 
ακόμη περισσότερον επεδίδοντο εις την πειρατείαν οι νησιώται Κάρες και 
Φοίνικες, οι οποίοι είχαν κατοικήσει τας περισσοτέρας από τας νήσους,……. 
Αλλ' αφότου συνεκροτήθη το πολεμικόν ναυτικόν του Μίνωος, αι δια θα-
λάσσης συγκοινωνίαι έγιναν ασφαλέστεροι, αφ' ενός μεν διότι οι κακοποιοί των 
νήσων αυτών εξεδιώχθησαν υπ' αυτού, κατά την εποχήν ακριβώς που προέβη 
εις εποικισμόν των περισσοτέρων, εξ αλλού δε διότι οι κάτοικοι των παραλίων 
ήρχισαν ήδη ν' αποκτούν μεγαλυτέρας περιουσίας και να έχουν μονιμωτέραν 
κατοικίαν, και μερικοί μάλιστα, όπως ήτο φυσικόν δι' ανθρώπους, των οποίων 
ηύξανε καθημερινώς ο πλούτος, και με τείχη περιέβαλλαν τας πόλεις των. ….( 
Θουκυδίδη Α, 4 - 8, σε νέα Ελληνική από τον εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο). 

 «Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας, 
βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν θαλασ-
σοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα 
περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και αρκετά με-
γάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν τα Τρωικά. 
Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγιναν 
θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές τους 
κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες εγκαταστάθηκαν 
μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη 
των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα νησιά των 
Κυκλάδων και να εκδιωχθούν οι βάρβαροι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βί-
βλος 5, 84) 

 « Για τους παλαιότερους αγώνες που έγιναν για την ελευθερία των Ελ-
λήνων θα μιλήσουμε παρακάτω……... Πρώτα-πρώτα τις Κυκλάδες, για τις ο-
ποίες έγιναν πολλές επιχειρήσεις από την εποχή που βασιλιάς της Κρήτης ή-
ταν ο Μίνωας, τελευταίοι τις κατέλαβαν οι Κάρες. Οι πρόγονοί μας, αφού τους 
έδιωξαν, δεν τόλμησαν να οικειοποιηθούν τη χώρα τους, αλλά έστειλαν φτω-
χότερους Έλληνες να κατοικήσουν εκεί…   (Ισοκράτης. Παναθηναϊκός, 43-44) 

5) Αυτοί που υποστηρίζουν ότι πριν από το μινωικό πολιτισμό 

υπήρξε ο Κυκλαδικός στηρίζονται στο ότι στις Κυκλάδες έχουν βρεθεί 

λέει διάφορα ειδώλια που είναι αφενός αρχαιότερα από αυτά των μι-

νωικών και αφετέρου διαφορετικής τεχνοτροπίας από αυτής των Μι-

νωικών. Ωστόσο αυτό είναι ένα λάθος επιχείρημα, γιατί από τη μια  

τα έργα τέχνης δεν παραμένουν πάντα εκεί που φτιάχνονται, αλλά 

όπου επιθυμεί ο κατασκευαστής ή  ο αγοραστής τους  και από την 

άλλη και στα Μουσεία της Κρήτης υπάρχουν ειδώλια που δεν είναι 

όλα μινωικής τεχνοτροπίας, επειδή αφενός η Κρήτη δεν έχει 
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πολιτισμό μόνο ενός αιώνα και αφετέρου οι τέχνες δεν  εφευρέθηκαν 

επί εποχής του Μίνωα, αλλά  παλαιότερο, επί της καλούμενης εποχής 

των Ιδαίων δακτύλων ή μετέπειτα Κ(ου)ρητών-Κρητών  

6) Οι Κάρες και οι Φοίνικες , σύμφωνα με τους αρχαίους συγ-

γραφείς, ήταν ένας λαός που πρόσφερε μισθοφορικές υπηρεσίες, κυ-

ρίως ναυτικές, στους  βάρβαρους (Πέρσες, Μήδους, Αιγύπτιους κ.α.) 

και κατά την εκστρατεία του Ξέρξη στην Ελλάδα προξένησαν πάρα 

πολλά δεινά στους Έλληνες.  Στη ναυμαχία π.χ. της Σαλαμίνας, λέει 

ο Διόδωρος (βιβλίο 7, 18),  οι Κάρες βοηθούσαν τους Πέρσες με 90 

τριήρεις και οι Φοίνικες με 300.   

 

Επομένως και σύμφωνα με όσα είδαμε πιο πριν: Α) Οι Κάρες και 

οι Λέλεγες ήταν ξέχωρα φύλα. Β) Οι  Κάρες δεν έχουν να επιδείξουν 

κανένα πολιτισμό ή κανένα λαμπρό έργο, άρα κακώς λέγεται ότι αυτοί 

μπορεί να δημιούργησαν τον Κυκλαδικό πολιτισμό.  Απλώς οι Κάρες 

έκαναν την εφεύρεση των λοφίων στις περικεφαλαίες, τα εμβλήματα 

και την εσωτερική λαβή στις ασπίδες. Γ) Οι Κάρες έγιναν κάποτε, μετά 

τους Κρήτες, θαλασσοκράτορες, όμως παρέμεναν πάντα βάρβαροι, 

απολίτιστοι και γι αυτό αρχικά ο Μίνωας και μετά οι Δωριείς και οι 

Ίωνες τους έδιωξαν από τα νησιά. Και αφού αρχικά οι Κυκλάδες ήταν 

ακατοίκητες και μετά περιήλθαν στους Κρήτες, καθώς και σε άλλους 

Έλληνες (Ϊωνες και Δωριείς), άρα ο Κυκλαδικός πολιτισμός είναι Ελ-

ληνικός,  ο αυτός με το Μινωικό. 

 

 Σημειώνεται ότι: 
1) Ο Ησίοδος αναφέρει για τους Λέλεγες τα εξης:  «Οι Λέλεγες κατοικού-

σαν στην απότομη Πήδασο, κοντά στην Σατνιόεντα με βασιλιά τους τον Άλτη 
και πατέρα της Λαοθόης», καθώς και ότι: «ο Λοκρός έγινε αρχηγός του λαού 
των Λελέγων, αυτός που κάποτε ο Δίας που έχει άφθαρτη σοφία, διαλεγμένες 
πέτρες από τη γη έδωσε στο Δευκαλίωνα (Ησίοδος, Απόσπασμα 63 = στίχος 
234 και απόσπασμα 102).   

2) Από τους Φοίνικες κατάγονταν οι Καρχηδόνιοι. Την Καρχηδόνα στη 
Λιβύη την έκτισαν λέει οι Φοίνικες Ζωρος και Καρχηδόνας πενήντα χρόνια μετά 
την άλωση της Τροίας, σύμφωνα με τον Αππιανό (Λιβυκή 8, 1). Σύμφωνα επί-
σης με τους μύθους, οι Καρχηδόνιοι ήταν λέει απόγονοι της γυναίκας ενός βα-
σιλιά των Φοινίκων, της Διδούς, η οποία, αφού έκλεψε τα χρήματα τους άνδρα 
της, εξαφανίστηκε με τον εραστή της  και στη συνέχεια έκτισε την Καρχηδόνα,  

3) Ετυμολογικά το όνομα «Κάρες» σημαίνει αυτοί που κατοικούν είτε στη 
χώρα «Καρία» είτε στα κάρια -άκρια μέρη (κάρα = η κεφαλή και κάρες - άκρες 
= τα ακρωτήρια). «Καρία» ή σωστότερα «Καρική» λεγόταν η χώρα στη Μ. Ασία 
που βρίσκεται απέναντι από τη Ρόδο και τη Νήσο Ικαρία. Η νήσος Ικαρία, σύμ-

φωνα με την Ελληνική μυθολογία, ονομάστηκε έτσι από το ότι πνίγηκε ή έπεσε 

και σκοτώθηκε εκεί ο Ίκαρος, ο γιος του Δαίδαλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
 

 
1. Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ) ΕΙΝΑΙ 

ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ  
 

Το  ότι οι Μινωίτες είχαν δημιουργήσει τον πρώτο αξιόλογο πο-

λιτισμό είναι κάτι που  προκύπτει και από τα ενδύματα που φορούσαν.  

 Ανατρέχοντας στις αρχαίες τοιχο-

γραφίες και τα αρχαία ειδώλια που έχουν 

βρεθεί τόσο στην αρχαία Ελλάδα (Κνωσό, 

Σπάρτη, Αθήνα, Μακεδονία κ.λπ.), όσο 

και στην αρχαία Αίγυπτο, αρχαία Μεσο-

ποταμία κ.λπ. βλέπουμε  ότι οι Μινωίτες 

είναι οι πρώτοι στον κόσμο  που που έκο-

ψαν και έραψαν ρούχα στα μέτρα του 

χρήστη (οι καμπύλες και οι γραμμές των 

μινωικών ενδυμάτων  ταιριάζουν αρμο-

νικά με αυτές του σώματος του χρήστη) 

και που είχα ήδη από το 2000-1500 π.Χ.  

διαφορετικά ενδύματα για τους άντρες, 

τις γυναίκες, τους ιερείς κ.λπ., άρα εοι 

Μινωίτες είναι αυτοί που βρήκαν πρώτοι 

την ενδυμασία με την κοπτοραπτική και 

τη μόδα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι Μινωί-

τες είχαν  πολυσύνθετο πολιτισμό και μά-

λιστα πιο προηγμένο όχι μόνο απ΄ό,τι εί-

χαν οι προηγούμενες κοινωνίες στην Αί-

γυπτο, στη Μεσοποταμία κ.α., αλλά και 

από ό, τι είχαν οι κοινωνίες που ακολούθησαν στην Ελλάδα, στην 

Ιταλία κ.λπ.., αφού  φαίνεται   να φορούν  μια ποικιλία ενδυμάτων, 

που είναι  όχι μόνο πολυτελή, αλλά και κομψά και σύνθετα, δηλαδή 

κομμένα και ραμμένα στο μέτρα του χρήση),  να έχουν κατασκευα-

στεί με καλλιτεχνικές γραμμές,  με εφαρμογή ταιριαστή στο σώμα και 

ανάλογα με το τι άλλα ρούχα φορά ο χρήστης. 

<<..Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και 

τον ένοπλο χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο 

οποίος έπειτα ονομάστηκε πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον ορ-

γάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον 

πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια τους χρησιμοποιούν Κρητικούς 

 
Η καλούμενη «Παριζιάνα» 

(Τοιχογραφία Κνωσού, 

1500-1450 π.Χ.) 
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ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε 

επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα 

εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα.>>(ΣΤΡΑΒΩΝΑ, ΓΕΩΓΡΑ-

ΦΙΚΑ Ι, ΙV 16) 

Τα εν λόγω μινωικά ενδύματα δε γνωρίζουμε το πως ακριβώς 

ονομάζονταν τότε, όμως είναι είναι ίδια και πασιφανές ότι από αυτά 

κατάγονται εκείνα που σήμερα ονομάζονται: φούστα, φουστάνι, ζα-

κέτα, σαλβάρι, σορτς, τήβεννος, ρόμπα, σανδάλια, μπότες, ζώνη 

κ.λπ..  

Και το ότι οι Μινωίτες ήταν οι πρώτοι που επινόησαν την τέχνη 

της υφαντικής, τον αργαλειό, αλλά και της κοπτοραπτικής πιστοποιεί-

ται και από το ότι ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.72-77) αναφέρει ότι ε-

κείνος (εκείνη) που βρήκε την υφαντική τέχνη, τον αργαλειό και την 

ενδυμασία, ήταν η Αθηνά, η μετά θάνατο ανακηρυχθείσα θεά Εργάνη,  

στην Κρήτη.  

Σημειωτέον ότι οι υπόλοιποι Έλληνες (Αθηναίοι, Σπαρτιάτες 

κ.λπ.) , καθώς και οι Ρωμαίοι  κ.λπ. επί εποχής των Μινωιτών, καθώς 

και για πολλά πολλά χρόνια μετά από την καλούμενη Μινωική Αυτο-

κρατορία και Θαλασσοκρατορία (Μινωικό Πολιτισμό) φορούσαν 

ρούχα που ήταν κάτι όπως τα σημερινά κλινοσκεπάσματα (τις κου-

βέρτες) και που το λεπτό λεγόταν χιτώνας και το χοντρό χλαμύδα ή 

μανδύας,  

 

2. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 

Η μινωική γυναικεία ενδυμασία, όπως προκύπτει από την περι-

γραφή του Ομήρου (Ιλιάδα, Σ), καθώς και τις τοιχογραφίες και τα 

ειδώλια που έχουν βρεθεί στην Κνωσό, Θήρα κ.λπ., αποτελούνταν 

τουλάχιστον από τα εξής , μάλλινα ή  λινά, ενδύματα:  

Οι διάφορες φούστες, οι οποίες ήσαν  όπως ακριβώς οι ση-

μερινές, δηλαδή είτε ποδήρεις είτε  έως το μέσο της κνήμης είτε έως 

το γόνατο κ.λπ.. οι φούστες αυτές διέθεταν  πιέτες, σιρίτια, γαρνι-

τούρες και φραμπαλάδες. Υπήρχαν επίσης πολυεπίπεδες φούστες, 

φούστες σε σχήμα καμπάνας και φούστες ως τα σημερινά κρινολίνο, 

δηλαδή  με μια σειρά οριζόντιων βολάν, που διευρύνονται βαθμιαία 

μέχρι να φθάσουν στο έδαφος.  

Τα διάφορα περικόρμια , που ήταν κάτι όπως τα κατοπινά 

κοντόχια ή κοντογούνια και οι ζακέτες. Τα μινωικά περικόρμια ήταν 

συνήθως κοντομάνικα, εφαρμοστά και ανοικτά από  μπροστά. Συ-

νάμα περιείχαν μηχανισμό ανόρθωσης του στήθους, απ΄ όπου προ-

ήλθε το σουτιέν (γαλλικά)  ή στηθόδεσμος (ελληνικά) (βλέπε π.χ. την 

καλούμενη “lady of sports”, τις καλούμενες θεές των όφεων κ.α.). 

Απλά ο μινωικός άφηνε ακάλυπτες τις θηλές των μαστών 
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Το προστήθιο, το οποίο ήταν ύφασμα είτε αδιαφανές είτε α-

ραχνούφαντο που κάλυπτε τα στήθη, το μέρος που άφηνε η τραχηλιά 

ή το μπροστινό μέρος του πανωκόρμιου,  αν απαιτείτο και το οποίο 

στηρίζονταν με κορδόνια στο λαιμό  ( βλέπε π.χ. αυτό στην καλού-

μενη «παριζιάνα»). 

Η ζώνη, η οποία ήταν όπως αυτή της σημερινής κρητικής πα-

ραδοσιακής φορεσιάς, δηλαδή μακριά, φαρδιά και  πλούσια διακο-

σμημένη. Δενόταν φουσκωτά ή επίπεδα γύρω από τη μέση και σφι-

κτά,  για να την τονίζει. 

Η ποδιά, η οποία αφενός ήταν είτε μονή είτε διπλή (μπρος 

πίσω) και αφετέρου έμπαινε πάνω από τη φούστα και δενόταν στη 

μέση με βαστάγια. Η μονή ήταν όμοια με αυτή της κρητικής παραδο-

σιακής φορεσιάς. Η διπλή ήταν δυο ποδιές ενωμένες στη μέση και 

που η μία έμπαινε μπροστά και η ’άλλη πίσω ως ουρά και προστάτευε 

τη φούστα στα καθίσματα,  Η ποδιά ήταν πλούσια διακοσμημένες με 

κεντήματα. 

Η ανασυρίδα ή αναξυρίδα, δηλαδή η χαμηλοκάβαλη βράκα ( 

τουρκικά σαλβάρι και αρχαία ελληνικά ανασυρίδα ή αναξυρίδα), η 

οποία  ήταν κάτι όπως το σακί, που απλώς στο κάτω μέρος υπήρχαν 

δυο τρύπες, για να περνούν τα πόδια.  

Το γυναικείο κοντοβράκι, το οποίο ήταν περισκελίδα όπως 

τα σήμερα αθλητικά σορτς και που σχηματιζόταν από τη διπλή μινω-

ική ποδιά ενώνοντας το κέντρο της πισινής ποδιάς με το κέντρο της 

μπροστινής με καβάλο (βλέπε π.χ το κοντοβράκι της  καλούμενης 

«lady of spors» της Κνωσού). 

 
Τοιχογραφία 

στο ιερό της 

Κνωσού, 1600 

– 1450 μ.Χ., με 

ιέρειες που φο-

ρούν φούστες 

και ζακέτες/ ζι-

πούνια 
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Μινωική τελετή 

θυσίας με  μου-

σικό να παίζει 

7χορδη κιθάρα 

και Μινωίτες 

και μινωίτισες 

να φορούν  ε-

ντυπωσιακές 

φορεσιές, με 

κοντομανικο ζι-

πόνια (ζακέτες, 

πανωκόρμια), μακρές φούστες κ.λπ. ( Από τη λίθινη σαρκοφάγο Αγ. Τριά-

δας Κρήτης, 1400 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) 

Μινωική τελετή 

θυσίας με μου-

σικό που παίζει 

αυλό και  δυο  

Μινωίτισες  με 

εντυπωσιακές 

τουαλέτες. Με 

ποδήρη (μάξι) 

φούστα,  με πα-

νωκόρμι ή άλ-

λως κοντο-

γούνι/ ζακέτα κ.λπ.  (Από τη λίθινη σαρκοφάγο Αγ. Τριάδας Κρήτης, 1400 

π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) 
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Ειδώλια από Φαγεντιανή με γητεύτρες όφεων ή άλλως θεές των ό-

φεων. Είναι με δακτυλίδι μεση, μακρές φούστες, ποδιές, κοντομάνι-

κες ζακέτες που εχουν ενσωματωμένο σουτιέν, ψιλά καπέλα κ.λπ. 

(Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης). 

Ο Διόδωρος αναφέρει ότι «μερικοί, μεταξύ των οποίων και ο Έφορος,  ιστο-

ρούν  πως οι Ιδαίοι Δάκτυλοι  (οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης), είχαν γεννηθεί 

στην Ίδη της Φρυγίας και πως πέρασαν στην Ευρώπη με το Μύγδονα και 

καθώς ήταν γητευτές , επιδίδονταν σε ξόρκια, τις τελετές και τα μυστήρια και 

ζώντας ένα διάστημα στη Σαμοθράκη  εξέπληξαν  σε μεγάλο βαθμό τους 

εκεί κατοίκους με αποτέλεσμα να γίνει μαθητής τους ο Ορφέας,  ένας άν-

θρωπος προικισμένος με ξεχωριστή ικανότητα στην ποίηση και τη μελωδία» 

(βλέπε Διόδωρος  5.64,4. Αναφέρει επίσης ότι όταν οι Ιδαίοι Δακτύλοι ή Κου-

ρήτες ήρθαν στην Κρήτη,  η Ρέα, τους παρέδωσε, κρυφά από τον πατέρα 

του Κρόνο, το Δία, για να τον αναθρέψουν,  τον οποίο γέννησε στα Ιδαία 

Όρη της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Όρος Δίκτης της Κρήτης, όπου μετά 

που μεγάλωσε έκτισε μια πόλη (βλέπε Διόδωρος  5.70)  .  
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Ο Στράβωνας (Γεωγραφικά,10.ΙΙΙ,19 C 471) αναφέρει ότι κατ’ άλλους  οι 

πρώτοι κάτοικοι της Κρητης ήσαν οι καλούμενοι Ετεόκρητες ή Ιδαίοι Δάκτυ-

λοι ή Κουρήτες, οι οποίοι κατ’ άλλους ήταν αυτόχθονες Κρήτες που κάποιοι 

από αυτούς πήγαν και στη  Φρυγία της Ασίας και γι αυτό Ίδη βουνό υπάρχει 

και στην Κρήτη και στην Ασία και κατ’ άλλους ήταν στην καταγωγή Φρύγες. 

Αναφερει επίσης ότι  οι Φρύγες ήσαν Θρακικής καταγωγής  και κάποιοι από 

αυτωούς είχαν έρθει στην Κρήτη συνοδεύοντας τη Ρέα προκειμένου να την 

επικουρήσουν στη γέννηση του Δία και μετά έμειναν εκεί και την πρώτη 

πόλη που έκτισαν  ήταν η πόλη Ιεράπυτνα. 

 
Χάλκινο αγαλματίδιο από τη Φαιστό 

με Μινωίτισσα που φορά καπέλο 

και συνάμα είναι σε σταση προσευ-

χής- λατρείας, 2000 - 1400 π.Χ. 

 
Χάλκινο ομοίωμα κοριτσιού, 1600-

1500 π.Χ. σε στάση προσευχής –

παράκλησης (Cleveland Museum of 

Art). Φορά μακρά φούστα (φουρό) , 

ζώνη,  ζακέτα κοντομάνικη ανοιχτή 

στο μπροστινό μέρος, σκουλαρίκια, 

βραχιόλια, κολιέ. 
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Πήλινο ΜΜΙΙ ειδώλιο Συλλογης Μα-

μαλάκη (ΑΜΗ) 

Πισκοκέ-

φαλο Σητείας, Γυναίκα με καμπανό-

σχημη φούστα Middle Minoan II. 

Τοιχογραφία  1450 π.Χ. της Κνω-

σού με ψηλή γυναίκα. Φορά ωραίο 

Αγαλμα-

τίδιο από ελεφαντόδοντο και χρυσό 

της καλούμενης θεάς των όφεων 
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κοντομάνικο κοντόχι, (ζιπούνι) και  

μακρά (maxi) φούστα. 

(γητευτρια όφεων) ύστερης μινωική 

εποχής, 1600-1500 π.Χ. (Museum 

of Fine Arts, Boston) 

Μινωίτισα που διενεργεί θυσία. 

Φορά χαμηλοκάβαλη αναξυρίδα ή 

άλλως βράκα, σαλβάρι , που στο 

κάτω μέρος έχει ανοίγματα για τα 

πόδια (Λεπτομέρεια από λίθινη 

σαρκοφάγο της Αγ. Τριάδας Κρή-

της, 1400 π.Χ., Αρχαιολογικό Μου-

σείο Ηρακλείου) 

Αγαλματίδιο Μινωίτισας σε στάση 

προσευχής. Είναι γυμνόστηθη και 

φορά περιλαίμιο, ζακέτα-μπούστο, 

ζώνη φαρδιά, μακρά φούστα , βρα-

χιόλι (Cretan, Late Minoan I, 1600-

1450 BCE at the Metropolitan 

Museum of Art in New York City) 
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Πήλινο 

ειδώλιο Μινωίτισας ή μινωικής 

Θεάς,  640 π.Χ. (Goddess polos 

Louvre AM1698) 

Γυναικείο κεφάλι φορώντας  πίλο ή 

άλλως  «πόλος» από την Κρήτη, 

7ος αιώνας π.Χ. 
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Γυναίκα με καπέλο, στέμμα και χέρια σταυ-

ρωμένα στο σώμα ως ένδειξη σεβασμού και 

της ταπεινότητας μπροστά της θεότητας. 

Κρήτη, 630-610 π.Χ.. (Κρατική αρχαιολογική 

συλλογή Μονάχου) 

 

 

 
 
 
 

ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΙΝΩΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ,  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Κ.ΛΠ. 

 
Στη μινωική Κρήτη τα γυναικεία ενδύματα κατασκευάζονταν 

από μια μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως από λινό, δέρμα και μαλλί  και 

διακοσμημένα με φωτεινά χρώματα και μοτίβα,  με επίρραπτες ταινίες 

στα τελειώματα, φιόγκους, λεπτότατα πέπλα και κοσμήματα από μέ-

ταλλο, πέτρα ή κόκαλο, που ράβονταν επάνω τους.   

Τα γυναίκεια μινωικά υποδήματα ήταν  τα σανδάλια, που προ-

σαρμόζονταν στο πόδι με σχετικά ψηλές ταινίες και οι κοντές μπότες. 

Μέσα στα σπίτια και στα ιερά οι Μινωίτισες φαίνονται ξυπόλυτες. 

Τα κοσμήματα κατασκευάζονταν από ένα πλήθος υλικών: από 

χρυσάφι και πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, όπως άργυρο, α-

χάτη, αμέθυστο, κρύσταλλο, ήλεκτρο κ.α., τα περισσότερα των ο-

ποίων πρέπει να ήταν εισαγωγής. Οι σταγονόσχημες, αμυγδαλωτές ή 

σφαιρικές χάντρες («ψήφοι») κατασκευάζονταν από τα παραπάνω υ-

λικά αλλά και από φαγεντιανή και μια γαλάζια υαλόμαζα, που ως φθη-

νότερο υλικό μπορούσαν να υποκαταστήσουν το χρυσό.  

Οι Μινωίτισσες  φορούσαν επίσης  πολλών λογιών καπέλα, με 

ή χωρίς λοφία, Προφανώς θα υπήρχαν και  γυναικεία πανωφόρια 
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(παλτά) για τους χειμερινούς μήνες, που απλά δεν έχουν απεικονι-

στεί, επειδή στις απεικονίσεις και στα αγάλματα τα πρόσωπα φέρονται 

κυρίως με  ελαφρύ ντύσιμο.  

Οι Μινωίτισες βάφονταν με καλλυντικά και επίσης είχαν πολλών 

λογιών κοσμήματα: περιβραχιόνια (έμπαιναν στο μπράτσο) περιδέ-

ραια (στο λαιμό), βραχιόλια (στον καρπό του χεριού) και περισφύρια 

(πάνω από τους αστραγάλους) κ.α.  

Οι γυναικείες κομμώσεις ήταν περίτεχνες.  Άλλοτε τα μαλλιά ή-

ταν μαζεμένα σε κότσο και έπεφταν μικρές μπούκλες στο μέτωπο και 

στα αυτιά. Άλλοτε οι μακριές και λεπτές μπούκλες («βόστρυχοι») στο-

λίζονταν με χάνδρες, «σφηκωτήρες» και περόνες  με ένα εξόγκωμα 

συχνά σε σχήμα άνθους.  

 

 
Μινωικό χρυσό δακτυλίδι (Μουσείο Αγίου Νικολάου) με Μινωίτισες σε στάση 

προσευχής μπροστά από ιερό. Αφού οι Μινωίτες ζωγράφιζαν και χάραζαν 

ανθρώπους, ζώα κ.λπ. τέλεια επάνω ακόμη και σε δακτυλίδια, άρα πρέπει 

να διέθεταν και υψηλή τεχνολογία (μεγεθυντικούς φακούς, λεπτά εργαλεία 

κ.λπ.) 
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3.  Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 

Από την περιγραφή του Ομήρου (Ιλιάδα, Σ), καθώς και από τις 

τοιχογραφίες και τα ειδώλια που έχουν βρεθεί στην Κνωσό, Θήρα 

κ.λπ., προκύπτει ότι  οι Μινωίτες ήταν πιο λυτοί στην ένδυσή τους 

από τις Μινωίτισες, όμως και αυτοί ντυμένοι  με εντυπωσιακά, κομψά 

και σύνθετα , ο Όμηρος τα χαρακτηρίζει ως καλογνεμένα και στιλπνά, 

δηλαδή λαμπρά,  ενδύματα και μάλιστα κομμένα και ραμμένα στα 

μέτρα τους, κάτι όπως και τα σημερινά,  κάτι που μέχρι τότε δε συ-

νέβαινε. πουθενά αλλού, Ειδικότερα τα ανδρικά μινωικά ενδύματα, 

αποτελούνταν τουλάχιστον από τα εξής ενδύματα:  

Το ζώμα, που ήταν μια φαρδιά ταινία ως η ζώνη (εξ ου και ζώμα) 

με κρόσσια και χάντρες στη μια άκρα και με την οποία τύλιγαν το 

σώμα από τη μέση και κάτω και έως τους μηρούς σχηματίζοντας φού-

στα (βλέπε π.χ. οινοχόους της Κνωσού). Το ζώμα, που είναι το αρ-

χαιότερο ένδυμα του ανθρώπου, επι μινωικής εποχής φοριόταν στα 

γυμνάσια και γυμναστικές επιδείξεις, στο σπίτι, στο κυνήγι κ.λπ., δη-

λαδή όπου απαιτούνταν ελαφρά ενδυμασία. 

Ο ποδήρης και συνήθως κοντομάνικος χιτώνας, χώματος λευ-

κού ή και σε άλλα χρώματα, ¨Ήταν ένα ολόσωμο φόρεμα και  κάτι 

όπως  το σημερινό ράσο και η σημερινή πανεπιστημιακή τήβεννος, το 

οποίο έμπαινε στις επίσημες εμφανίσεις, τελετές θυσίας, στα ιερά 

κ.λπ. (βλέπε π.χ. τις τοιχογραφία της Κνωσού με άνδρες και γυναίκες 

σε λατρευτική τελετή, τις τοιχογραφίες της σαρκοφάγου της Κνωσού 

κ.α.,. Υπήρχε και φολιδωτό ολόσωμο ανδρικό φόρεμα (βλέπε π.χ. τον 

οδηγό στο καλούμενο βάζο των θεριστών) 

Ο κοντός χιτώνας > κοντόχι ή άλλως κοντογούνι, πρόγονο του 

σακακιού, του γιλέκου και του τζάκετ (βλέπε π.χ. τον άνδρα στη μι-

νωική στάμνα από Αφρατί), 
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Το ανδρικό περικόρμιο, που  ήταν εφαρμοστό και κάτι όπως η 

σημερινή μπλούζα (βλέπε π.χ. τον άνδρα στο αγαλματίδιο « Cretan 

Late Minoan I 1600-1450 Metropolitan Museum of Art»),  

Η ανδρική υφασμάτινη ζώνη, που ήταν κάτι ως η υφαντή ζώνη 

της σημερινής παραδοσιακής κρητικής φορεσιάς, (βλέπε π.χ. το πή-

λινο αγαλματίδο Μινωίτη, 1500 π.Χ.,  με μαχαίρι στη μέση (Αρχαιο-

λογικό Μουσείο Ηρακλείου). 

Το ανδρικό κοντοβράκι, το οποίο ήταν κοντή περισκελίδα όπως 

το σημερινό  σορτς και η οποία φοριόταν στα γυμνάσια και γυμναστι-

κές επιδείξεις (βλέπε π.χ. τοιχογραφία της Κνωσού με δρομείς), Σχη-

ματιζόταν  από τη διπλή μινωική ποδιά ενώνοντας , ανάμεσα από τα 

σκέλη, το κάτω μέρος της μια ποδιάς με το κέντρο της άλλης   

Η χαμηλοκάβαλη βράκα ή τουρκικά σαλβάρι και αρχαία ελλη-

νικά ανασυρίδα ή αναξυρίδα, η οποία  ήταν και ανδρικό και γυναικείο 

ένδυμα.  Σχηματιζόταν από μια μακρά φούστα, ενώνοντας,  ανάμεσα 

από τα πόδια, τον πίσω ποδόγυρο  με τον μπροστινό,  πλην δυο ση-

μείων, ώστε  να περνούν από εκεί τα πόδια . Η ένωση γινόταν προ-

σκολλώντας το μπροστινό ποδόγυρο μερικούς πόντους πιο πάνω από 

τον πίσω ποδόγυρο,  έτσι ώστε  να κρεμιέται ο πισινός ποδόγυρος  

(βλέπε π.χ. ενδυμασίες ιερειών και ιερέων στη σαρκοφάγο Αγίας 

Τριάδας)   

Επι εποχής Μινωιτών θα υπήρχαν επίσης και  επανωφόρια (αν-

δρικοί μανδύες, κάπες) για τους χειμερινούς μήνες, που απλά δεν 

έχουν απεικονιστεί.  

Οι Μινωίτες , σύμφωνα με τον Όμηρο (Ιλιάδα Σ), όμως είναι και 

κάτι που φαίνεται και στα ειδώλια που βρέθηκαν στην Κνωσό, έβαζαν 

στη ζώνη της μέσης μάχαιρα, κάτι που συναντάται και στην παραδο-

σιακή κρητική ενδυμασία.   

Τα κοσμήματα των Μινωιτών ήσαν τα δακτυλίδια, κυρίως από 

χρυσό  με μυθολογικές και άλλες παραστάσεις επάνω,  τα περιδέραια  

και τα περιλαίμια από πολύτιμους λίθους, τα περιβραχιόνια στο μπρά-

τσο και τα περισφύρια στα πόδια (πάνω από τους αστραγάλους) κ.α.   

Τα υποδήματα των Μινωιτών ήσαν περίφημα στην αρχαιότητα. 

Οι γυναίκες και οι άνδρες της Κρήτης ήδη επι Μινωικής εποχής, όπως 

προκύπτει από τις τοιχογραφίες και από τις αφηγήσεις των αρχαίων ,  

ήσαν «καλώς υποδεδημένοι» και τα κύρια υποδήματά τους ήταν τα 

σανδάλια και οι μπότες, Απλά μέσα στο σπίτι και στους ναούς φαίνεται 

να είναι ξυπόλυτοι, όπως κάνουν οι μουσουλμάνοι σήμερα. 

Ο γιατρός και Δ/ντης  Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Ιω-

σήφ Χατζιδάκης στην «Περιήγησή» του στην Κρήτη το 1881, σχετικά 

με τα υποδήματα των Κρητων αναφέρει: «Προς τούτοις δε μόνον εν 

Ηρακλείω κατασκευάζουσι τα κομψότατα και πολυτελή κρητικά υπο-

δήματα τα καλούμενα Τσαρδήνια. Το είδος τούτο των υποδημάτων 

είναι αρχαιότατον και ανέκαθεν ιδιάζον εν Κρήτη, αφού και ο 
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Ιπποκράτης λέγει τους Κρήτας καλώς υποδεδημένους ο δε Γαλη-

νός, σχολιάζων το χωρίον τούτο του Ιπποκράτους, βεβαιοί ότι τα υ-

ποδήματα των Κρητών ανέβαινον μέχρι του ημίσεως του σκέλους και 

ήσαν εις πολλά μέρη διάτρητα, ίνα διαπερώσιν ιμάντας προς ακριβή 

εφαρμογήν… (Ιωσήφ Χατζιδάκης  «Περιήγηση Κρήτης») 

Ο Γάλλος βοτανολόγος  J. Pitton de Tournefor,  που επισκέ-

φτηκε την Κρήτη στα 1700, σχετικά με τα υποδήματα των Κρητών, 

αναφέρει: «Δεν βλέπεις κανέναν σε τούτο το νησί που να μην είναι 

καλά παπουτσωμένος, αντίθετα με τους χωρικούς της Ευρώπης 

όπου οι περισσότεροι έχουν τα πόδια τους μισόγυμνα. Μέσα 

στις πόλεις φορούν σκαρπίνια από μαροκινό δέρμα κόκκινο πολύ 

καθαρά και ελαφρά. Στην εξοχή φορούν μποτίνες από το ίδιο 

πράγμα, που διαρκούν χρόνια  ολόκληρα και είναι καλά ποδεμένοι, 

όπως οι Αρχαίοι Κρήτες του Ιπποκράτους. Ο περίφημος αυτός γιατρός 

μιλεί για υπόδηση πολύ βολική και ο Γαληνός πως ανεβαίνει έως τη 

μέση της κνήμης...»( J. Pitton de Tournefor) 

 

Μινωικό χάλκινο κύπελλο, 1600 

π.X,  με Μινωίτες που φορούν πέ-

διλα (Πανεπιστήμιο του Ιλινόις) 

Μινωικό κύπελο από στεατίτη, 

1550 – 1450 π.Χ.,  που βρέθηκε 

στην Αγία Τριάδα  με Μινωίτες που 

φορούν σανδάλια και μπότες  ("The 

Chieftain's Cup") 
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Πήλινο αγαλματίδιο Μινωίτη, 1500 

π.Χ.,  με μαχαίρι στη μέση (Αρχαιο-

λογικό Μουσείο Ηρακλείου) 

Χάλκινο ειδώλιο με Κρήτες τοξοβό-

λους (κυνηγούς)  από τους οποίους 

ο ένας έχει στους ώμους του αγριο-

κάτσικο ( αφιέρωμα  στο ναό του 

Ερμή στη Σύμη Βιάννου,  670-650 

π.Χ.) 

Ο 

νέος και η νέα που εικονίζεται στην 
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αρχαία  στάμνα από το Αφρατί πε-

διάδος Ηρακλείου, 7ος αι.π.Χ. (Μου-

σείο Ηρακλείου) 

Στάμνα  από το Αφρατί Πεδιάδος 

Ηρακλείου, 7ος αι. π.Χ. (Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Ηρακλείου) 

 
Χάλκινο ειδώλιο  από τα Γρίβιγλα 

Ρεθύμνης, 

 
Αγαλματίδιο Μινωίτη, 1600 – 1450 

π.Χ.,  σε στάση προσευχής-λα-

τρείας, Φορά εφαρμοστό χιτώνα 

(μπλούζα), ζώνη κ.λπ. (figure 

Cretan Late Minoan I 1600-1450 

BCE , Metropolitan Museum of Art) 
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Βάζο από την Αγία Τριάδα Κρήτης, 1600 – 1500 π.Χ, με θεριστές των ο-

ποίων ο επικεφαλής φορά φολιδωτό ολόσωμο φόρεμα που καταλήγει σε 

φούστα  (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης). 

 
Τοιχογραφία Κνωσού με άνδρες και γυναίκες, ίσως ιέρειες και ιερείς, σε τε-

λετή προσευχής. Οι γυναίκες φορούν κοντομάνικα επικόρμια (ζακέτες), 

ζώνη και μακρυά φούστα και οι άνδρες μόνο λευκό κοντομάνικο  ολόσωμο 

φόρεμα , κάτι ως η τήβενος ή τα άμφια. 

 
 
 

4. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

 
(ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ 

ΚΡΗΤΩΝ) 

 
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι Α, 625 d),  η σωματική ά-

σκηση στην αρχαία Κρήτη ήταν επιβεβλημένη δια νόμου και οι Κρή-

τες εφεύραν τα γυμνάσια,  «..ήρχοντο των γυμνασίων πρώτοι μεν 

Κρήτες…» (ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ 452 c, 9). Σύμφωνα επίσης με τον 

Πλούταρχο, που αντλεί, όπως λέει, τις πληροφορίες τους από το Φι-

λόχορο, ένα αρχαιότερο αυτού αρχαίο συγγραφέα,  οι αθλητικοί α-

γώνες των Κρητών ήταν γυμνικοί, πρβ: <<…, αγώνα δε ο Μίνως επ’ 

Ανδρόγεω γυμνικόν εποίει και τους παίδας άθλα τοις νικωσιν εδί-

δου,…. (Πλούταρχου «Θησεύς», 16 - 19) 

Ο Παυσανίας («Ηλιακά» Α, 5 - 8 ), ο Διόδωρος (Βιβλιοθήκη Ι-

στορική 4, 18 και 5, 64 - 66), ο Στράβων (Γεωγραφικά Ι, C 473, ΙΙΙ, 

22) κ.α., σχετικά με τον ιδρυτή και το έτος ίδρυσης των Ολυμπιακών 

αγώνων, αναφέρουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης λέγονταν Ι-

δαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες και ένας από αυτούς, ο  Ιδαίος Ηρακλής 

πήγε στην Ολυμπία και ίδρυσε εκεί τους Ολυμπιακούς αγώνες. 
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Αναφέρουν επίσης ότι εκείνος που τους καθιέρωσε στη συνέχεια ήταν 

ο Κλύμενος, ο γιος του Κάρδη, που ήρθε από την Κρήτη πενήντα 

χρόνια μετά τον κατακλυσμό που έγινε στην Ελλάδα την εποχή του 

Δευκαλίωνα.  Απλώς ο Πέλοπας τους αφιέρωσε στο Δία, πρβ:  

<<Σχετικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες, όσοι από τους  Ηλεί-

ους ασχολούνται με την αρχαιότητα λένε ότι ο Κρόνος ήταν ο πρώτος 

βασιλιάς στον ουρανό και πως οι άνθρωποι εκείνης της εποχής εκεί-

νης, που ονομάζονταν χρυσή  γενικά, έκτισαν ναό προς τιμή του Κρό-

νου στην Ολυμπία. Όταν γεννήθηκε ο Δίας, η Ρέα ανέθεσε τη φύλαξη 

του παιδιού στους Δακτύλους της Ίδης, οι οποίοι λέγονταν και Κου-

ρήτες και είχαν έρθει από την Ίδη της Κρήτης. Αυτοί ήσαν ο Ηρα-

κλής, ο Παιώνιος, ο Επιμήδης, ο  Ίδας και  ο Ιάσιος. Ο Ηρακλής που 

ήταν και μεγαλύτερος έβαλε τους αδελφούς του, κάνοντας ένα α-

στείο, να τρέξουν σε αγώνα και στεφάνωσε το νικητή με κλαδί αγριε-

λιάς, που την είχαν τόσο άφθονη, ώστε στοίβαζαν φρεσκοκομμένα 

φύλλα και τα έστρωναν, για να κοιμούνται. Λένε ότι ο Ηρακλής έφερε 

την αγριελιά από τις υπερβόρειες χώρες,  τις χώρες που ήσαν πέρα 

από τον άνεμο Βορέ … Λένε αργότερα ο Κλύμενος, γιος του Κάρδη, 

ήρθε από την Κρήτη πενήντα χρόνια μετά τον κατακλυσμό που έγινε 

στην Ελλάδα την εποχή του Δευκαλίωνα. Κατάγονταν από τον Ιδαίο 

Ηρακλή και καθιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία και ίδρυσε βωμό 

προς τιμή του προγόνου του Ηρακλή και όλων των Κουρήτων, δίνο-

ντας στο Ηρακλή την επωνυμία Παραστάτη ..>>(Παυσανίας, «Η-

λιακά» Α, 5 - 8 ) 

  «... Για τους Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως 

ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη 

χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο 

επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέ-

ρασε τους άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αι-

τίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν  πως ο 

γιος της Αλκμήνης εγκαθυδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες…………... 

(Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 64 - 66) 

 
 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Α) Από τις μινωικές απεικονίσεις και μινωικά ειδώλια και αγάλ-

ματα προκύπτει ότι στους αθλητικούς αγώνες στη Μινωική Κρήτη 

συμμετείχαν και οι γυναίκες, κάτι που δεν επιτρεπόταν στους άλλους 

Έλληνες, καθώς και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Κρήτες δε συμ-

μετείχαν μόνο στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά και σε πολλούς άλ-

λους αγώνες των άλλων ελληνικών πόλεων: Αθήνα, Θήβα κ.α. Μά-

λιστα στα Παναθήναια οι Αθηναίοι σκότωσαν το γιο του Μίνωα Αν-

δρόγεω, που  κατ’ άλλους αυτό έγινε από φθόνο και κατ’ άλλους  από 

τους αντιπάλους του τότε βασιλιά των Αθηνών Αιγαία με σκοπό να 

τον εκθρονίσει ο θαλασσοκράτορας  Μίνωας.   
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Β)  Ο Διόδωρος Σικελιώτης ( 3, 74) αναφέρει ότι παλιά υπήρχαν 

δυο πρόσωπα με όνομα Ηρακλής, ο γιος του Δία και της Αλκμήνης (ο 

Ηρακλής αυτός λέγονταν «Θηβαίος», επειδή έζησε πολύ καιρό στη 

Θήβα) και ο γιος του Δία και της Αγχιάλης (ο Ηρακλής αυτός λέγο-

ντα Ιδαίος = κρητικός, επειδή γεννήθηκε στη νήσο Ιδαία ή Κρήτη) 

και ο δεύτερος ήταν αυτός που έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην 

Ολυμπία και ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες και όχι ο πρώτος ως 

λέγεται από λάθος για λόγους συνωνυμίας. 
 

Ο καλούμενος «πρίγκιπας με τα 
κρίνα», ο οποίος φορά ωραία κοντή 
περισκελιδα, όπως το σημερινό σορτς 
και περιλαίμιο – περιδεραιο, καθως και 
βραχιόλια και περισφύρια.  (τοιχογρα-
φια κνωσου) 

 

Μινωίτης οινοχόος, 1450-1300 π.χ 
, που φορά πολυτελές και κεντητό 
ζωμα, που στις άκρες του έχει 
κρόσσια και χάντρες. Φορά  επί-
σης περιβραχιόνια στα μπράτσα 
και περισφύρια στα πόδια ( Τοιχο-
γραφια Κνωσού, Α.Μ. Ηρακλειου) 
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Τοιχογραφία Κνωσού με δρομείς 
που φορούν κοντές περισκελίδες 
(σορτς), βραχιόλια (περιβραχιόνια 
στα μπράτσα και περισφύρια στα 
πόδια) και περιδέραιο (κολιέ) 

Τοιχογραφία στα προπύλαια Κνω-
σού με οινοχόους  οι οποίοι  φο-
ρούν πολυτελές, κεντητό και πολύ-
χρωμο ζώμα  που σχηματίζει φού-
στα και στις άκρες του οποίοι υ-
πάρχουν κρόσσια με χάντρες . επί-
σης φορούν περιβραχιόνια στα 
μπράτσα και περισφύρια στα πό-
δια. 
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Γυναικείο χρυσελεφάντινο αγαλματίδιο από την Κνωσό, η καλούμενη 
κυρία των σπορ («lady of sport»), 3000-1400 π.Χ. Φορά ζακέτα με εν-
σωματωμένο ανωρθωτικό στηθόδεσμο. Επίσης φορά ζώνη και γυναι-
κείο κοντοβράκι, το οποίο σχηματιζόταν από τη μινωική γυναικεία δι-
πλή ποδιά ενώνοντας το κέντρο της μπροστινής ποδιάς με το κέντρο 
της πισινής ποδιάς  τον καλούμενο καβάλο. 

  
Μινωίτισα γητεύτρα όφεων (1600 – 1450 π.χ.) 
που φορά ζιπούνι με ενσωματωμενο α-
νωρθωτικό στηθόδεσμο, μακριά φούστα, δι-
πλή ποδιά κ.λπ. Η ποδιά είναι όπως η φού-
στα με γλώσσες. Από αυτήν προέκυπτε το μι-
νωικό κοντοβράκι ενώνοντας το κάτω μέρος 
της μπροστινής γλώσσας-ποδιάς με το κέ-
ντρο της πισινής  (βλέπε π.χ. αυτό που φορά  
ο καλούμενος πρίγκιπας και η  καλούμενη 
lady of spors της Κνωσού). 
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Κύπελλο του Βαφειού Λακωνίας, 1500-1450 π.Χ. ,  με τον Ιδαίο (κρη-
τικό) Ηρακλή να δαμάζει τον κρητικό ταύρο, πατέρα του Μινώταυρου 

 
Τοιχογραφία Κνωσού με ταυρομαχιες 
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Μπρούτζινο κράνος, 7ου αι. π.Χ.,  από την Κρήτη, στο οποίο είναι χαραγ-
μένος μινωίτης που φορά σάνταλα, κοντοβράκι και φτερά ως ο Ίκαρος και 
ο Δαίδαλος   (Ornate Bronze helmet from south central Crete 7th century 
BCE . Photographed a the Metropolitan Museum of Art in New York City, 
New York) 

 
 

5.  Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΕΠΙ ΟΜΗΡΟΥ - ΜΙΝΩΑ  

 

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα (Ραψωδία Σ 590 – 605) λέει, που είναι 

και η αρχαιότερη περιγραφή χορού,  ότι ο Ήφαιστος είχε σχεδιάσει 

στο κάτω μέρος  της ασπίδας του Αχιλλέα ένα χορό όμοιο μ’ εκείνο 

που κάποτε στην Κνωσό  είχε χορογραφήσει - διδάξει ο Δαίδαλος 

στην καλλιπλόκαμο Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα και συνάμα λέει  

ότι στο χορό αυτό τα κοράσια, οι κόρες (οι νέες) και οι κούροι (οι 

νέοι) της Κρήτης, χορεύουν  πότε κυκλικά και χειροπιαστοί και πότε 

αντικριστά και μάλιστα σε έντονο ρυθμό, όπως μας αφήνει να εννο-

ήσουμε η παρομοίωση με τον τροχό του αγγειοπλάστη, και που οι 

χορευτές άλλοτε περιστρέφονται όλοι μαζί με ταχύτητα και ευκινησία 

(στ. 598-600) και άλλοτε σχηματίζοντας δυο ομάδες σε αντικριστές 

σειρές (στ. 601), όπως σήμερα οι κυκλικοί ή αντικριστοί χοροί της 

δημοτικής μας παράδοσης, τους κρητικούς, ποντιακούς κ.λπ. παρα-

δοσιακούς χορούς. Ο Όμηρος αναφέρει επίσης ότι οι κόρες των Κρη-

τών φορούσαν λεπτά και λινά  ενδύματα («οθόνας»), ενώ οι κούροι 

(οι νέοι) καλογνεμένους και στιλπνούς (χρησιμοποιούνταν λάδι στο 

γνέψιμο των κλωστών, για να γίνουν λαμπεροί) χιτώνες. Ο Όμηρος 

αναφέρει επίσης, όμως είναι και κάτι που φαίνεται και στα ειδώλια 

που έχουν βρεθεί στην Κνωσό, καθώς και σε άλλα μέρη της Κρήτης, 

ότι οι κόρες των Κρητων φορούσαν στο κεφάλι στεφάνια, ενώ οι 
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κούροι των Κρητών έβαζαν στη μέση τους  μάχαιρα με χρυσή λαβή 

που κρεμιόταν με αργυρή τελαμώνα: «οι δε (Κρήτες) μαχαίρας είχον 

χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων», κάτι που συναντάται και στην πα-
ραδοσιακή κρητική ενδυμασία της βράκας, αλλά και της γκιλότας.   

 
«Εν δέ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς 

αμφιγυήεις, 

τω ίκελον οίόν ποτ' ἐνὶ Κνωσώ ευ-

ρείῃ 

Δαίδαλος ήσκησεν καλλιπλοκάμῳ 

Αριάδνη , 

ένθα μέν ηΐθεοι και παρθένοι αλφε-

σίβοιαι 

ωρχεύντ', αλλήλων επί καρπώ χεί-

ρας έχοντες, 

των δ' αι μὲν λεπτὰς οθόνας έχον, 

οι δε χιτώνας  

είατ' εϋννήτους, ήκα στίλβοντας ε-

λαίῳ· 

και ῥ' αι μεν καλὰς στεφάνας έχον, 

οι δε μαχαίρας 

είχον χρυσείας εξ αργυρέων τελα-

μώνων και  

ῥ᾽ αι μεν καλὰς στεφάνας έχον, οι 

δε μαχαίρας 

είχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τε-

λαμώνων. 

οι δ᾽ οτε μην θρέξασκον επιστα-

μένοισι πόδεσσι 

ρεία μάλ᾽, ὡς ότε τις τροχὸν άρμε-

νον εν παλάμῃσιν 

εζόμενος κεραμεύς πειρήσεται, αι 

κε θέῃσιν· 

άλλοτε δ᾽ αυ θρέξασκον ἐπὶ στίχας 

ἀλλήλοισι. 

πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιί-

σταθ᾽ όμιλος 

τερπόμενοι δοιώ δε κυβιστητήρε 

κατ᾽ αυτούς 

μολπής εξάρχοντες εδίνευον κατά 

μέσσους. (Ιλιάδα,  Σ 590 – 60)  

Κι έναν χορόν ιστόρησεν ο μέγας ζα-

βοπόδης, όμοιον μ' αυτόν που ο Δαί-

δαλος είχε φιλοτεχνήσει της Αριάδνης 

της λαμπρής εις της Κνωσού τα μέρη 

Αγόρια εκεί, πολύπροικες παρθένες ε-

χορεύαν κι εγύριζαν χεροπιαστοί· και 

οι κόρες εφορούσαν λινά ενδύματα λε-

πτά, κι είχαν τα παλικάρια από το λάδι 

λαμπερούς καλόγνεστους χιτώνες. 

Λαμπρά στεφάνια είχαν αυτές, είχαν 

χρυσά εκείνοι μαχαίρια, που απ' αργυ-

ρούς κρεμιόταν τελαμώνες· και πότ' ε-

τρέχαν κυκλικά με πόδια μαθημένα, 

ωσάν σταμνάς, οπού τροχόν αρμό-

διον στην παλάμην τον τριγυρνά κα-

θήμενος να δοκιμάσει αν τρέχει,  και 

πότε αράδα έτρεχαν αντίκρυ στην α-

ράδα 

Και τον ασύγκριτον χορόν τριγύρω ε-

διασκεδάζαν πολύς λαός και ανάμεσα 

ο αοιδός ο θείος κιθάριζε· και ως άρχι-

ζεν εκείνος το τραγούδι δυο χορευτές 

στη μέση τους πηδούσαν κι εγυρίζαν.  

(Ιλιάδα,  Σ 590 – 605, μεταφραση Ι. 

Πολυλά) 
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Χάλκινο εγχειρίδιο, με χρυσή και 

διακοσμημένη λαβή,  αρχές της 

2ου π.Χ. χιλιετίας (Αρχαιολογικό 

Μουσείο Χανίων) 

 
Πήλινο αγαλματίδιο Μινωίτη, 1500 

π.Χ.,  με μαχαίρι στη μέση (Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Ηρακλείου) 

 
Λεπτομέρεια από τοιχογραφία Κνωσού (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου)  

με γυναικεία χορωδία με καλλιπλόκαμες γυναίκες,  μια των οποίων παίζει 

κιθάρα, μια άλλη αυλό και μια άλλη κρόταλα. Φορούν πολυτελείς τουαλέτες 

διαφόρων χρωμάτων, που αποτελούνται από  κοντομάνικα επικόρμια (ζα-

κέτες)  και μακριές φούστες 
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Τοιχογραφία στο  ιερό  της  Κνωσού, 1600 – 1450 π.Χ.,  με γυναικεία χο-

ρευτική παράσταση . Οι χορεύτριες φορούν τα ρούχα που σήμερα ονομά-

ζουμε  φούστες με φραμπαλάδες , επικρόρμια ή ζακέτες/ζιπούνια κ.λπ. 

 
6. Η ΛΕΠΤΗ ΜΕΣΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΟΣΤΗΘΟ 

 
Οι Κρητικοί και οι Κρητικοί επί μινωικής εποχής εμφανίζονται 

στις απεικονίσεις με πολύ λεπτή μέση, κάτι που αποτελεί «καλλιτε-

χνική σύμβαση», η οποία έχει και την αιτία της. Παλιότερα στην ιδιαί-

τερη πατρίδα μου, στο Λασίθι, οι πατεράδες, προέτρεπαν τα παιδια να 

φορούν ζώνη, αφενός , για να μην κάνουν κοιλιά, ώστε και εμφανί-

σιμοι και ευκίνητοι  και αφετερου για προστασία της από τα καλού-

μενα «στροφίγματα» της μέσης, όπως τα έλεγαν. Σήμερα αυτά λέγο-

νται «λουμπάγκο». Επίσης οι μανάδες  υ τύλιγαν τα παιδιά τους με 

φασκιές προκειμένου να γίνει το κορμί τους  ίσιο όπως το κυπαρίσσι.  

Οι Κρήτες επί μινωικής εποχής είχαν συνήθως ακάλυπτο το 

κορμί από τη μέση και πάνω, όμως όχι πάντα, όταν το επέτρεπαν οι 

καιρικές συνθήκες.Οι Κρητικές επι μινωικής εποχής  κατά την περίοδο 

ανατροφής των παιδιών είχαν ακάλυπτα τα στήθη ή τα κάλυπταν με 

αραχνοΰφαντο ύφασμα, το καλούμενο προστήθιο. Το προστήθιο συ-

γκρατούνταν με κορδόνια στο λαιμό ή στο ανώτερο μέρος του σώμα-

τος, όπως φανερώνει η τοιχογραφία της καλούμενης «παριζιάνας». 

Τη μινωική εποχή το να μην καλύπτει κάποια τα στήθη της  δεν ήταν 

κάτι το επιλήψιμο. Το αυτό δε συνέβαινε μόνο στην Κρήτη, αλλά και 

σε άλλες περιοχές, όπως στην αρχαία Αίγυπτο,  στην αρχαία Αθήνα 

(βλέπε π.χ. τις γυμνόστηθες χορεύτριες στη ζωφόρο του Παρθενώνα,  

340 π.Χ.) κ.α. Οι γυμνόστηθες Μινωίτισες φορούσαν μπούστο που 

στήριζε και σήκωνε επάνω τα στήθη ή το περικόρμιό τους ήταν δια-

μορφωμένο έτσι που να σηκώνει τα στήθη (βλέπε π.χ. την καλούμενη 

lady of sports). Από το περικόρμιο αυτό προέκυψε το μπούστο και το 

σουτιέν. 
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. Η εικόνα της μινωικής γυναίκας με τα σηκωμένα  στήθη,  τη 

μικροσκοπική μέση κ.λπ. ήρθε στη μόδα κατά τα τέλη του 1800  στο 

Παρίσι. Τότε οι Παριζιάνες έβαζαν ανορθωτικούς στηθόδεσμους (γαλ-

λικά σουτιέν) όπως αυτούς που φορούσαν οι μινωίτισες,  επίσης δέ-

νονταν με στενούς κορσέδες , για να κάνουν τη μέση τους μικρή και 

συνάμα φορούσαν στεφάνια κάτω  από τις μινωικού τύπου φούστες 

τους,  για να αυξήσουν το μέγεθος τους (να τις κάνουν καμπανοειδείς 

= τα λεγόμενα κρινολίνο), επειδή οι μόδιστροι τότε πίστευαν ότι οι  

Μινωίτισσες  είχαν και αυτές  κάποια πλαίσια κάτω από τις  φούστες 

τους,  για να στηρίξουν το καμπανοειδές σχήμα τους. 

 
 

 

 

ΜΙΝΩΙΚΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΟΔΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΜΕΤΑΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 
(ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΡΩΜΑΙΚΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Κ.ΛΠ. ΕΝ-

ΔΥΜΑΣΙΑ) 

 
 

1. Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Η ενδυμασία στην αρχαία Ελλάδα, όπως 

προκύπτει  από τις αφηγήσεις των αρχαίων 

συγγραφέων, καθώς  και από τα αρχαία α-

γάλματα, αρχαία  αγγεία και άλλες καλλι-

τεχνικές απεικονίσεις, αφενός δεν ήταν ό-

μοια με τη μινωική και αφετέρου δεν ήταν 

πάντοτε  και παντού η ίδια λόγω αφενός 

της εξέλιξης και αφετέρου  του ότι η αρχαία 

Ελλάδα δεν αποτελούνταν από ένα ενιαίο 

κράτος, αλλά από πολλές πόλεις – κράτη: 

Σπάρτη, Αθήνα, Κνωσός κ.λπ. διασκορπι-

σμένες σε όλη τη Μεσόγειο οπότε άλλες  

κλιματολογικές συνθήκες και άλλες παρα-

γωγικές δυνατότητες υπήρχαν στη μια 

πόλη-κράτος και άλλες στην άλλη. Έπειτα 

άλλα ήθη για την ενδυμασία είχε η μία 

πόλη και άλλα η άλλη. 

Ο Παυσανίας (Ελλάδος Περιήγησις, Αρκα-

δικά Ι, 5 – 7) αναφέρει ότι  ο Πελασγός, ο 

πρώτος βασιλιάς της Αρκαδίας,  ήταν κείνος που πρώτος κατασκεύασε 

καλύβες, για να μένουν οι άνθρωποι, καθώς και χιτώνες από δέρμα 

ύαινας για την ένδυσή τους και έτσι να μην κρυώνουν, αλλά και για 

να μην τους καίει ο ήλιος. Ο  Διόδωρος Σικελιώτης ( 5.72-77), όπως 

είδαμε στο Κεφάλαιο 1ο,  αναφέρει πως μια κρητικιά, η Αθηνά, ήταν 

είναι εκείνη που πέραν των άλλων βρήκε στην Κρήτη και την κατα-

σκευήν των ενδυμάτων, την ξυλουργική, την κατασκευή των αυλών 

και τη μουσική που παράγεται  από αυτούς και,  γενικά,  πολλά έργα 

που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το οποίο ονομά-

στηκε Εργάνη.  Ο Μινωικός Πολιτισμός ήκμασε στο νησί της Κρήτης 

από περίπου 2600 π.Χ. από το 1200 π.Χ.,  και αποτέλεσε - οικοδό-

μησε τα θεμέλια για την κλασική ελληνική κουλτούρα. Οι Μινωίτες, 

που  ήταν η αρχαία Ελλάδα της αρχαίας Ελλάδας, ανέπτυξαν θρη-

σκευτικές αντιλήψεις, την τέχνη και την αρχιτεκτονική που στη συ-

νέχεια  επηρέασαν το σύνολο του δυτικού πολιτισμού. Οι Μυκηναίοι, 

Τοιχογραφία γυναικών 

από το ανάκτορο Πύ-

λου. (Μουσείο Χώρας) 
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όταν έκαναν την εκστρατεία στην Τροία με τη βοήθεια των Κρητών 

(οι Κρήτες τους διέθεσαν το μεγαλύτερο στόλο της τότε εποχής), α-

πορρόφησαν ορισμένες πτυχές του πολιτισμού των Μινωιτών στο 

δικό τους πολιτισμό.  

Οι Κρήτες ήδη επί μινωικής εποχής, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2ο,  

είχαν ρούχα αφενός κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του χρήστη, 

κάτι όπως τα σημερινά ενδύματα  και αφετέρου ξέχωρα για τους ιε-

ρείς, καθώς και για την καθημερινότητα και τα γυμνάσια , κάτι που 

δεν ίσχυε τότε όχι μόνο στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε 

όλο το υπόλοιπο αρχαίο γνωστό κόσμο.   Οι υπόλοιποι αρχαίοι Έλλη-

νες τότε είχαν ενδύματα τα ίδια που είχαν και κλινοσκεπάσματα Ειδι-

κότερα οι υπόλοιποι αρχαίοι Έλληνες αρχικά είχαν ως ενδύματα ένα 

λεπτό και λινό ύφασμα  που λεγόταν χιτώνας με το οποίο τύλιγαν το 

σώμα τους,  καθώς και ένα χοντρό και μάλλινο ύφασμα,  που έμπαινε 

πάνω από το χιτώνα στο κρύο. Τα ενδύματα αυτά ήταν ως τα κλινο-

σκεπάσματα, δηλαδή  ήταν τα ιμάτια ως αυτά που βγαίνουν  από τον 

αργαλειό (= ορθογώνια, τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα, υφάσματα)  

με μικρή επεξεργασία. Ακολούθως στην αρχαία Ελλάδα προέκυψαν 

τέσσερα ενδύματα:  ο χιτώνας, το ιμάτιο, ο πέπλος και η χλαμύδα. 

Κατασκευάζονταν από λινάρι ή μαλλί και από αυτά ο χιτώνας έμπαινε 

κατάσαρκα και πάνω από το χιτώνα  το ιμάτιο,  που ήταν πιο χοντρό 

από το χιτώνα και κάτι ως το σάλι.  Πάνω από αυτά έμπαινε η χλα-

μύδα, η οποία ήταν το πιο χοντρό ένδυμα και η οποία ήταν κάτι ως 

το σημερινό παλτό. Ο πέπλος ήταν το επίσημο ένδυμα  των γυναικών. 

 
2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΤΡΩΙΚΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ 

  
Τρεις γενιές μετά το θάνατο του Μίνωα, σύμφωνα με τον Ηρό-

δοτο και τον Όμηρο (= το έτος 1218 – 1209 π.Χ., σύμφωνα με το 

Πάριο χρονικό), ο Αγαμέμνονας, αφού κατόρθωσε να ενώσει τα δυο 

σκήπτρα στα χέρια του, του Πέλοπα και του Περσέα,  (δηλαδή ένωσε 

τους Πέλοπες με τους Δαναούς ή Αχαιούς), αφενός έκανε πρώτη δύ-

ναμη τις Μυκήνες στο αρχαίο γνωστό κόσμο  και αφετέρου εκστρα-

τεύει ως αρχιστράτηγος μαζί με άλλους Έλληνες (Κρήτες, Αθηναίους 

κ.α.) εναντίον των βαρβάρων της Ασίας (= ο γνωστός πόλεμο της 

Τροίας, έγινε το 1218 – 1209 π.Χ., σύμφωνα με το Πάριο χρονικό), 

επειδή ο πρίγκιπας της Τροίας Πάρης ή Αλέξανδρος, έκλεψε την ω-

ραία Ελένη, σύζυγο του αδελφού του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου. 

Ο πόλεμος αυτός έγινε, σύμφωνα με τον Ισοκράτη κ.α., επειδή η 

Τροία και άλλοι βάρβαροι της  Ασίας έρχονταν στην Ελλάδα και άρ-

παζαν τις γυναίκες, τα εδάφη και τις περιουσίες  των Ελλήνων με συ-

νέπεια να δεινοπαθεί η Ελλάδα. 
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H τοιχογραφία της πομπής των γυναικών από το παλαιό Kαδμείο της Θή-

βας, Οι πομπεύτριες, στο πλαίσιο θρησκευτικής γιορτής, μεταφέρουν πολύ-

τιμα αντικείμενα ως δώρα (αναθήματα) μαζί με άνθη. Οι Θηβαίες γυναίκες  

φορούν ίδιες ενδυμασίες με τις Μινωίτισες, (Πρώτο μισό του 14ου αι. π.X. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας) 

 

 
Χρυσό δακτυλίδι γύρω στο 1500 π.Χ. από την Πύλο, κοντά στα ανά-

κτορο του Νέστωρα. 
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Γυναικείο δαιδαλικό άγαλμα από την Ελεύ-

θερνα Κρήτης,  γνωστό ως «η κυρία της Ωξέρ 

(Γαλλία)» “lady of auxeree”,  7ος  – 6ος  αιών 

π.Χ.  (Μουσείο Λούβρου) 

Καρυάτις στο Ερέχθειο, 421/ 406 π.Χ., με 

χιτώνα ιωνικό. Παρατηρείται ο κόλπος 

πάνω από τη ζώνη 

ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 
3. ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑ-

ΣΙΑΣ 

 

Η ενδυμασία στην κλασική καλούμενη αρχαία Ελλάδα αποτε-

λούνταν μόνο από ζώματα ή άλλως  ιμάτια και γι αυτό με την ονομα-

σία ιματισμός καλούνταν η όλη ενδυμασία.  Για τον ίδιο λόγο στην 

αρχαία Ελλάδα αρχικά δεν υπήρχαν ξέχωρα ανδρικά και ξέχωρα γυ-

ναικεία ρούχα, καθώς και  κουστούμια, αλλά απλώς υπήρχε ανδρικός 

και γυναικείος τρόπος ντυσίματος και ανδρικά και γυναικεία χρώματα 

και στολίδια. Ομοίως οι ενδυμασίες της εργασίας (εργατών, γεωργών, 

κτηνοτρόφων κ.λπ.), των στρατιωτικών κ.λπ.  είχαν διαφορές μόνο 

στον τρόπο που φοριόταν και επίσης  στα χρώματα, στα κεντήματα 

και στην ποιότητα του υφάσματος.   Ειδικότερα τα ενδύματα στην 

κλασική  αρχαία Ελλάδα ήσαν λίγα, απλά, χειροποίητα και συγκεκρι-

μένα τα εξής: ο χιτώνας, το ιμάτιο, ο πέπλος, η χλαμύδα και το εσώ-

ρουχο. 
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Α. Ο ΧΙΤΩΝΑΣ 

 Ο χιτώνας (δωρικά χιτών, ιωνικά κιθών) ήταν ανδρικό και γυ-

ναικείο ένδυμα, που   αρχικά ήταν ένα  ορθογώνιο ύφασμα (παραλ-

ληλόγραμμο =  όπως ακριβώς αυτό βγαίνει από τον αργαλειό,  όπως 

το κλινοσκέπασμα = η κουβέρτα), συνήθως λινό, με το οποίο τύλιγαν 

οι αρχαίοι το σώμα τους κατάσαρκα. Μετά  το ύφασμά αυτό διπλώ-

νονταν στη μέση από την κάθετη πλευρά  και ενώνονταν οι δυο πλα-

ϊνές άκρες του με περόνες ή ράβονταν, ώστε να γίνει σωλήνας. Στη 

συνέχεια στις παρυφές του ενός στομίου του σωλήνα  ενώνονταν δυο 

σημεία,  ώστε, όταν φοριέται, να κρατείται από εκεί στους ώμους και 

να μην πέφτει και από τις  τρεις οπές που σχηματίζοντας από τη με-

σαία να περνά το κεφάλι και από τις άλλες δυο τα χέρια. Υπήρχαν 

φαρδιοί και εφαρμοστοί, καθώς και μακροί και κοντοί χιτώνες. Ο  χι-

τώνας που έφτανε έως τα πόδια ονομαζόταν ποδήρης και αυτός που 

του έβαζαν μανίκια ονομάζονταν χειριδωτός.. Στο  χιτώνα οι χειρίδες 

(μανίκια) ράβονταν ξεχωριστά. Ένα είδος χιτώνα ήταν ο ετερομάσχα-

λος ή εξωμίς που άφηνε ακάλυπτο τον ένα ώμο και ο οποίο φοριόταν 

κυρίως από τους χειρωνάκτες. Οι στρατιώτες, οι κυνηγοί κ.λπ. εν ώρα 

εργασίας  φορούσαν κοντό χιτώνα, επειδή τους πρόσφερε ελευθερία 

κινήσεων..  

Ο χιτώνας που φοριόταν χωρίς ζώνη στη μέση  ονομαζόταν ορ-

θοστάδιος. Οι αρχαίοι φορούσαν το πέπλο και το χιτώνα με ζώνη στη 

μέση. Η συνήθεια των γυναικών ήταν να μαζεύουν το ύφασμα πίσω 

με αποτέλεσμα να πέφτει πάλι προς τα κάτω σχηματίζοντας έναν 

κόλπο.  

Σήμερα η λέξη χιτώνας  σημαίνει γενικά  ό,τι είναι λεπτό και 

περιβάλλει - καλύπτει κάτι, π.χ. : αμφιβληστροειδής / κερατοει-

δής  κ.λπ. χιτώνας, ενώ ότι περιβάλει κάτι και είναι χοντρό λέγεται 

μανδύας. Χιτώνιο λέγεται ο κοντός χιτώνας, σήμερα το κοντό στρα-

τιωτικό σακάκι που μοιάζει με μπουφάν /τζάκετ. Έκφραση: όποιος έ-

χει δύο χιτώνες δίνει τον ένα, για να δηλώσουμε ότι οι άνθρωποι πρέ-

πει να μοιράζονται μεταξύ τους τα αγαθά. 

 
Β. Η ΧΛΑΜΥΔΑ ή ΧΛΑΙΝΗ  (ΤΡΙΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑΣ) 

 

Τα αρχαία ελληνικά ενδύματα γυναικεία και ανδρικά μπορεί να 

χωριστούν σ' εσωτερικά (ενδύματα) από τα οποία κυριότερος ήταν ο 

χιτώνας και σ' εξωτερικά (επιβλήματα), όπως το "ιμάτιο" κατά κύριο 

λόγο, που ήταν κομμάτι υφάσματος που το φορούσαν πάνω από το 

χιτώνα και ο "πέπλος". Οι άνδρες φορούσαν "χιτώνα", που ήταν λευ-

κός και "ιμάτιο" (κάτι σαν πανωφόρι, από μαλλί) που, ανάλογα με το 

σχήμα του, ονομαζόταν: "χλαμύδα" ή συγκομμένα "χλαίνη", "τρίβω-

νας", «μανδύας (mantelum ιταλικός) κ.λπ.. 
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Η χλαμύδα ήταν αφενός ανδρικό κοντό ένδυμα των αρχαίων, 

πιο λεπτό από το ιμάτιο και αφετέρου είδος μανδύα (μανδύας,  από 

το ιμάτιο > ιμας, ιμάντας > manteluum > μανδύας = το επανωφόρι 

των Ρωμαίων, χιτών = ότι καλύπτει κάτι, το φόρεμα των αρχαίων,  

και μανδύας = ότι επικαλύπτει προστατευτικά κάτι, το παλτό). Ήταν 

περισσότερο ένδυμα των εφήβων, των ταξιδιωτών και των στρατιω-

τών. Υπήρχαν και ειδικές χλαμύδες ως  επίσημο ένδυμα βασιλέων και 

στρατηγών Το φορούσαν οι Θεσσαλοί και οι Μακεδόνες ιππείς και αρ-

γότερα το πήραν οι Αθηναίοι. Στην Αθήνα χλαμύδα φορούσαν οι νέοι 

και την έβγαζαν όταν γίνονταν άνδρες. Χλαμύδες υπήρχαν σε διάφο-

ρους χρωματισμούς και ποιότητα, σε πολύ λεπτά υφάσματα. Πολλές 

φορές τη στόλιζε μια μπορντούρα. Κούμπωνε με πόρπη στο δεξιό ώμο 

ή πίσω στο λαιμό. Από τους θεούς χλαμύδα φέρονται να φορούσαν ο 

Ερμής και ο Έρωτας.  Η χλαμύδα, που παραλλαγή της ήταν ο δωρικός 

τρίβωνας, ήταν ένα χοντρό ορθογώνιο (τετράγωνο ή παραλληλό-

γραμμο) ύφασμα όπως η κουβέρτα, που, αφού κάλυπτε την πλάτη 

και όλο το σώμα από τους δυο ώμους και κάτω,  ενώνονταν οι δυο 

επάνω γωνίες του και κούμπωναν με πόρπη ή περόνη. Έμπαινε πάνω 

από το χιτώνα, επειδή ήταν το παλτό της εποχής και διακρινόταν σε 

κόκκινη, πορφυρή  κ.λπ., 

Από τη χλαμύδα προέρχονται η  κάπα και η χλαίνη. Η κάπα είναι 

χλαμύδα με κουκούλα , για να προστατεύει το κεφάλι και η χλαίνη  

είναι χλαμύδα (σήμερα παλτό) με μεγάλο γιακά, για να σηκώνεται και 

να προστατεύει το λαιμό - αυτιά.  

 

Γ. Η ΖΩΝΗ 

Η ζώνη, που συνήθως ήταν λεπτή,  φοριόταν προαιρετικά στη 

μέση πάνω από τον πέπλο ή το χιτώνα. Ο πέπλος και ο χιτώνας φο-

ριόταν συχνά με ζώνη στη μέση. Οι γυναίκες μάζευαν αρκετό ύφα-

σμα του χιτώνα πίσω, το οποίο έπεφτε πάλι προς τα κάτω σχηματί-

ζοντας τον κόλπο.  

. 

Δ. Ο ΠΕΠΛΟΣ 

Ο πέπλος ήταν ένα μάλλινο ένδυμα χωρίς μανίκια που φορού-

σαν οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα, που το συγκρατούσαν στους 

ώμους και το έσφιγγαν στη μέση. Αποτελούνταν από ένα ορθογώνιο 

ύφασμα, όπως αυτό που βγαίνει από τον αργαλειό, το οποίο δε χρεια-

ζόταν να ραφτεί.  Το ύφασμα διπλωνόταν στο ένα τρίτο περίπου του 

ύψους του μία φορά προς τα έξω σχηματίζοντας έτσι έναν υφασμά-

τινο όγκο, το απόπτυγμα, που έπεφτε προς τα έξω στην πλάτη και το 

στήθος. Η κλειστή πλευρά του υφάσματος βρισκόταν συνήθως στην 

αριστερή πλευρά του σώματος. Με πόρπες και περόνες καρφιτσώνο-

νταν η επάνω παρυφή του υφάσματος με τέτοιο τρόπο ώστε να δη-

μιουργείται άνοιγμα για το λαιμό και το δεξιό βραχίονα. Στην 
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αριστερή του πλευρά ο πέπλος είχε δύο παρυφές κάτω και τέσσερις 

επάνω στο ύψος του αποπτύγματος, το οποίο μπορούσε να χρησιμο-

ποιηθεί και ως κάλυμμα κεφαλής. Ο πέπλος μπορούσε να φορεθεί 

επάνω από το χιτώνα. 

Ο πέ-

πλος κατά 

τους αρχαί-

ους χρόνους  

ήταν και αν-

δρικό περί-

βλημα. Κατά 

τους ομηρι-

κούς χρό-

νους ο πέ-

πλος ήταν 

μόνο γυναι-

κείο ένδυμα, 

το οποίο ή-

ταν ύφασμα 

πολύπτυχο, 

πολυτελές, 

μάλλινο, έγ-

χρωμο, 

πλατύ, αχει-

ρίδωτο, ά-

φηνε τους 

βραχίονες 

γυμνούς, 

συγκρατού-

νταν από 

τους ώμους 

με πόρπες, 

έφθανε 

μπροστά μέ-

χρι τη βάση των ποδιών και το πίσω μέρος του σέρνονταν στο έδα-

φος. Τέτοιον πέπλο έφεραν οι Τρωάδες «ελκεσίπεπλοι» (Ομ. Ιλ. Ζ 

442) και η Ελένη «τανύπεπλος» (Ομ. Οδ. δ 305).  Κατά τον Όμηρο 

αναγράφεται ο πέπλος ως «ποικίλος» που ήταν κεντητός (Ιλ. Ε 735), 

«παμποίκιλος», ολοκέντητος (Ιλ. Ζ 289). Ο πέπλος φοριόνταν και 

άνευ πόρπων ή πόρπης από την ανοιχτή πλευρά, ο οποίος συγκρα-

τούνταν με ζώνη απ’ τα πλευρά, από όπου και τα επίθετα του Ομήρου 

«βαθύζωνος» (Ιλ. Ι 594, Οδυσ. Γ 154 κ.ά.), «εύζωνος» (Ζ 467 κ.ά.), 

ενώ στο στήθος το ύφασμα προσέπεφτε διπλό ως «απόπτυγμα». Με 

τον πέπλο κάλυπταν πολλές φορές όχι μόνο το σώμα αλλά και το 
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κεφάλι. Τέτοιον πέπλο έφεραν συνήθως κατά τις κηδείες.  Επίσης και 

κατά τους γάμους, όταν η νύφη ενδεδυμένη με λαμπρό πέπλο παρα-

δίδονταν στον σύζυγο στην πόρτα του νυφικού θαλάμου. Με αυτό 

καλυμμένη περιγράφεται από τον Όμηρο η «κροκόπεπλος Ηώς» (Ιλ. 

Θ 1, Ψ 227) και από τον Ευριπίδη η «μελάμπεπλος Νυξ» (Ίων. 

1150).  Τον πέπλο τον διατήρησαν οι Δωριείς μέχρι τον 5ο αιώνα, ο 

οποίος διατηρήθηκε και από τους Ρωμαίους, ενώ οι Ίωνες σιγά σιγά 

τον αντικατέστησαν με το λινό χιτώνα. 

Σήμερα «πέπλο» λέγεται το λεπτό διαφανές ύφασμα με το οποίο 

οι νύφες καλύπτουν το κεφάλι τους με ένας μερος και  το υπόλοιπο 

κρέμεται πίσω στην πλάτη.  Μεταφορικά  πέπλο λέγεται και ό,τι βρί-

σκεται πάνω ή γύρω από κάτι με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η θέα: 

πέπλο ομίχλης, πέπλο καπνού/  μυστηρίου / σιωπής/ μυστικότη-

τας.  Ετυμολογία: από το αρχαίο « ο πέπλος»,  από το ΙΕ πελ- "δι-

πλώνω, πτυχώνω"  πλέκω - πλέκομαι, πέπλεγμαι, πεπλεγμένο 

 

Γ. ΤΟ ΙΜΑΤΙΟ 

Το Ιμάτιο ήταν ένα μακρύ παραλληλόγραμμο ύφασμα, που, α-

φού το πέρναγαν κάτω από την αριστερή μασχάλη, το τύλιγαν γύρω 

από το στήθος και την πλάτη και τέλος το κούμπωναν πάνω από το 

δεξιό βραχίονα. Μπορούσε να στερεωθεί συμμετρικά και έπεφτε ε-

λεύθερο στην πλάτη με τις δύο άκρες του ιματίου να περνάνε πάνω 

από τους ώμους προς τα εμπρός ή να κρέμεται προς τα κάτω ή να το 

τυλίγουν γύρω από τους γοφούς ή μπορεί να καλύπτει τους γοφούς 

και η μία άκρη του να περνά πάνω από την πλάτη στον αριστερό ώμο 

και να πέφτει ελεύθερα προς τα μπροστά. Επίσης το ιμάτιο μπορού-

σαν να το φορέσουν άνδρες και γυναίκες. Ιμάτιο  φορούν οι αρχαϊκές 

κόρες της Ακρόπολης.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 

 

Ο Θουκυδίδης (Α, 6), σχετικά με την ενδυμασία των Ελλήνων,  

αναφέρει: << Οι Αθηναίοι, εξ άλλου, υπήρξαν μεταξύ των πρώτων, 

οι οποίοι, αφού παρήτησαν την οπλοφορίαν, ηκολούθησαν δίαιταν 

μάλλον αβίαστον και ετράπησαν εις την τρυφηλότητα. Και από τους 

πλέον ηλικιωμένους μεταξύ των, οι πλούσιοι, ένεκα του ἀβροδιαίτου 

αυτων, μόλις εσχάτως έπαυσαν να φορούν λινούς χιτώνας και να συ-

μπλέκουν επὶ της κεφαλής την κόμην των εις κρώβυλον δια χρυσής 

πόρπης, εχούσης το σχήμα τέττιγος. Ως εκ τούτου, άλλωστε, και ὁ 

ιματισμός αυτός επεκράτησεν επὶ πολὺ μεταξὺ των πλέον ηλικιωμέ-

νων Ιώνων, λόγω της φυλετικής προς τους Αθηναίους συγγενείας. 

Εξ άλλου, οι Λακεδαιμόνιοι πρώτοι μετεχειρίσθησαν την απλουστέραν 

ενδυμασίαν, ἡ οποία σήμερον συνηθίζεται, και συγχρόνως ἡ δίαιτα 
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των εὐπορωτέρων αφωμοιώθη γενικώς, όσον ήτο δυνατόν, προς την 

του κοινού λαού. Πρώτοι ωσαύτως κατά τους αθλητικούς αγώνας, 

αποβάλλοντες τα ενδύματά των, παρουσιάζοντο γυμνοὶ και ηλείφο-

ντο με έλαιον. Αλλά παλαιότερον, ακόμη και εις τους Ολυμπιακούς 

αγώνας, οι αθληταί, όταν ηγωνίζοντο, έφεραν διαζώματα περί τα αι-

δοία, και ἡ συνήθεια αυτή διατηρείτο μέχρι προ ολίγων ετών και δια-

τηρείται, ακόμη και σήμερον εις μερικούς βαρβάρους και ιδίως Ασιά-

τας, όπου οι αγωνιζόμενοι δια τα έπαθλα πυγμής και πάλης φέρουν 

διαζώματα. Αλλά θα ημπορούσε κανεὶς ν' αποδείξη ότι και πολλάς άλ-

λας συνήθειας είχαν οἱ παλαιοί Έλληνες, ομοίας με τας συνηθείας των 

σημερινών βαρβάρων>>. (Θουκυδίδης, Α, 6, Μετάφραση  Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος) 

 

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Οι αρχαίοι Έλληνες μέσα στην οικία τους κυκλοφορούσαν ξυ-

πόλυτοι, αν και υπήρχαν και υποδήματα που χρησίμευαν όπως οι ση-

μερινές παντόφλες και τα τσόκαρα. Όταν περιπατούσαν απλώς ή όταν 

δεν εργάζονταν φορούσαν τα καλούμενα σανδάλια και στις βαριές 

δουλειές, στο στρατό κ.λπ. φορούσαν  κοντές μπότες από δέρμα. Ει-

δικότερα τα υποδήματα των αρχαίων Ελλήνων ήταν: οι μπότες, οι 

λεγόμενες ενδρομίδες ή εμβάδες, τα σανδάλια, οι  κρηπίδες οι κό-

θορνοι κ.α. Υπήρχαν επίσης: περικνημίδες, υφασμάτινες, δερμάτινες 

ή μεταλλικές (των στρατιωτών για προστασία από τα βέλη) και τα πε-

ριμήρια , που κάλυπταν τους μηρούς των πολεμιστών. 

 

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

Από τις αρχαίες ελληνικές παραστάσεις σε εικόνες και τοιχογρα-

φίες , βλέπε και αυτή της σταύρωσης του Ιησού, προκύπτει ότι και οι 

αρχαίοι φορούσαν εσώρουχα, κυρίως στα σκέλη. Το εσώρουχο των 

σκελών ήταν είτε κοντή ανασυρίδα, κοντοβράκι, είτε ζώμα σε σχήμα 

Τα (ρωμαϊκό ζώμα), του οποίου η κάτω άκρη περνούσε  κάτω από τα 

σκέλη από το πίσω μέρος  και αφού ανασυρόταν από μπροστά στο 

ύψος της μέσης, δενόταν μαζί με τις άλλες. Οι Κρητικής ήδη επι μι-

νωικής εποχής φορούσαν επανωκόρμιο που διέθετε ανορθωτικό στη-

θόδεσμο και οι άλλες Ελληνίδες χρησιμοποιούσαν το καλούμενο 

στροφίον, δηλαδή ένα κορδόνι  με το οποίο έκαναν το πάνω μέρος 

του χιτώνα τους να γίνεται και στηθόδεσμος.  

 

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολλών ειδών καλύμματα της κεφα-

λής είτε για ομορφιά ή διάκριση είτε για προστασία της από τις καιρι-

κές συνθήκες ( ήλιο, κρύο κ.λπ.). Τα καλύμματα αυτά ήταν  κάπως 

όπως τα σημερινά και τα απλά σημερινά καπέλα, όμως με  κάπως 

διαφορετικό σχήμα και τρόπο φορέματος. Ο πέτασος ήταν πλατύγυρο 
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ψάθινο καπέλο,  όπως περίπου η σημερινή ρεπούμπλικα για προστα-

σία από τον ήλιο. Κρατιόταν από ένα λουρί που περνούσε κάτω από 

το λαιμό. Μετά λεγόταν «σκιάδειον ή σκιάδιον» = αυτό που κάνει 

σκιά. Επίσης υπήρχαν και τα καλούμενα κράνη ή περικεφαλαίες, που 

ήταν χάλκινα κυρίως καπέλα, για προστασία  από τα βέλη και τα σπα-

θιά στον πόλεμο.   

 

 
Αγαλμάτιο πεπλοφόρου κόρης, 

που φορά χιτώνα με κοντές χειρί-

δες και πέπλο με μακρύ από-

πτυγμα. Στο κατώτερο μέρος του 

αποπτύγματος υπάρχει διαμπε-

ρής οπή για τη συνένωση των δύο 

ξεχωριστών χυτών τμημάτων που 

απαρτίζουν τη μορφή. (Ε.Α.Μ.) 

 
Αττικός αμφορέας, 480–470 π.Χ., με 

τον Ερμή να φορά κοντό χιτώνα, σαν-

δάλια και τον πέτασο. 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΑΦΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 325 - 300 π.Χ 

 

Οι Μακεδόνες αξιωματούχοι του πεζικούς συνοδευόμενοι με  ιπποκόμους   

προσέρχονται σε συμπόσιο. Οι Αξιωματούχοι φορούν χλαμύδες πάνω από 

χιτώνα, στα πόδια κρηπίδες (είδος σανδαλιών) και στο κεφάλι καυσίες, Οι 

μουσικοί είναι  γυναίκες με ποδήρη φορέματα και που η μία παίζει κιθάρα 

και η άλλη αυλό.  Ο οινοχόος είναι άνδρας , ο οποίος φορά μόνο ζώμα. ( 

Άποψη από τη ζωφόρο του τάφου).  

 

Οι Μακεδόνες αξιωματούχοι πεζικού προσέρχονται στο συμπόσιο με σάρι-

σες και  ασπίδες. Φορούν χλαμύδες πάνω από χιτώνα, κρηπίδες (είδος σαν-

δαλιών) και στο κεφάλι καυσίες, ( Άποψη από τη ζωφόρο του τάφου).  
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Φρουροί του τάφου με μακρές σάρισες (μακρύ δόρυ) και των οποίων οι α-

σπίδες είναι κρεμασμένες και η μια φέρει επάνω το φτερωτό κεραυνό του 

Δία και η άλλη το γοργόνειο. Φορούν χλαμύδες πάνω από χιτώνα, μπότες 

και στο κεφάλι καυσίες,  

 
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα αναφέρει ότι οι αθλητές, όταν πήγαιναν 

να αγωνιστούν,  φορούσαν  «ζώμα»  και «ιμάντας»:  «ζώμα δε οι 

πρώτον παρακάββαλεν, αὐτὰρ έπειτα/ δώκεν ιμάντας εϋτμήτους βοὸς 

αγραύλοιο./ τω δε ζωσαμένω βήτην ες μέσσον αγώνα, / άντα δ’ ανα-

σχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν αμ’ άμφω….»(Ιλιάδα Ραψωδία Ψ, 683-

686).  

Ο Αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος, 12ος αι. μ.Χ. ,  σχετικά με την αρ-

χαία ελληνική αθλητική ενδυμασία, αναφέρει ότι αρχικά  υπήρχε η 

συνήθεια οι αθλητές να βάζουν  τα καλούμενα ζώματα ή άλλως περι-

ζώματα γύρω από τα αιδοία τους, για να μην  πληγώνονται. Ωστόσο, 
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όταν κάποιοι Αθηναίοι επί άρχοντα Ιππομένους αγωνίστηκαν και ο 

ένας από αυτούς έπιασε τον άλλο από το ζώμα και δεν το άφηνε να 

νικήσει, κάτι που συνέβη και στην ιδ’ Ολυμπιάδα με τον Έρσιπον, που 

κι αυτόν τον έπιασε  ο αντίπαλός του από το ζώμα και δεν τον άφησε 

να νικήσει, θεσπίστηκε από τότε και εξής οι αθλητές να αγωνίζονται 

εντελώς γυμνοί και γι αυτό μετά οι αγώνες λέγοντα γυμνικοί και το 

μέρος όπου γινόταν οι αγώνες γυμναστήριο. πρβ: 

<<683 ζώμα: περιζώματα γαρ  έως ποδών διήκοντα εφόρον 

προς το μη ευκόλως πλήττεσθαι. ύστερον δε Αθήνησίν τινών αγωνι-

ζομένων άρχοντος Ιππομένος συνέβη ίνα αυτών πεσόντα προς το ε-

μποδσθήναι υπό του περιζώματος τελευτήσαι (κατά την ιδ’ Ολυ-

μπιάδα, εφ Ιππομένος Αθήνησιν άρχοντος, Ολυμπίασι στάδιον θεό-

ντων εν περιζώμασι συνέβη ίνα αυτών Έρσιπον εμποδισθέντα υπο 

του περιζώματος  πεσείν και τελευτήσαι V ), όθεν εθεσπίστη γυμνός 

αγωνίζεσθαι μέχρι του νυν, διο και οι τόποι εν οις έκτοτε επονούντο, 

γυμνάσια καλούνται. Νεώτερος ουν Ησίοδος γυμνόν εισάγων αγωνι-

στάς, γυμνόν εισάγων Ιππομένη αγωνιζόμ,ενον ταλάντων (τη Αττα-

λάντη Heynios).V. Ιππομένη αγωνίζομενον Αταλάντη. η διπλή προς 

το παλαιόν έθος, ότι εν  ενί περιζώματι ηγωνίζοντο. άλλως ζώμα νυν 

περίζωμα. Πρώτον δε έθος ην τοις παλαιοίς περιζώματα φέρειν εν τοις 

αιδoίοις (περί τα αιδεία D) και ούτως αγωνίζεσθε. Κατά δε τ’ και β’ 

(λβD) Ολυμπιάδα Ορίππου του Λακεδαιμονία λυθέν αγωνιζομένου το 

περίζωμα αίτιον αυτώ νίκης (ήττης D) εγένετο εξ ου νόμος ετέθη γυ-

μνός τρέχειν. AD.>>   (Scholia in Homeri Iliadem, IMMAANUELIS 

BEKKERI,  BEROLINI 1825)  

«683 Ζώμα δε ου μόνον εν πυγμαχία, αλλά εζώνυντο και οι 

παλαίοντες, ως δηλώσει προιών ο ποιητής. Ότι δε και εγυμνούντο οι 

ούτω ζωνύμενοι, σιγά ως φανερόν, καθά παντελώς εσίγησε και το 

ζώσασθαι τον επειόν, ως από του Ευρυάλλου γνωσθησόμεν ον, ενε-

φηνε δε μόνο το και αμφοτέρους ενταύθα ζώσασθαι εν των ειπείν, οι 

δε ζωσάμενοι, περί δε του ζώματος φέρεται ιστορία, ότι μετά την ιδ’ 

Ολυμπιάδα συνέβη Όρσιπον τινά εμποδισθένετα υπό περιζώματος, 

πεσείν και τελευταίσαι, ή κατά τινας νικιθήναι, όθεν εθεσπίσθη γυ-

μνούς τους τοιούτους αγωνίζεσθαι……….» ( Eustathii archiepiscopi 

Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Iliadem, ΙΛΙΑΣ Ψ 683,  

12ος αι. μ.Χ. ) 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1) Η ενδυμασία των αρχαίων Ελλήνων ήταν διαφορετική από 

αυτή των λαών της Αιγύπτου και της Ανατολής λόγω διαφορετικού 

κλίματος, αλλά και λόγω διαφορετικού πολιτισμού – τεχνογνωσίας. 

Τα αρχαία ελληνικά υφάσματα προέκυπταν από τις βασικές πρώτες 

ύλες, ζωικές και φυτικές, με κυριότερες το μαλλί, το λινάρι και το 

μετάξι. Για την ύφανση των πρώτων αυτών υλών χρησιμοποιούνταν 



131 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ 

 

ο κάθετος αργαλειός με βάρη. Τα υφάσματα γίνονταν ενδύματα ρά-

βοντάς τα με ραφίδες ή βελόνες, χάλκινες, σιδερένιες ή οστέινες.  

2) Οι αρχαίοι Έλληνες  στο πένθος ντύνονταν με μαύρα ή σκου-

ρόχρωμα ενδύματα, πλην ίσως του Άργους  που φορούσε λευκά. Η 

συνήθεια, η παράδοση με τα μαύρα (μέλανα) ρούχα στο πένθος  είναι 

από αμνημονεύτων χρόνων, όπως προκύπτει   από τα αναφερόμενα 

από τους αρχαίους συγγραφείς, αλλά και από τους μύθους των  Ελ-

λήνων. Για παράδειγμα ο μύθος του Μινώταυρου αναφέρει ότι ο βα-

σιλιάς των Αθηνών Αιγέας παρήγγειλε στους ναύτες του να βάψουν 

μαύρα τα άσπρα των πλοίων κατά την επιστροφή τους από την 

Κρήτη, αν σκοτώνονταν ο γιος του Θησέας στην Κρήτη. Ο Ξενοφώ-

ντας στα Ελληνικά του (σελ. 58) περιγράφει το κόλπο του Θηραμένη, 

που έντυσε κατασκόπους του με μαύρα ρούχα, για να πλησιάσουν  

συγγενείς σκοτωμένων κ.λπ., πρβ: «Οι ουν περί τον θηραμένην πα-

ρασκεύασαν ανθρώπους μέλανα ιμάτια έχοντας και έν χρω κεκαρμέ-

νους πολλούς εν ταύτη τη εορτή , ίνα προς την εκκλησίαν ήκοιεν, ως 

δη συγγενείς όντες των απολωλότων, και Καλλίξενον έπεισαν εν τη 

Βουλή.>> Επίσης στην Τραγωδία Ορέστης του Ευριπίδη στ. 458 ο 

Σπαρτιάτης Τυνδάρεω έρχεται με μαύρο πέπλο και πένθιμη κουρά για 

τη θυγατέρα του:   «και μην γέροντι δεύρ᾽ αμιλλάται ποδί ο Σπαρτιά-

της Τυνδάρεως, μελάμπεπλος κουρά τε θυγατρὸς πενθίμω κεκαρμέ-

νος».  

Σε άλλα μέρη, όταν υπάρχει πένθος δε φορούν μαύρα ρούχα , 

αλλά έχουν άλλα έθιμα και σε άλλα είναι κάπου ως τα ελληνικά. Για 

παράδειγμα η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι για  ένδειξη βαθύτατου 

πένθους ή οργής και αγανάκτησης  ήταν το σχίσιμο των ρούχων (ι-

ματίων) και η ένδυση με σάκο και η παράλληλη ρίψη (κατάσπασις, 

επίπασις) σποδού (στἀκτης) ή χώματος επί της κεφαλής. Στην τρα-

γωδία του Αισχύλου Περσαι 607-699, ο Αισχύλος παρουσιάζει μια  τε-

λετή στην περσική πρωτεύουσα, μετά τα νέα της ήττας του Δαρείου 

στη Σαλαμίνα  (480 π.Χ.), στην οποία  η βασιλομήτωρ Ατοσσα βγαίνει 

από το βασιλικό παλάτι με μαύρα ρούχα, φέρνοντας χοές με μέλι, 

γάλα, αγιασμένο νερό, κρασί και ελαιόλαδο, μαζί με στεφάνι και αφού 

αποθέτει το στεφάνι στον τάφο του Δαρείου,  προσφέρει σπονδές. 

3) Ο τρόπος ζωσίματος στην αρχαία Ελλάδα ήταν ανάλογος με 

την εργασία, ώστε η ενδυμασία να μην την εμποδίζει. Στην καθημε-

ρινή τους ζωή π.χ. οι Αθηναίοι φορούσαν πιο απλά ενδύματα, πράγμα 

που επηρεαζόταν και από το επάγγελμα του καθενός. Οι Αθηναίοι 

χειρωνάκτες που ζούσαν στην ύπαιθρο και οι δούλοι της Αθήνας ντύ-

νονταν με την εξωμίδα. Οι αγρότες φορούσαν ένα ένδυμα την κατω-

νάκη που ήταν κατασκευασμένο από χοντρό μαλλί με παρυφή που 

την έπαιρναν από το μαλλί των προβάτων ενώ οι αλιείς φορούσαν το 

φορμό που τον έφτιαχναν από πλεκτή ψάθα και τέλος οι βοσκοί ντύ-

νονταν με τη διφθέρα 
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Οδηγίες για το πως 

να φτιάξεις έναν 

πέπλο 

-Χρειάζεσαι ένα με-

γάλο κομμάτι ύφα-

σμα. Το μάκρος του 

πρέπει να είναι αρ-

κετά μεγαλύτερο απ' 

ότι το ύψος σου. Επί-

σης, όταν θα το δι-

πλώνεις στα δύο πρέπει να φτάνει από τον έναν αγκώνα σου στον άλλον. 

Δίπλωσέ το στο σημείο που δείχνει το σκίτσο. 

-Τύλιξέ το γύρω σου και καρφίτσωσέ το στους ώμους με δύο παραμάνες. 

Δέσε μια ζώνη γύρω από τη μέση σου και τράβα λίγο το ύφασμα ώστε να 

φαίνεται χαλαρό. Ο- πέπλος σου είναι έτοιμος! 

Οδηγίες για το πως 

θα φτιάξεις έναν χι-

τώνα  

-Το μάκρος του υφά-

σματος πρέπει να εί-

ναι τουλάχιστον ίσο 

με το ύψος σου. Όταν 

το διπλώσεις στα δύο 

πρέπει να φτάνει από τη μία άκρη του ενός χεριού στην άλλη άκρη του άλ-

λου χεριού. 

-Ράψε το πλάι του υφάσματος όπως δείχνει το σκίτσο. Ράψε το ύφασμα 

ώστε να μην ανοίγει. Μην ξεχάσεις να αφήσεις ανοίγματα για το κεφάλι και 

τα χέρια. Φόρεσε το χιτώνα. 

-Δέσε μια ζώνη γύρω από τη μέση και τράβα λίγο το ύφασμα ώστε να «πέ-

φτει» ελαφρώς. Ο χιτώνας σου είναι έτοιμος! 
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ω   

ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΚΟΣ ΧΙΤΩΝΑΣ 

Δωρικός λέγεται ο απλός χιτώνας, αυτός που είναι κοντός και χωρίς δίπλες 

και ιωνικός αυτός με πολλές δίπλες και ποδήρης. Ο ιωνικός φτιάχνεται από 

ένα παραλληλόγραμμο μάλλινο ύφασμα, του οποίου η επάνω μεριά διπλω-

νόταν μέχρι τη μέση του υπόλοιπου κομματιού, κάνοντας δίπλη, το από-

πτυμα, όπως δείχνει το σχήμα 1.  Μετά διπλώνονται  στη μέση από την 

πλάγια πλευρά, ως δείχνει το σχήμα 2 και στη συνέχεια ενώνονται-ράβονται 

οι δυο άκρες του υφάσματος (ή κλείνονται με μία σειρά από  κουμπιά), κα-

θώς  και δυο σημεία της άνω  πλευράς (παρυφής), όπως δείχνουν τα σχή-

ματα 3 και 4,  αφήνοντας έτσι ανοίγματα για το κεφάλι και τους βραχίονες. 

Ο χιτώνας που του προσθέτουμε μανίκια ονομάζονται χειριδωτός και αυτός 

που φτάνει ως τα πόδια ποδήρης. 
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Αρχαίος Έλληνας με χλαμύδα, και  πέτασο 
Αρχαίος Έλληνας οπλίτης. 

 
 
 
 

4. Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΡΩΜΑΙΩΝ 

 
Η ενδυμασία και γενικά ο πολιτισμός των Ρωμαίων είχε επηρε-

αστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από εκείνα των αρχαίων Ελλήνων 

λόγω του ότι αφενός οι Έλληνες προηγήθηκαν στον πολιτισμό και 

αφετέρου Έλληνες και Ρωμαίοι ήσαν και γείτονες και  «una faca una 

raza». Απλά οι Ρωμαίοι, σε σχέση με τους Έλληνες, προτιμούσαν πε-

ρισσότερο το μαλλί απ’ το λινάρι, επειδή το κλίμα της Ρώμης ήταν πιο 

ψυχρό από αυτό των ελληνικών πόλεων.  

Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Λόγος Β’ 

LXI. 1-2), αναφέρει ότι οι Ρωμαίοι, αντέγραψαν με το νομοθέτης τους 

Νομά τη Μινωική Πολιτεία και έτσι εκπολιτίστηκαν και αυτοί. Ο Στρά-

βων αναφέρει ότι η Ρώμη υπήρξε αποικία Αρκάδων ιδρυθείσα από τον 

Εύανδρο, ο οποίος μάλιστα φιλοξένησε τον ήρωα Ηρακλή, όταν ο τε-

λευταίος ταξίδευε δυτικά για να βρει τα βόδια του Γηρυόνη. Ο Στρά-

βων αναφέρει επίσης ότι από των ημερών του Ευάνδρου καθιερώθηκε 

να προσφέρουν οι Ρωμαίοι θυσίες στον Ηρακλή και να τον τιμούν ως 

πατρογονικό τους ήρωα. Επίσης, ο Στράβων γράφει ότι οι Ρωμαίοι 

τιμούν και τη μητέρα του Ευάνδρου, Νικοστράτη, την οποία αποκα-

λούν Καρμέντη (Στράβωνος, «Γεωγραφικά» 5, 3,3). Ο Βιργίλιος α-

ναφέρει ότι ο Εύανδρος και οι Αρκάδες οικιστές της Ρώμης 
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κατάγονταν από την Αρκαδική Παλλάδα (Βιργιλίου, Αινειάς 8,51). Ε-

πίσης ο Οβίδιος αναφέρει ότι όταν ο Εύανδρος έφθασε στην περιοχή, 

την ηύρε ερημική και αραιοκατοικημένη, όμως η μητέρα του Νικο-

στράτη προφητικώς είπε πως ο τόπος προοριζόταν να γίνει το κέντρο 

μιας μεγάλης αυτοκρατορίας. Ο Πλούταρχος αφενός  καταγράφει την 

ύπαρξη βωμού στη Ρώμη προς τιμήν της Νικοστράτης – Καρμέντης 

παρά το τείχος της Ρώμης (Πλουτάρχου, «Ρωμύλος»,21) και αφετέ-

ρου αναφέρει ότι οι αρχαίοι Ρωμαίοι αρχικώς μιλούσαν Ελληνικά 

(Πλουτάρχου, «Ρωμύλος», 15).  Μετά που οι Ρωμαίοι έγιναν κοσμο-

κράτορες χρησιμοποιούσαν περισσότερα διακοσμητικά ενδυματολο-

γικά αξεσουάρ, που μαζί με τα χρώματα και την ποιότητα των ενδυ-

μάτων δήλωναν την κοινωνική και οικονομική τάξη των ανθρώπων. 

Έτσι, υπήρχαν ρούχα που ξεχώριζαν τους Ρωμαίους πολίτες από τους 

κατακτημένους. Φανέρωναν, επιπλέον, το αξίωμα ή την ηλικία εκεί-

νου που τα φορούσε. Ειδικότερα τα ενδύματα των Ρωμαίων ήσαν τα 

εξής:  

 
Α. Η TUNICA 

Η tunica, που ήταν κάτι όπως ο ελληνικός χιτώνας και φοριόταν 

τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες.   Ως ένδυμα σχηματίζονταν 

από δύο κομμάτια τετραγώνου  μάλλινου ή λινού υφάσματος ραμ-

μένα μαζί (ή από ένα , που διπλώνοντας καθέτως στη μέση ) και α-

κολούθως στο επάνω στόμιο του σωλήνα ενώνονταν σε δυο σημεία 

της παρυφής, ώστε να  να κρατείται από εκεί στους όμως κ.λπ..  Πίσω 

έπεφτε ακανόνιστα μέχρι τα γόνατα, ενώ μπροστά κατέβαινε πιο χα-

μηλά και είχε κοντά μανίκια. Ο χιτώνας των γυναικών ήταν μακρύτε-

ρος και έφθανε συχνά μέχρι τη φτέρνα. Συχνά δενόταν με μια ζώνη 

πάνω από τη μέση. Τα κορίτσια φορούσαν έναν απλό χιτώνα (tunica) 

με μια ζώνη στη μέση. Όταν έβγαιναν έξω φορούσαν πάνω από αυτόν 

έναν δεύτερο ο οποίος έφτανε μέχρι τα πόδια τους.  

 
Β. H ΤΗΒΕΝΝΟΣ ή ΤΟΓΑ (TOGA) 

Ο Διονύσιος 

Αλικαρνασσέας 

(Ρωμαϊκή Αρχαιο-

λογία LXI.) ανα-

φέρει ότι η τόγα  

(toga) των Ρω-

μαίων στα ελλη-

νικά λέγεται τή-

βεννος , όμως δεν 

του φαίνεται  το ό-

νομα  αυτό  να εί-

ναι ελληνικό, πρβ:  
Η Ρωμαική τήβενος ή λατινικά toga 



136 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ 

 

«τα δε τοιαύτα των αμφιεσμάτων Ρωμαίοι μεν τόγας, Έλληνες δε τη-

βέννας1καλούσιν, ούκ οίδ᾿ οπόθεν μαθόντες· Ελληνικὸν γαρ ου φαίνε-

ταί μοι τούνομα είναι». Οι εξόριστοι Ρωμαίοι δεν είχαν το δικαίωμα να 

φορούν τήβεννο, ούτε και οι ξένοι. Τήβεννο είχαν δικαίωμα να φο-

ρέσουν μόνο όσοι είχαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη.  

Οι τήβεννοι  διέφεραν στο χρώμα και κυρίως στην ποιότητα-

βάρος του υφάσματος,  που έκανε διαφορετική και την αξία της. Οι 

ενήλικοι πολίτες φορούσαν λευκή τήβεννο και οι νέοι κόκκινο. Οι 

χρωματικές της διαβαθμίσεις ήταν ενδεικτικές για την κοινωνική θέση 

του πολίτη. Ειδικότερα το χρώμα της τηβέννου ή toga ήταν  λευκό 

και αυτή των ανώτερων αξιωματούχων είχε κατά μήκος της άκρης 

της μια πλατιά πορφυρή ταινία, σύμβολο εξουσίας και πλούτου. Ο 

αυτοκράτορας και οι υψηλοί αξιωματούχοι μπορούσαν να φορούν 

μία μωβ τήβεννο σε σημαντικές εκδηλώσεις, ενώ σε περιόδους πέν-

θους οι τήβεννοι είχαν σκούρο χρώμα.  Οι αξιωματούχοι φορούσαν 

τήβεννο στολισμένη με σχέδια ή με πολύτιμα πετράδια.   

Η τήβεννος φτιάχνονταν αρχικά από μάλλινο ύφασμα και αρ-

γότερα οι θερινές τήβεννοι φτιάχνονταν από μετάξι. Είχε σχήμα οβάλ 

με διάμετρο 2 μέτρα ή όσο το ύψος του χρήστη,  μήκος 6 μέτρων ή 

όσο τρεις φορές το ύψος του χρήστη και ήταν ένδυμα αντίστοιχο προς 

την ελληνική χλαμύδα, δηλαδή  επανωφόρι που φοριόταν πάνω από 

το ιμάτιο της  tunica (= ο ρωμαϊκός χιτώνας), μόνο που η τήβεννος 

ήταν πολύ πιο μακρά και σε σχήμα οβάλ, ενώ η χλαμύδα ήταν ορθο-

γώνια και όσο το ύψος και πλάτος του χρήστη. Στην αρχή η τήβεννος 

ήταν το κοινό εξωτερικό ένδυμα των ανδρών και των γυναικών κι 

αργότερα έγινε το ένδυμα μόνο των ανδρών που είχαν το δικαίωμα 

του Ρωμαίου πολίτη και ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη. Το 

αντίστοιχο της toga ένδυμα των γυναικών της Ρώμης ήταν η στόλα 

(stola).   

Η  toga τυλιγόταν με μαεστρία στο σώμα και κάλυπτε το σώμα 

από τους ώμους μέχρι τα πόδια, αφήνοντας ελεύθερο μόνο το δεξί 

χέρι. Στους χρόνους της αυτοκρατορίας έγινε ένδυμα των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων, των αυλικών και των αρχόντων, και οι απλοί πο-

λίτες τη φορούσαν μόνο στις γιορτές. Υπήρχαν διάφορα είδη, ανά-

λογα με τον σκοπό για τον οποίο τις χρησιμοποιούσαν. Και επειδή οι 

διαστάσεις της την έκαναν δύσχρηστη γι'αυτό και εγκαταλείφθηκε 

σιγά σιγά. Τον 2ο αιώνα τη φορούσαν μόνον οι ευγενείς και ο αυτο-

κράτορας στις επίσημες εμφανίσεις τους. Τελικά την εποχή του Ιου-

στινιανού καταργήθηκε.. 

Στη βενετοκρατούμενη Ελλάδα  «το(γ)γες» ονομάζονταν οι ρά-

φτες  που εργάζονταν για λογαριασμό των Ενετών  ράβοντας τις στο-

λές των στρατιωτών τους.  

Σήμερα τήβεννος λέγεται το μακρύ, ριχτό σκουρόχρωμο έν-

δυμα με φαρδιά μανίκια και διακοσμητικές ταινίες γύρω από τα 

http://www.loebclassics.com/view/dionysius_halicarnassus-roman_antiquities/1937/pb_LCL347.223.xml#note_LCL347_222_1
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μανίκια και το λαιμό, που φορούν δικαστές και πανεπιστημιακοί σε 

επίσημες τελετές ή περιστάσεις, μόνο που το ένδυμα αυτό κατέληξε 

να είναι ως αυτό που φορούσαν οι μινωίτες στις τελετές. 

 
Γ. Η ΣΤΟΛΑ (STOLA), H PALLA  ΚΑΙ ΤO VELLO 

Οι Ρωμαίες γυναίκες πάνω από τη tunica φορούσαν έναν μακρύ 

χιτώνα που ονομαζόταν stola και  ήταν όπως η ανδρική τήβεννος. Η 

palla  ήταν μάλλινος μανδύας, τον οποίο οι Ρωμαίες τύλιγαν συνήθως 

γύρω από τους ώμους και τα χέρια ή κάλυπταν με αυτό και  το κεφάλι.  

Το vello ήταν ως έναν πέπλο (velo) που έδεναν οι Ρωμαίες στο δεξί 

ώμο πουν τον συγκρατούσαν πόρπες.  Τα ρούχα των εύπορων γυναι-

κών της αρχαίας Ρωμαϊκής εποχής ήταν κατασκευασμένα από τέλεια 

και ακριβά υφάσματα, δηλαδή από μετάξι και μουσελίνα, ενώ οι φτω-

χές γυναίκες που προέρχονταν από χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, 

φορούσαν έναν απλό χιτώνα με τρύπες, ώστε να περνάνε το κεφάλι 

και τα χέρια,  τον οποίο συγκρατούσε μια ζώνη στη μέση τους. Τα 

χρώματα του stola ήταν συνήθως σκούρα δηλαδή γκρι, καφέ και ά-

σπρο αλλά και πολύχρωμα τα οποία έβαφαν με φυτικές μπογιές.  

 
ΤΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΚΩΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ 

Οι Ρωμαίοι ως εσώρουχο των σκελών φορούσαν ένα λινό ύφα-

σμα σε σχήμα Τ,  που δενόταν γύρω από τη μέση και το κάτω μέρος 

του περνούσε κάτω από τα σκέλη και δενόταν μπροστά μαζί τις άλλες 

άκρες. 

Τα υποδήματα των Ρωμαίων ήταν  οι  κοντές μπότες (οι καλού-

μενε σολέες ή stivale - στιβάνια), ένα είδος σανδαλιών,  των οποίων 

η σόλα δενόταν με κορδόνια στο πάνω μέρος του ποδιού, για να συ-

γκρατιούνται, τα πέδιλα, που ειχαν σχοινένια ή δερμάτινη σόλα, η 

οποία συγκροτούνταν με διασταυρούμενους ιμάντες στο πόδι, καθώς 

και τα χοντρά  ξύλινα παπούτσια, οι κόθορνοι. Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν 

τα παπούτσια calceus, επειδή μοιάζουν με κάλυκες, απ΄όπου και στα 

κρητο-βενετσιάνικα καλύκωση = τα υποδήματα και καλυκώνω = 

βάζω παπούτσια, από το Ελληνικό κάλυξ = ο σωλήνας, η καλύπτρα, 

το κέλυφος > λατινικά κάλυκας > calza = η κάλτσα (το κέλυφος, ο 

σωλήνας του ποδιού),  cal(y)x  = το τέλος του κάλυκα, η φτέρνα. 

,   
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Ανδριάντας  αυτοκράτορα Αυγούστου 
με ρωμαϊκή αυτοκρατορική στρατιω-
τική στολή της εποχής του (Μουσείο 

Βατικανού).  

Ανδριάντας του ρωμαίου αυτο-
κράτορα Antoninus Pius (Μου-

σείο Βατικανού) 
 

Ρωμαϊκό σώβρακο, σε στυλ Τ. 
 

Άγαλμα  του αυτοκράτορα Τιβέ-
ριου  ντυμένο με τήβεννο του 

1ου αιώνα μ.Χ. 
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Άγαλμα της Ίσιδος – Περσεφόνης που έχει στεφθεί με δίσκο και 

μισοφέγγαρο και κρατώντας ένα σείστρο και ο Πλούτωνας - Σέραπις που 

έχει στεφθεί με modion και κρατώντας  σκήπτρο - Γόρτυνα 180-190 μ.Χ. ( 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) 
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Ανεπίγραφα ελληνορωμαϊκά αγάλματα από τη Λάππα,  Αργυρούπολη 

Ρεθύμνης, 
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Κρήτη: Χάλκινο άγαλμα της Αρτέμιδος, β΄ μισό του 1ου με αρχές του 2ου  

αιώνα μ.Χ.  Βρέθηκε στις τελευταίες ανασκαφές στην αρχαία πόλη Άπτερα 

της  Κρήτης. Η ενδυμασία της θεάς, αν και έχουμε ρωμαϊκή περίοδο, δεν 

είναι ρωμαϊκή ούτε και αρχαιοελληνική, αλλά μινωική. Απλά αντί για ποδήρη 

(maxi) έχουμε κοντή (mini) φούστα. 

 
5. Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

 
Η ενδυμασία επί Βυζαντινών αρχικά ήταν όπως αυτή των Ρω-

μαίων.  Στο Βυζάντιο τα ρούχα άλλαξαν από την εποχή του Ιουστι-

νιανού. Τότε άρχισαν να εισάγονται τα μεταξωτά υφάσματα και η εν-

δυμασία έγινε πιο στενή και είχε κάθε λογής διακοσμήσεις. Τα κύρια 

ενδύματα των Βυζαντινών επί Ιουστινιανού και μετά ήσαν: ο ποδήρης 

λινός ή μάλλινος χιτώνας ,  ο μάλλινος μανδύας , οι κάλτσες ,  οι 

παπούτσες και τα μποτίνια, οι κουκούλες, οι φακεωλίδες και τα σκιά-

δια, καθώς και η βράκα, που  αρχικά ήταν μόνο εσωτερική (εσώ-

ρουχο) και μετά παρουσιάστηκαν και εξωτερικές και μάλιστα  όπως 

περίπου η κρητική. 

 Η πουκαμίσα ήταν ποδήρης και  στερεωνόταν στους ώμους με 

ιμάντες ή δακτυλίους, οι οποίες αφενός σήμερα στις εικόνες φαίνο-

νται σαν φουστάνια και αφετέρου φτιαχνόταν με απλά υφάσματα που 

τα στόλιζαν με διακοσμητικές ταινίες, τα καλούμενεα κλαβία (clavi), 

διακοσμητικά μοτίβα, τα καλούμενα  σημεία (segnenta) και με τετρά-

γωνα διακοσμητικά επίρραφα τμήματα, τα καλούμενα τα-

βλία (tabulae). Στην ύπαιθρο υπήρχαν και κοντές πουκαμίσες  ή  οι 

οι μακρές δένονταν στη μέση με μια ζώνη και έτσι κόνταιναν μερικώς. 

Πάνω από τη πουκαμίσα  έμπαινε ο μανδύας, που στηρίζονταν στους 

ώμους και στερεώνονταν μπροστά με μια καρφίτσα (πόρπη). Στα 
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πόδια  έμπαιναν ψηλές πλεχτές κάλτσες και μαντήλια, σκούφιες ή 

κουκούλες στο κεφάλι,  Οι γυναίκες φορούσαν φαρδιούς, μακριούς 

και με μακριά μανίκια πουκαμίσες (χιτώνες) μαζί με εσάρπες, μαντή-

λια και καλύμματα της κεφαλής. Οι φακεωλίδες (από το λατινικό facio 

> φάτσα > αγγλικά face) ήσαν μαντήλια με τα οποίο τύλιγαν με ειδικό 

τρόπο το κεφάλι έτσι ώστε να φαίνεται μόνο το πρόσωπο (κούτελο-

μάτια). Τα "σκιάδια" (από την ελληνική λέξι ίσκιος) ήσαν καπέλα με 

μεγάλο γείσο που έκανα ίσκιο στο πρόσωπο. 

Οι στολές του Βυζαντινού στρατού ήταν απλές, πρακτικές και 

χωρίς κοσμήματα ή πολύχρωμα εξαρτήματα. Τόσο οι στολές των ιπ-

πέων όσο και των πεζών ήταν όμοιες, διέφεραν μόνο στο βάρος, μέ-

γεθος και σε μικρολεπτομέρειες. Έφεραν χιτώνα (ο οποίος λεγόταν 

ζωστάριο και αρμελαύσιο), μανδύα (ο οποίος λεγόταν και γουνίο ή 

γουνοβερονίκιο ή κένδουκλο), αναξυρίδες (οι οποίες λέγονταν και 

βρακία ή τουβία), περικνημίδες και σκιάδιο (το οποίο λεγόταν και πί-

λος ή κάλυμμα ή καλύπτρα δηλ. σκούφια). Τα υποδήματά τους ήταν 

ελαφρά και στερεά. Οι στολές των κατώτερων αξιωματικών ήταν πο-

λυτελείς, των ανωτέρων πολυτελέστερες και των στρατηγών πολυ-

τελέστατες. Έφεραν σκιάδιο (κάλυμμα κεφαλής) «χρυσοκόκκινο κλα-

πωτόν άνευ αέρος» και σάγιο (χλαμύδα) από μεταξωτό ύφασμα. Ο-

μοίως, οι χιτώνες τους ήταν μεταξωτοί χρυσοκέντητοι και έφεραν διά-

φορες ονομασίες (σκαραμάγγια ή καββάδια, ή σκαρανίκια ή διβητήσια 

ή σάκοι). Τα υποδήματα καλούνταν τζαγγία ή παραπόδια,  σάνδαλα 

και παπούτζες. Οι στρατηγοί κρατούσαν επίσης και αργυρή ράβδο με 

χρυσούς κόμβους ή οποία καλούνταν δικανίκιο (ματζούκα). Η εξάρ-

τυση αποτελούνταν από: τα λωρία για την ανάρτηση της σπάθης, τα 

θηκάρια ή πουγγία, για την τοποθέτηση των τροφών, τα δερμάτινα 

θηκάρια, για την τοποθέτηση των μαρτζοβάβουλων και τα τοξοφάρε-

τρα (δερμάτινος γυλιός), για την τοποθέτηση του τόξου και δύο κου-

κούρων για τα βέλη και το σωληνάριο. 
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144 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ 

 

"Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα με τη συνοδεία της" (547 μ.Χ.) σε ψηφιδωτό 

από Άγιο Βιτάλιο Ραβέννας. 

 
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός με τη συνοδεία του" (547 μ.Χ.) σε ψηφιδωτό 

στον Άγιο Βιτάλιο Ραβέννας .  Ο Ιουστινιανός,  στο κέντρο, συνοδεύεται από 

έξι φρουρούς και τρεις αξιωματούχους, δύο στα δεξιά του και έναν στα αρι-

στερά του. Ο Ιουστινιανός φορά βαρύ πορφυρό ποδήρη μανδύα (toga, χλα-

μύδα)  στερεωμένο στο δεξιό ώμο με πόρπη (fibula) και στα χέρια του κρατά 

χρυσό δίσκο, τον οποίο πρόκειται να προσφέρει στο ναό. Δίπλα και αρι-

στερά του Ιουστινιανού στέκεται ο επίσκοπος Μαξιμιανός, όπως μας πλη-

ροφορεί η επιγραφή πάνω από το κεφάλι του, ο οποίος  φορά ιερατικό κοντό 

μανδύα (χλαίνη) και κάτω από αυτό  ποδήρη ιερατική tunica  (άμφιο) . 

Tunica, στερεωμένους στο δεξιό ώμο με πόρπη, φορούν και οι τρεις ιερείς 

που υπάρχουν δίπλα και πίσω του επισκόπου, από τους οποίους ένας  

κρατά θυμιατήρι. Οι ιερείς αυτοί φορούν ιερατικές (λευκές φαρδομάνι-

κες)  τουνίκες με ούγια δεξιά κι αριστερά., για διάκριση. Οι  δυο φρουροί που 

στέκονται δεξιά από τον Ιουστινιανό, καθώς και οι δύο που στέκονται στα 

δεξιά της Θεοδώρας φορούν tunica με διακοσμητικές ταινίες, τα κλαβία 

(clavi), τα σημεία (segnenta) και με τετράγωνα διακοσμητικά τμήματα, κε-

ντητά, υφαντά ή βαμμένα με πορφυρό χρώμα, τα ταβλία (tabulae).  
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Αυτοκράτορες Ρωμαίοι (Βυζαντινοί) σε μινιατούρα του χειρόγραφου Κων, 

14ος αι. Κωνσταντίνου Μανασή (Miniature 31 from the Constantine Manas-

ses Chronicle, 14 century: Roman emperors Julian, Jovian, Valens, Gratian, 

Valentinian I and Theodosius I.) 

 
 

 
. Ο Μέγας Αλέξανδρος, που εδώ α-
πεικονίζεται να φορεί μπότες, μανδύα 
ποδήρη, στέμμα και να κάθεται σε 
θρόνο, δίδει εντολές στο Σέλευκο, το 
αρχηγό στρατού, που φαίνεται να 
φορά ζώνη τουρμπάνι,  βρακα με τα 
μπατζάκια έξω από τα καλάμια που έ-
χουν οι μπότες κ.λπ.. Στα αριστερά 
και δεξιά του θρόνου είναι στρατιώτες 

 
Ο Μέγας Αλέξανδρο σε θρόνο δί-
νει εντολές στους στρατηγούς του. 
Ο στρατηγοί φορούν βράκες με τα 
μπατζάκια έξω από τα καλάμια 
των μποτινιών ,  ζώνες , κουκού-
λες κ.λπ. 
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φορώντας μπότες, βρακες, περιθω-
ράκια,  κουκούλες και κρατώντας πα-
νοπλίες 
 

.  
 

  

 

 

  

 
 Ο  γραμματικός γράφει τις εντολές 
του Μ. Αλέξανδρου, οι οποίες, αφού 
υπογραφούν από Μ. Αλέξανδρο,  
παραλαμβάνονται από τους   αγγε-
λιοφόρους. Φορούν παπούτσες,  α-
ναξυρίδες (βρακες) κ.λπ. 

 
Στρατιωτικοι Βυζαντίου που φο-
ρουν στο κεφάλι κουκούλες και 
στα πόδια τσαγγία (μποτίνια), ε-
φαρμοστές ποδήρεις βράκες, κάτι 
όπως το σημερινό κολάν , πάνω 
από τα βρακιά φορούν φούστα 
κ.λπ. 
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 Οι εικόνες είναι από 
το χειρόγραφο 
«Χρονικό του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου» 
του Ψευδο-Καλλι-
σθένη που σώζεται 
στο  Istituto Ellenico 
της Βενετίας και φι-
λοτεχνημένο το 14ο 
αιώνα. 
 

 
 

6. Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡ-

ΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 
Η ενδυμασία των ιερωμένων χριστιανών, δηλαδή των ιερέων ή 

άλλως παπάδων (στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία οι ιερείς είναι 

μόνο άνδρες) και των μοναχών (ή άλλως καλόγερων και καλογριών) 

διακρίνεται σε καθημερινή και τελετουργική.   

Η καθημερινή ενδυμασία των ιερέων στην ορθόδοξη χριστια-

νική θρησκεία αποτελείται από το μαύρο ράσο, τα μαύρα παπούτσια, 

το λευκό εσωτερικό χιτώνα (φανελάκι), τη λευκή περισκελίδα (σώ-

βρακο) και το μαύρο το καλυμμαύκι  Σε περίπτωση ψύχους μέσα από 

το ράσο μπαίνει ως επενδύτης μάλλινη ζακέτα. Οι γυναίκες καλόγριες 

φορούν επίσης ράσο, μαύρα παπούτσια κ.λπ.. Η καθημερινή  εμφά-

νιση του ιερωμένου χριστιανού, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστια-

νική Θρησκεία, είναι το μαύρο ράσο και τα άκουρα μαλλιά, για να του 

θυμίζουν – συμβολίζουν  ότι το λειτούργημά του απαιτεί θυσίες, ότι 

παραιτείται τα εγκόσμια και ακολουθεί την απλότητα, την αυταπάρ-

νηση και την προσφορά, ότι θα είναι δίκαιος, αδελφός και ένας πνευ-

ματικός γιατρός και όχι απλώς άνθρωπος κ.λπ.  

Η ενδυμασία των ιερέων και των μοναχών κατά την ώρα της 

Θείας Λειτουργίας, καθώς και των άλλων τελετουργιών  (οι καλόγριες 

δε έχουν τελετουργική ενδυμασία, γιατί δε λειτουργούν, μόνο ψά-

λουν) είναι τα ιερά άμφια. Η λέξη «άμφιον» προέρχεται από το ρήμα 

«αμφιέννυμι» απ΄όπου και η λέξη   αμφίεση = το ένδυμα.  Τα άμφια, 

που  είναι κάτι ως και οι  ενδυμασίες των λοιπών κοινωνικών ομάδων 

(γιατρών, στρατιωτικών κ.λπ.) σε ώρα υπηρεσίας, δηλαδή « τα ρούχα 

της δουλειάς»,  είναι ανάλογα με την ιεραρχία και συγκεκριμένα τα 

εξής: 
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Άμφια διακόνου: Στιχάριο Επιμάνικα ή Επιμανίκια, Ωράριον ἤ 

οράριον.  

Άμφια πρεσβυτέρου: Επιτραχήλιον ή πετραχήλι,  Ζώνη ή Ζω-

στήρ, Φαιλόνιον,  Επιγονάτιον.  

Άμφια επισκόπου: Σάκκος Ωμοφοριον Μανδύας,  Μιτρα,  

Σταυρός,  Εγκολπιον,  Ποιμαντική ράβδος. 

Για διάκριση της ιεραρχίας στους ιερωμένους χριστιανούς, οι ιε-

ρείς και οι καλόγεροι φορούν καλυμμαύκι ή κουπάκι και οι μητροπο-

λίτες τη μίτρα. 

Οι ιερατικές στολές για τις θείες λειτουργίες  αποτελούνταν  ήδη 

από τον 4ο  -  12ο αιώνα μ.Χ. από το στιχάριο (στιχάρι), το οποίο 

ήταν κοινό και για τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, το μονό ορά-

ριο, το οποίο ήταν διακριτικό άμφιο του διακονικού βαθμού, το επι-

τραχήλιο (πετραχήλι), τη ζώνη και το φαιλόνιο (μανδύας), που 

ήταν κοινά άμφια του βαθμού του ιερέα και του επισκόπου (με τη 

διαφορά ότι το φαιλόνιο του επισκόπου ήταν πολύσταυρο) και 

το ωμοφόριο (ωμοφόρι ή ομόφορο), που ήταν διακριτικό απο-

κλειστικά του αρχιερατικού αξιώματος. Μετά προστέθηκαν, το διπλό 

οράριο, επιγονάτιο ,  το  καλυμμαύκι κ.α., καθώς και η μίτρα με την 

ποιμαντορική ράβδος για τους δεσποτάδες. Ειδικότερα: 

Το καλυμμαύκι  είναι μαύρος στητός σφαιρικός πίλος των ορ-

θόδοξων κληρικών. Το κάλυμμα των μοναχών λέγεται απλώς «κου-

πάκι», επειδή μοιάζει ως η κούπα = λατινικά camella. Το καλυμμαύκι 

των ιερέων (παπάδων) διαθέτει γωνιώδες γείσο, ενώ των μοναχών 

είναι πιο χαμηλό χωρίς γείσο. Το καλυμμαύκι στα λατινικά λέγεται 

camellaucium > καμηλαύκι, από το camella = «κούπα» + 

caucus/καυκί- αυχένας και επομένως καλυμμαύκι σημαίνει η κούπα 

πάνω στο καυκίον, το καύκαλο του κεφαλιού. Η λατινική λέξη 

camella είναι συγγενής με τη λέξη camelus (= η «καμήλα») = το ζώο 

που έχει camella = κούπα/καμπούρα στη ράχη. 

Το οράριο είναι μια μακρόστενη ταινία υφάσματος, που φοριέ-

ται πάνω από τον αριστερό ώμο, με το ένα άκρο του εμπρός και το 

άλλο πίσω. Το άκρο του, που βρίσκεται εμπρός, κρατάει ο διάκονος 

με το δεξί του χέρι, όταν δέεται. 

Το επιτραχήλιο > πετραχήλι είναι ένα μακρύ και πλατύ κε-

ντητό ύφασμα ως ταινία, που φοριέται στο λαιμό, εξ' ου και η ονομα-

σία του (επί+τράχηλος). Στη μορφή είναι σαν το οράριο, αλλά έχει 

και τα δύο άκρα εμπρός. 

Ο σάκος είναι  ένδυμα πολυτελές και βασιλικό. Το ύφασμα σχη-

ματίζει σταυρό με οπή στο κέντρο, απ' όπου διέρχεται η κεφαλή του 

επισκόπου, όταν το φορά. Τότε, το μισό ύφασμα κρέμεται έμπροσθεν 

και το άλλο ήμισυ όπισθεν του αρχιερέα. Οι διάκονοι ή υποδιάκονοι 

ενώνουν την εμπρός και πίσω πλευρά του σάκου με κωδωνίσκους 
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αντί κομβίων στα πλάγια και κάτω από τα μανίκια. Από εβραϊκό saccus 

< σάκκος (ὁ) αρχαία ελληνικά = η σάκα, κοινώς σακούλι.  

Το στιχάριο είναι ποδήρης χιτώνας με φαρδιά μανίκια, που φο-

ριέται ως πρώτο και εσώτατο άμφιο. Οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι 

φέρουν κατά κανόνα λευκό ενώ οι διάκονοι ποικίλου χρώματος με 

βραχύτερες χειρίδες (μανίκια). Το σημερινό ζωστικό που φορούν όλοι 

οι κληρικοί είναι η εξέλιξη του αρχαίου χιτώνα 

Το ωμοφόριο (= το φόρεμα των ώμων) είναι μια πλατιά και 

μακριά λωρίδα υφάσματος. Φοριέται πάνω στους ώμους (εξ ου και 

ωμοφόριο, ώμος + φέρω) και τυλίγεται γύρω από το λαιμό, δημιουρ-

γώντας ένα βαθύ V στο στήθος του επισκόπου, ενώ οι δύο άκρες του 

υφάσματος κρέμονται εμπρός και πίσω από τον αριστερό του ώμο 

μέχρι το ύψος των γονάτων 

Ο μανδύας είναι μακρύ, κόκκινο ή πορφυρό εξωτερικό ένδυμα 

ως η χλαίνη, αυτοκρατορικής προέλευσης. Φέρει χρωματιστές κεντη-

τές παραστάσεις. Λέγεται έτσι γιατί είναι όπως το ιμάτιο > ιμάντας > 

μανδύας = λατινικά  mandelum 

Το φαιλόνιο είναι ένδυμα αρχαϊκής μορφής, μοιάζει με αρχαίο 

μανδύα ή άλλως χλαμύδα και δεν έχει μανίκια. Είναι ανοικτό στο 

μπροστινό μέρος και φοριέται από το κεφάλι 

Το ράσο είναι  ένα φαρδύ,  μακρύ (ως τα πόδια), εξωτερικό 

και μαύρο ένδυμα που φορούν στην καθημερινή τους ζωή οι κληρι-

κοί, οι μοναχοί και συχνά, όταν ψέλνουν, οι ιεροψάλτες. Η λέξη «το 

ράσο» προέρχεται από το ουδέτερο της μετοχής (rasum) του παθη-

τικού παρακειμένου του λατινικού ρήματος rado: αποξέω, ξυρίζω 

και η η λέξη ράσο σημαίνει ένδυμα μη χνουδωτό, το λείο, και τέτοια 

ενδύματα ήσαν τα μεταξωτά. Υπάρχει και το ύφασμα που καλείται 

ρασά, το οποίο γίνεται από το μαλλί προβάτων. Το ράσο διαμορφώ-

θηκε σαν κοσμικό ένδυμα στο Βυζάντιο από τον 6ο μ.Χ. αιώνα και 

προέρχεται από το βυζαντινό κολόβιο ή καββάδιο (ή και καφτά-

νιο).  Αρχικά η ρασοφορία ήταν η ομοιόμορφη ενδυμασία των μονα-

χών, κάτι που δεν είχαν οι έγγαμοι κληρικοί. Μετά την απελευθέρωση 

της ελλάδος από τους Τούρκους, η τότε Ιερά Σύνοδος με την υπ' 

αριθμόν 4 821/28 Μαΐου 1855 Εγκύκλιο της, επέβαλε, χάριν ομοιο-

μορφίας προς τους καλόγηρους τη σημερινή ενδυμασία για όλους 

τους κληρικούς. Μοναχοί και  κληρικοί (ιερείς ή άλλως παπάδες), ό-

ταν ιερουργούν φορούν τα ιερά άμφια και στην καθημερινότητα το 

ράσο. 

Το καλυμμαύκι είναι ο μαύρος στητός κυλινδρικός και χωρίς 

γείσο πίλος ( κάλυμμα της κεφαλής) των ιερέων. Λέγεται έτσι, γιατί 

είναι κάλυμμα αυχένα -  καυκιού (κεφαλής) 

Το «κουπάκι» , που είναι ως ένα απλό  καλυμμαύκι, είναι ο 

πίλος των μοναχών. Λέγεται έτσι, γιατι μοιάζει με κούπα, κύπελο.  
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Η μίτρα, που είναι  πίλος πολύ ακριβός και αυτοκρατορικής 

προέλευσης,  είναι το κάλυμμα των επισκόπων ή άλλως δεσποτάδων 

και μητροπολιτών  

 
Σημειώνεται ότι: 

Α) Οι μοναχοί και οι ιερείς  στις Λειτουργίες πένθους (κηδείες, 

Μ. Παρασκευής κ.λπ.) φορούν άμφια στα οποία  επικρατεί  το μαύρο 

χρώμα και σ’ αυτές της χαράς (επετείους ανεξαρτησίας, γάμων, Πά-

σχα κ.λπ.)  λευκά και  ερυθρά.  

Β) Τα μαύρα ρούχα είναι από αρχαιοτάτων χρόνους στους Έλ-

ληνες ένδειξη πένθου,  όπως προκύπτει   από τα αναφερόμενα από 

τους αρχαίους συγγραφείς, αλλά και από τους μύθους των  Ελλήνων. 

Για παράδειγμα ο μύθος του Μινώταυρου αναφέρει ότι ο βασιλιάς των 

Αθηνών Αιγέας παρήγγειλε στους ναύτες του να βάψουν μαύρα τα 

άσπρα των πλοίων κατά την επιστροφή τους από την Κρήτη, αν σκο-

τώνονταν ο γιος του Θησέας στην Κρήτη. Ο Ξενοφώντας στα Ελλη-

νικά του (σελ. 58) περιγράφει τον κόλπο του Θηραμένη, που έντυσε 

κατασκόπους του με μαύρα ρούχα, για να πλησιάσουν  συγγενείς 

σκοτωμένων κ.λπ., πρβ: «Οι ούν περί τον θηραμένην παρασκεύασαν 

ανθρώπους μέλανα ιμάτια έχοντας και έν χρω κεκαρμένους πολλούς 

έν ταύτη τη εορτή , ίνα προς την εκκλησίαν ήκοιεν, ως δη συγγενείς 

όντες των απολωλότων, και Καλλίξενον έπεισαν εν τη Βουλή.>> Ε-

πίσης στην Τραγωδία Ορέστης του Ευριπίδη στ. 458 ο Σπαρτιάτης 

Τυνδάρεω έρχεται με μαύρο πέπλο και πένθιμη κουρά για τη θυγα-

τέρα του:   «και μην γέροντι δεύρ᾽ αμιλλάται ποδί ο Σπαρτιάτης Τυν-

δάρεως, μελάμπεπλος κουρά τε θυγατρὸς πενθίμω κεκαρμένος». Ο-

μοίως επι Ενετοκρατίας: 

«Είκοσι από τους φρόνιμους του Ρήγα τιμημένοι 

σηκώνουσίνε το νεκρό τα μαύρα φορεμένοι. 

Εκμεταλλάσσουντα συχνιά κι εκλαίγα σ' κάθε ζάλο, 

κι από μακράς εδείχνασι τον πόνο το μεγάλο. 

Και δυο χιλιάδες στρατηγοί πλια άξοι και πλια αντρειωμένοι 

το Ρήγα συντροφιάζουσι ολόμαυρα ντυμένοι». 

(Ερωτόκριτος στίχοι Δ 1963-1968, Β. Κορνάρος) 

 Μαύρα ρούχα φορούσαν στην αρχαιότητα και οι Πέρσες. Στην 

τραγωδία του Αισχύλου «Περσαι» (607-699), ο Αισχύλος παρουσιάζει 

μια  τελετή στην περσική πρωτεύουσα, μετά τα νέα της ήττας του 

Δαρείου στη Σαλαμίνα  (480 π.Χ.), στην οποία  η βασιλομήτωρ Α-

τοσσα βγαίνει από το βασιλικό παλάτι με μαύρα ρούχα, φέρνοντας 

χοές με μέλι, γάλα, αγιασμένο νερό, κρασί και ελαιόλαδο, μαζί με 

στεφάνι και αφού αποθέτει το στεφάνι στον τάφο του Δαρείου,  προ-

σφέρει σπονδές. Αντίθετα οι Εβραίοι είχαν άλλα έθιμα. Η Παλαιά Δια-

θήκη αναφέρει ότι οι Εβραίοι σε  ένδειξη βαθύτατου πένθους ή οργής 

και αγανάκτησης  ήταν το σχίσιμο των ρούχων (ιματίων) και η ένδυση 
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με σάκο και η παράλληλη ρίψη (κατάσπασις, επίπασις) σποδού 

(στἀκτης) ή χώματος επί της κεφαλής. Ο σάκος (εβραϊκά σακ) στους 

Εβραίους ήταν ιμάτιο, ζώμα, που το φορούσαν σε περίπτωση  υπό-

δειξης είτε πένθους είτε σεβασμού (επισημότητας). Όταν ο Ιακώβ 

πένθησε για τον υποτιθέμενο θάνατο του γιου του, του Ιωσήφ, έζωσε 

τους γοφούς του με «σάκο»: «Τότε ο Ιακώβ έσκισε τους μανδύες του 

και έβαλε σάκο πάνω στους γοφούς του και πένθησε για το γιο του 

πολλές ημέρες (Γένεση 37.34). Σήμερα με τη λέξη «σάκο» υποδηλώ-

νουμε ένδυμα που κάτι βάζουμε μέσα, το σακί (το τσουβάλι) είτε το 

ανδρικό και γυναικείο σακάκι (ιμάτιο κομμένο στα μέτρα του χρήστη).  

Οι μοναχοί αρχικά φορούσαν μόνο το ράσο και ένα κουκούλιο 

και οι κληρικοί πάλι το ράσο και αδιάφορα ένα από τα σοβαρά  καπέλα 

της εποχής.  Ιδιαίτερα οι ανώτεροι προτιμούσαν τον πέτασσο ή άλλως 

σκιάδιο (καπέλο ως περίπου η ρεπούμπλικα), που ήταν κάλυμμα της 

κεφαλής και των κοσμικών αρχόντων. Μετά καθιερώθηκε ο κυλιν-

δροειδής και ο σφαιροειδής πίλος. Το σκιάδιο χρησιμοποιούνταν από 

τους κληρικούς μέχρι το 1669. Τότε ο Σουλτάνος στον Πατριάρχη 

Μεθόδιο, αντί να δώσει σκιάδιο, για να τον ταπεινώσει του έδωσε 

κόκκινο καλπάκι.  

Η επικράτηση του μελανός χρώματος στην εξωτερική αμφίεση 

των Μοναχών έγινε κατά την εποχή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

(344 – 404), όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Ιστορικού Ζώσι-

μου, όπου έχουμε αναφορά περί μέλανος χρώματος: «όσοι φαιαίς έ-

τυχον εσθήσεσι ημφιασμένοι , οίς συναπολέσθαι συνέβη πολλούς ή 

δια πένθους ή δια τινα ετέραν περιπέτειαν εν ιματίοις ευρεθέντας τοι-

ούτοις». 

Γ) Τελευταία τα ρούχα των ιεραρχών, και ιδιαίτερα των αξιωμα-

τούχων, γίνονται από πανάκριβα υλικά και σε σχήματα πολυτελή και 

ευφάνταστα, κάτι που για πολλούς δεν είναι στο πνεύμα της εκκλη-

σίας και του μοναχισμού. 

Δ) Μαφόριο λέγεται στην αγιογραφία το είδος λεπτού πέπλου 

που καλύπτει το κεφάλι και τους ώμους της Παναγίας Το μαφόριο = 

λατινικά mafortium, maforte, εβραϊκά ma’aforet  ήταν  είδος  πέπλου 

των γυναικών επί εποχής της Παναγίας και μάχρι τους βυζαντινούς 

χρόνους που κάλυπτε την κεφαλή και έφτανε μέχρι τους αστραγά-

λους. Ενίοτε ήταν και κοντός μανδύας μοναχών.  
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Έλληνας πατριάρχης 

στην Κωνσταντινού-

πολη,  1586 

(griechiifche pat-

triachen fampt et-

tlichen ordens min-

nich) 

 

 

Έλληνες ιερείς 

(Griechifche 

Pfaffnen) στην Κων-

σταντινούπολη, 1586 

Ζωγραφιές ανθρώ-

πων και σκηνών από 

τους δρόμους της 

Κωνσταντινούπολης 

επί Οθωμανών 

(Ottoman Illustrations 

from: Ι Turchi. Codex 

Vindobonensis 8626) 

του Bartolemeo von 

Pezzen, πρεσβευτή 

στην Κωνσταντινούπολη 1586- 1591 επί  αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας  Ρούντολφ ΙΙ. Ο κώδικας αυτός σήμερα  διατηρείται στην Ε-

θνική Βιβλιοθήκη της Βιέννης.   
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Γκραβούρα του Jacques de Frans-

sières. 1687-1715. Greek priest = 

Prestre Grec. From Paintings by 

Jean-Baptiste Vanmour (Van 

Mour), 1671-1737. 

 
Γκαβούρα του Gérard Scotin, 1643-

1715 From Paintings by Jean-Baptiste 

Vanmour (Van Mour), 1671-1737. The 

patriarch of the Greeks = Le patri-

arche des Grecs  
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O Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής παρα-

χωρεί τα προνόμια του Πατριαρ-

χείου στον Πατριάρχη Γεννάδιο 

Σχολάριο (κατά κόσμον Γεώργιος 

Κουρτέσιος,),  1400 - 1473, πρώ-

τος Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-

λεως μετά την Άλωση της Κωνστα-

ντινούπολης 

 

Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονή-

σου Κρήτης Νεκτάριος, 1951 - 2015  

 

 
 

7. Η ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 

 
Η λέξη εύζωνας προέρχεται από το πανάρχαιο ελληνικό επίθετο, ο-

μηρικό: ο,η, το εύζωνος,ος,ον , το οποίο σημαίνει ο ωραία, ο καλώς 

ζωσμένος (από το εὖ + ζώννυμι ή και ζωννύω > ζώνω). Ειδικότερα 

στην  κυριολεξία σημαίνει αυτός που φορά ωραία ζώματα  (=  ιμάτια) 

με τα οποία κάλυπταν οι αρχαίοι το σώματα τους και όχι αυτός που 

φορά μόνο ωραία ζώνη μέσης. Το επίθετο «ο,η,το εύζωνος, ον, στον  

Όμηρο (Ιλιάδα Α. 429, Ψ. 261, 760 και στον Ομηρικό Ύμνο «Εις Δή-

μητρα ( 212) λέγεται ως επίθετο των γυναικών (οι οποίες καλούνται 

και βαθύζωνοι. καλλίζωνοι, βαθύκολποι κ.λπ.). Ακολούθως και επί 

ανδρών, ο ζωσμένος προς γύμναση, ο ζωσμένος ἢ ενδεδυμένος ελα-

φρώς προς πορεία, δραστήριος, ενεργητικός. Ακολούθως κατά την 

τουρκοκρατία  εύζωνοι καλούνταν  οι φουστανελάδες και μετά και 

βρακοφόροι στρατιώτες που ήσαν επίλεκτοι και με στολές  που 
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θεωρούνταν ως οι πιο ωραίες και οι ίδιοι ως οι πιο ωραίοι )ψηλοί και 

λεπτοί) και οι πιο καλοντυμένοι στρατιώτες του Ελληνικού Στρατού. 

 
 

 

Η ευζωνική στολή της φουστανέλας, γιατί υπάρχει και αυτή της 

βράκας, έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα, τη βλέπουμε, σε γκραβού-

ρες, αγγεία και πίνακες της περιόδου της Τουρκοκρατίας (1453-

1821), να τη φορούν οι αρματολοί και οι κλέφτες.  Ο τσολιάς, με τη 

φουστανέλα και το τσαρούχι, γίνεται σύμβολο της Εθνεγερσίας και η  

στολή του Εύζωνα, μετά την Επανάσταση του 1821, καθιερώνεται 

επίσημα σαν Εθνική ενδυμασία όλων των οπλαρχηγών και αγωνιστών 

της Επαναστάσεως Η επίσημη ιστορία των ευζωνικών ταγμάτων (αρ-

γότερα συνταγμάτων) ξεκίνησε το 1867, με την ίδρυση τεσσάρων 

ταγμάτων, καθένα από τα οποία διέθετε οργανική δύναμη τεσσά-

ρων λόχων. Κεντρική τους αποστολή ήταν η φύλαξη της μεθορίου. 

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα Συντάγματα Ευζώνων αναδιοργα-

νώθηκαν και συγκροτήθηκαν σε σύγχρονες Μονάδες Πεζικού μέσα 

στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας 

μας. Η πρώην ανακτορική και νυν προεδρική φρουρά ιδρύθηκε στις 

12 Δεκεμβρίου 1868 ως μάχιμο και τελετουργικό ταυτόχρονα Άγημα. 

Σταδιακά ο ρόλος της μετατράπηκε σε αποκλειστικά τελετουργικό. 

Ειδικότερα το 1914 συγκροτήθηκε η  ιδιαίτερη μονάδα ευζώνων που 

φιλά και αποδίδει τιμές, υψώνει τη σημεία κ.λπ. στα ανάκτορα, η κα-

λούμενη  Ανακτορική και νυν Προεδρική Φρουρά,  
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Η ευζωνική στολή της φουστανέλας αποτελείται από τα εξής ενδύ-

ματα: 

 

 
Η 19η σελίδα του επτανησια-

κού χειρόγραφου του Ερωτό-

κριτου, 1721 μ.Χ..  Ο Ερωτό-

κριτος με τον  Πολύδωρο στα 

ανάκτορα του βασιλιά των Α-

θηνών Ηρακλή κάνουν κα-

νταδα με μαντολίνο. Φορούν 

βράκες και πάνω από αυτές 

φούστα (fusta). 

 

Θραύσματα βυζαντινών αγγείων του 12ου 

αιώνα από την Κόρινθο, που δείχνουν Έλ-

ληνες πολεμιστές που φορούν Φουστανέ-

λες  ( Morgan, Charles Hill (1942). The 

Byzantine pottery. Cambridge, Mass., Pub-

lished for the American school of classical 

studies at Athens, Harvard university 

press, σελ. 132-3. OCLC 36957616. )  

 

 

 
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ 

 
Α. Ευζωνική στολή φουστανέλας οπλίτη 

Η φουστανέλα. Είναι φούστα από άσπρο ύφασμα 30 μέτρων,  

με πάρα πολλές πτυχές και με μήκος που φτάνει μέχρι το γόνατο Οι 

δίπλες της Φουστανέλας είναι ίσες με τα χρόνια της τουρκοκρατίας  

(400).  

Το φάριο, ο σκούφος του Εύζωνα. Είναι φτιαγμένο από χοντρή 

τσόχα χρώματος κόκκινο και φέρει στο κέντρο το Εθνόσημο. Χαρα-

κτηριστικό κομμάτι του Φάριου είναι η μακριά μαύρη φούντα. Θεω-

ρείται ότι Συμβολίζει Το Δάκρυ του Χριστού κατά τη Σταύρωση. 

Το πουκάμισο (υποδήτης). Είναι λευκό χρώμα και χαρακτη-

ριστικό είναι το μεγάλο άνοιγμα των μανικιών. Γενικά το λευκό χρώμα 

που κυριαρχεί στην Ευζωνική στολή θεωρείται ότι συμβολίζει την α-

γνότητα των Εθνικών Αγώνων. 

Η φέρμελη (γιλέκο). Είναι το γιλέκο της Ευζωνικής στολής 

και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι κατά τη διαδικασία κατασκευής της 

Ευζωνικής στολής. Στο πίσω μέρος, από τον ώμο και ως τη μέση προ-

εξέχουν δύο κομμάτια, όπου πάνω υπάρχουν λευκά και επίχρυσα 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Online_Computer_Library_Center&action=edit&redlink=1
http://worldcat.org/oclc/36957616
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νήματα με τα οποία απεικονίζονται σχέδια λαογραφικής σημασίας. 

Ένα από αυτά τα σχέδια είναι το “Χ” και το “Ο” που αντιστοιχούν στις 

λέξεις “Χριστιανός Ορθόδοξος”. Οι λωρίδες οι κίτρινες που υπάρχουν 

διευκρινίζουν το βαθμό του Εύζωνα. Δύο λωρίδες είναι ο βαθμός του 

Λοχία και η μία ο βαθμός του Δεκανέα. 

Τα κρόσσια. Είναι χρώματος μπλε-άσπρο και συμβολίζουν το 

Εθνικό μας σύμβολο, τη Γαλανόλευκη Σημαία. 

Οι επικνημίδες ή άλλως καλτσοδέτες. Είναι κατασκευασμέ-

νες από ελαστικό μαύρο ύφασμα και φοριούνται κάτω από το γόνατο, 

όπως προδίδει το όνομά τους στο ύψος που αρχίζει η κνήμη. Έχουν 

δύο φούντες από μαύρο μετάξι και συμβολίζουν και αυτές όπως και 

το θίσανο, τα δάκρυα και το πένθος των υπόδουλων Ελλήνων. 

Τα τσαρούχια. Είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου στο χέρι 

από σκληρό κόκκινο δέρμα Κρήτης. Η σόλα τους είναι οπλισμένη με 

περίπου 60 καρφιά και πέταλο στο τακούνι. Η μύτη του τσαρουχιού 

καταλήγει σε μία μυτερή προεξοχή.  Κατά μέσο όρο το κάθε τσαρούχι 

ζυγίζει 3,5 κιλά. Πλέον χαρακτηριστικό κομμάτι είναι οι μαύρες φού-

ντες που καταλήγουν στη μύτη του τσαρουχιού. Την εποχή που τα 

Ευζωνικά Τάγματα ήταν μάχιμα τμήματα του Ελληνικού Στρατού, οι 

φούντες έκρυβαν αιχμηρό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούσαν στις 

μάχες σώμα με σώμα. 

Η εξωτερική δερμάτινη ζώνη. Είναι η ζώνη του Εύζωνα όπου 

συγκρατούν τις φυσιγγιοθήκες και τη θήκη της Ξιφολόγχης. 

Οι κάλτσες. Οι κάλτσες είναι πολύ μακρές και λευκές και κα-

τασκευασμένες από βαμβάκι ή μαλλί. Κάθε εύζωνας φέρει από δύο 

κάλτσες σε κάθε πόδι. Οι κάλτσες στηρίζονται στη μέση του εύζωνα, 

κάτω από τη φουστανέλα, με τη βοήθεια μιας δερμάτινης ζώνης που 

ονομάζεται 'ανάσπαστος' και ζαρτιέρες (ειδικές καλτσοδέτες), που εί-

ναι μαύρου χρώματος και κατασκευασμένες από μετάξι.  

Η κάπα (ειδική χλαίνη). Είναι φτιαγμένη από πολύ χοντρή 

τσόχα και χρώματος μπλε.. Η κάπα είναι διακοσμημένη με κόκκινα 

και λευκά γαϊτάνια. 

Η περισκελίδα και ο ανάσπαστος ή εσωτερική ζώνη. Ο ανά-

σπαστος είναι κατασκευασμένος από δέρμα και συγκρατεί τεντωμένες 

τις κάλτσες του Εύζωνα με ειδικές ζαρτιέρες. Ο ανάσπαστος φοριέται 

πάνω από το εσώρουχο και τις κάλτσες. 

Το όπλο. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και όχι μόνο λόγου βά-

ρους, αλλά περισσότερο λόγου της σωματικής πίεσης που ασκείται 

στο σώμα του Εύζωνα. Για να είναι επιβλητική η κίνηση του Εύζωνα, 

στην κίνηση του «επ΄ώμου» ο Εύζωνας χτυπά με μεγάλη δύναμη το 

όπλο στον ώμου του για να προκληθεί θόρυβος. Στις πρώτες υπηρε-

σίες οι αριστεροί ώμοι όλων των Ευζώνων είναι μελανιασμένοι. 

Η ξιφολόγχη. Η Ξιφολόγχη είναι αναρτημένη στο όπλο σε όλη 

τη διάρκεια της υπηρεσίας όπως και στις παρελάσεις. 
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Β. Ευζωνική στολή φουστανέλας αξιωματικού 

Η φουστανέλα, που είναι πιο μακρά από αυτή του οπλίτη, Τα 

Τουζλούκια (περικνημίδες), Τα Σταβάλια (κόκκινα μποτάκια, στι-

βάνια), Η  περισκελίδα. Το κόκκινο μακρύ παντελόνι, Οι επικνημί-

δες χρώματος μπλε, Το φάριο. Μεγαλύτερο σε μέγεθος από αυτό 

των Ευζώνων και μπροστά φέρει το βαθμό του αξιωματικού, Το 

σπαθί. Πιστό αντίγραφο των οπλαρχηγών του 1821, Η φέρμελη. Η 

κάπα 

 
Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 

 
Η ως άνω λευκή ευζωνική στολή της Φουστανέλας χρησιμο-

ποιείται μόνο τις Κυριακές, Αργίες και στις περιπτώσεις αποδόσεων 

τιμών σε αρχηγούς κρατών η σε διαπιστευτήρια Τις υπόλοιπες μέρες 

οι εύζωνοι φέρουν την καθημερινή ευζωνική ενδυμασία. Σε αυτήν, 

το λευκό πουκάμισο, η φέρμελη και η φουστανέλα αντικαθίστανται 

από το ντουλαμά, που είναι κατασκευασμένη από τσόχα.  

Ο χειμερινός ντουλαμάς, χρώματος σκούρο μπλε, αποτελεί 

φόρο τιμής στους Μακεδονικούς αγώνες του ελληνισμού. Φέρεται 

κατά την ευζωνική υπηρεσία τις καθημερινές της χειμερινής περιό-

δου. Η χαρακτηριστική αυτή χλαίνη, ελάχιστα έχει αλλάξει από το 

1888. 

Ο θερινός ντουλαμάς, μπεζ χρώματος, από θερινό ύφασμα 

(μερσεριζέ) αποτελεί φόρο τιμής στους Βαλκανικούς Πολέμους,  αλλά 

απηχεί γενικότερα στους αγώνες των Ελλήνων από τον ατυχή πόλεμο 

του 1896 ως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φοριέται στην ευζωνική 

υπηρεσία τις καθημερινές της θερινής περιόδου. Κουμπώνει με μία 

κατακόρυφη σειρά από πέντε λεία μπρούτζινα κουμπιά. Ο γιακάς φέ-

ρει ένα επίραμμα από μπλε τσόχα σε κάθε πλευρά του. Οι επωμίδες 

έχουν από ένα λείο μεταλλικό κουμπί όπως και οι τσέπες στο ύψος 

του στήθους. Τα μανίκια έχουν στο κάτω μέρος τους ένα γαζί σχήμα-

τος λάμδα όπου φέρονται και τυχόν διακριτικά βαθμού (δεκανόσημα 

ή λοχιόσημα) κατά το γαλλικό σύστημα. Ο ντουλαμάς στο κάτω μέρος 

του σχηματίζει «φουστανέλλα» με 42 πτυχές. Το μπροστά μέρος της 

φουστανέλλας δεν έχει πτυχές. Στο πίσω μέρος της, η φουστανέλα 

έχει άλλα δύο λεία κουμπιά, στο ύψος της ζώνης. 

 

ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ 

 

Φουστανέλα λέγεται η φούστα από άσπρο ύφασμα,  με πάρα 

πολλές πτυχές και με μήκος που φτάνει μέχρι το γόνατο, την οποία 

φορούν οι καλούμενοι φουστανελάδες ή άλλως τσολιάδες. Οι πτυχές 

(δίπλες) της φουστανέλας  των Ευζώνων  μετά την απελευθέρωση 
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της Ελλάδος έγιναν  400,  τόσες όσα τα χρόνια της σκλαβιάς των 

Ελλήνων επί τουρκοκρατίας, περίοδο που τη φορούσαν οι Έλληνες.  

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η φουστανέλα δεν είναι ελληνικό ένδυμα 

, αλλά αρβανίτικο ή βλάχικο που προήλθε από το ρωμαϊκό χιτώνα,  

γιατί αφενός ο ελληνικός χιτώνας δεν είχε  πτυχές, ενώ ο ρωμαϊκός 

έφτανε έως τα γόνατα και συνάμα είχε πολλές πτυχές, κάτι όπως έχει 

και η φουστανέλα και αφετέρου  η φουστανέλα ήταν ένδυμα των 

Αρβανιτών που είχαν κάνει στρατιώτες στο Ρωμαϊκό στρατό και των 

Βλάχων, οι οποίοι θεωρούνται Ρωμαϊκής καταγωγής. Ωστόσο όλα 

αυτά δεν ευσταθούν, γιατί: 

Α) Η φουστανέλα δεν είναι ούτε ρωμαϊκό ούτε και τούρκικο  έν-

δυμα, αλλά ελληνικό, αφού αυτό το ένδυμα δεν το είχαν ούτε οι Ρω-

μαίοι ούτε και οι Τούρκοι  παρά μόνο  οι αρματολοί και οι οπλαρχηγοί 

των Βαλκανικών  χριστιανικών ομάδων: Σαρακατσάνων, Βλάχων, 

Αρβανιτών κ.α.,  που μαζί  με τους νησιώτες κ.α. αποτέλεσαν μετά 

την απελευθέρωσή τους το νέο ελληνικό έθνος, άρα ελληνικό έν-

δυμα.  Διευκρινίζεται και ότι άλλο Αρβανίτες και άλλο Τουρκαρβανίτες 

ή Αλβανοί. Οι Αρβανίτες είναι ντόπιο φύλλο (Ιλλυρικό),  ενώ οι Τουρ-

καρβανίτες ήσαν είτε εξισλαμισμένοι ντόπιοι είτε Οθωμανοί που είχαν 

έλθει στα Βαλκάνια κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας. 

Β)  Η ονομασία και το σχήμα της φουστανέλας ομολογούν, δια-

τυμπανίζουν ότι δεν έχει προέλθει από το χιτώνα, ελληνικό ή ρωμαϊκό  

(ο χιτώνας στα λατινικά λέγεται tunica), αλλά από αυτή τούτη τη  

φούστα / φουστάνι, που είναι ένδυμα που υπήρχαν στη Ελλάδα ήδη 

από Μινωικής Εποχής, όπως μαρτυρούν οι αρχαίες τοιχογραφίες της 

Κνωσού , των Μυκηνών, της Θήβας, Πύλου κ.λπ.   

Στο μόνο που διαφέρει η φουστανέλα από τις φούστες των Μι-

νωιτών και των Μυκηναίων είναι στο χρώμα και στις πτυχές και τίποτε 

άλλο. Οι φουστανέλες είναι σε χρώμα λευκό και με πάρα πολλές πτυ-

χές, ενώ οι άλλες φούστες δεν είναι λευκές και συνάμα είναι με λιγό-

τερες πτυχές. Σημειωτέον  ότι οι φουστανέλες πριν από την απελευ-

θέρωση της Ελλάδος από τους Οθωμανούς (βλέπε π.χ. τις προσωπο-

γραφίες του  Louis Dupré,  Paris: Dondey-Dupré 1825) αφενός 

δεν είχαν τις ίδιες πτυχές με αυτές που έχουν σήμερα οι ευζωνικές, 

αλλά απλές και αφετέρου ήταν ένδυμα μόνο όσων  αγωνίζονταν ενά-

ντια των Τούρκων . Επίσης τότε οι φουστανέλες  σε άλλους έφταναν 

έως τα γόνατα και σε άλλους έως το μέσο της κνήμης, ενώ μετα την 

απελευθέρωση η φούστα στους ευζώνους έγινε κοντή, έως τα γόνατα 

και με   400 πτυχές ειδικές πτυχές, όσα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας..  

Γ) Η  ονομασία φουστανέλα  ομολογεί , διατυμπανίζει ότι ως 

λέξη είναι υποκοριστικό της ελληνικής λέξης φούστα/φουστάνι, αλλά 

ιταλικά, δηλαδή  συν την υποκοριστική ιταλική κατάληξη -ella  > 

φουστανέλα (= η μικρή, η κοντή φούστα/φουστάνι), ονομασία που 
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προέκυψε επί εποχής Ενετών στην Ελλάδα λόγω του ότι τότε ήταν 

υπό την κατοχή τους. Ειδικότερα  οι λέξεις  φούστα, φουστάνι και 

φουστανέλα είναι ελληνικές και απλά έχουν ως πρότυπή τους τη λα-

τινική λέξη fustagno,  η οποία σημαίνει το βαμβακερό ύφασμα. Και 

το ότι οι λέξεις φούστα, φουστάνι  και φουστανέλα είναι ελληνικές  

προκύπτει και από το ότι οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στη  λα-

τινική ούτε και στην τούρκικη γλώσσα. Η λέξη φούστα   στα τούρκικα 

λέγεται etek, στα λατινικά castula,  στα ιταλικά gonne και στα αλβα-

νικά pantallona të gjera.  Ομοίως η λέξη φουστάνι  στα τούρκικα 

λέγεται elbise, στα λατινικά δεν υπάρχει,  στα ιταλικά λέγεται vestito 

και στα αλβανικά veshje. Στα λατινικά δεν υπάρχει καμία από τις λέξει 

αυτές,  πλην μόνο η λέξη fustagno,  η οποία σημαίνει το βαμβακερό 

ύφασμα, η οποία κατ’ άλλους . σημαίνει  το ύφασμα που εισαγόταν 

από την πόλη  Fustat, σημερινό Fostat, έξω από το Κάιρο  και κατ’ 

άλλους παράγεται από τη λατινική λέξη fustis = το ξύλο και  

«fustagno =  λέξη που χρησιμοποίησαν οι Λατίνοι, για να μεταφρά-

σουν κατά λέξη την ελληνιστική λέξη ξύλινο για το βαμβακερό ύφα-

σμα». Πράγματι ο Διόδωρος  στο βιβλίο του 3,69 λέει  ότι οι αρχαίοι 

λέγανε «ξύλινα» τα φυτά και τους καρπούς  που δεν ήταν δημη-

τριακά. Επίσης, σύμφωνα με τα αρχαία λεξικά,  από τη λέξη fustis (= 

το ξύλο) παράγονται και οι λέξεις  Fusto = κορμός δέντρου, το βαρέλι 

και fusta = το πλοίο βαρέλα. Το πλοίο φούστα (fusta ή fuste) ήταν 

ένα στενό, ελαφρύ, επίπεδο και ευκίνητο πλοιάριο με πανιά. 

Γ) Τύποι φουστανέλας παρουσιάστηκαν κατά το τέλος της Βυ-

ζαντινής Περιόδου, όπως προκύπτει από  θραύσματα βυζαντινών αγ-

γείων του 12ου αιώνα από την Κόρινθο, ( Morgan, Charles Hill , The 

Byzantine pottery). Φουστανέλες παρόμοιες, όχι όμως λευκές, με αυ-

τές που φορούσαν οι αρματολοί και οι κλέφτες κατά την τουρκοκρα-

τίας υπήρχαν και επί ενετοκρατίας, όπως προκύπτει από τις γκραβού-

ρες  στο διασωθέν επτανησιακό χειρόγραφο του «Ερωτόκριτου» που 

φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου. Την εποχή 

αυτή και οι Ενετοί και οι Έλληνες   φορούσαν  βράκες  (εφαρμοστές 

ή φουσκωτές ) και πάνω από τις βράκες  φορούσαν πολύπτυχες φού-

στες. Στη συνέχεια, όπως προκύπτει διαχρονικά από τις γκραβούρες 

και τις παραστάσεις σε αγγεία,  οι νησιώτες Έλληνες κατάργησαν τη 

φούστα και ανέπτυξαν την πολύπτυχη βράκα (και αυτή αρχικά δεν 

είχε πολλές πτυχές) και οι στεριανοί Έλληνες (Στερεά, Πελοπόννη-

σος, Μακεδονία κ.λπ.) διατήρησαν τη φούστα, την οποία απλά έκα-

ναν λευκή και πολύπτυχη , ενώ τη βράκα την έκαναν σώβρακο ή 

παντελόνα. 
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Nikolakis Mitropoulos raises the flag 

with the cross at Salona on Easter 

day 1821. An Illustration from 

Voyage à Athènes et à Constanti-

nople ou Collection de portraits, de 

vues, et de costumes grecs et otto-

mans by Louis Dupré (1789-1837). 

Published Paris: Dondey-Dupré, 

1825. 

 
Demetrios Mavromichalis An Illustra-

tion from Voyage à Athènes et à 

Constantinople ou Collection de por-

traits, de vues, et de costumes grecs 

et ottomans by Louis Dupré (1789-

1837). Published Paris: Dondey-

Dupré, 1825. 

http://www.warfare.altervista.org/Ottoman/byEuropeans/Dupre-Greek.ht
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Nikos Pervolis, a Greek fighter from Souli. An Illustration from Voyage à 

Athènes et à Constantinople ou Collection de portraits, de vues, et de cos-

tumes grecs et ottomans by Louis Dupré (1789-1837). Published Paris: 

Dondey-Dupré, 1825. 

 

ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΟ-

ΜΑΧΟΙ 
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ΔΟΝΟ-

ΜΑΧΟΙ 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
 

 

αμπέχονο (το) = κοντό κι ελαφρύ γυναικείο χιτώνιο χωρίς 

μανίκια, ώστε να κινούνται ελεύθερα τα χέρια, το οποίο συγκρατιέται 

με πόρπη στους ώμους.  Από το αμφί + έχω > αμφιέχω > αμπέχω 

κ.λπ.. Αμπέχονο ως τη μέση, μάλλινο και με μανίκια, φορούσαν  οι 

Έλληνες στρατιώτες της Ελλάδας  μέχρι το 1941. Το αμπέχονο αυτό 

ήταν κάτι όπως το σημερινό τζάκετ. 

άμφια, τα =  τα ενδύματα που χρησιμοποιούνται από τους ορ-

θόδοξους κληρικούς κατά τη Θεία Λειτουργία, καθώς και σε άλλες εκ-

κλησιαστικές τελετές. Η λέξη «άμφιον» προέρχεται από το ρήμα «αμ-

φιέννυμι» απ΄όπου και η λέξη   αμφίεση = η ενδυμασία, η φορεσιά.  

Η ενδυμασία των ιερέων στην καθημερινή τους ζωή είναι μόνο το 

μαύρο ράσο, τα μαύρα παπούτσια, ο λευκός χιτώνας (φανελάκι), η 

λευκή περισκελίδα και το μαύρο καλυμμαύκι. Το αυτό ισχύει και για 

τους μοναχούς (καλόγριες και καλόγηρους). Απλά οι μητροπολίτες 

φορούν τη μίτρα και όχι το καλυμμαύκι. Η ενδυμασία κατά την ώρα 

της λειτουργίας των ιερέων και των μοναχών  (οι καλόγριες δε λει-

τουργούν, μόνο ψάλουν) είναι τα ιερά άμφια ( « τα ρούχα της δου-

λειάς»), τα οποία είναι ανάλογα με την ιεραρχία: Άμφια του διακόνου: 

Στιχάριο Επιμάνικα ή επιμανίκια, Ωράριον ἤ οράριον. Άμφια του πρε-

σβυτέρου: Επιτραχήλιον ή πετραχήλι,  Ζώνη ή Ζωστήρ, Φαιλόνιον,  

Επιγονάτιον. Άμφια του επισκόπου: Σάκκος, Ωμοφοριον, Μανδύας,  

Μίτρα,  Σταυρός,  Εγκόλπιον,  Ποιμαντική ράβδος. 

ανασυρίδες ή αναξυρίδες οι = οι περισκελίδες που φορούσαν 

οι αρχαίοι, παραλλαγές των οποίων είναι το κολάν, η βράκα, το πα-

ντελόνι και η γκιλότα. Ονομάζονταν ανασυρίδες, επειδή μπαίνουν στα 

σκέλη ανασύροντάς τις. Στα Γαλατικά οι αναξυρίδες λέγονται βράκες 

(λατινικά bracae), όπου  βλέπε περισσότερα. 

βελούδο, το = το απαλό και χνουδωτό μάλλινο (σήμερα και 

από μετάξι ή βαμβάκι) ύφασμα, ενετικά velluto. Υπολογίζεται ότι α-

νακαλύφθηκε στο Κασμίρ τον 14ο αιώνα.  

βέλο ή βελιό, το =  μικρό καπέλο ή σκούφια με δυχτάκι  (δια-

φανές κάλυμμα) που πέφτει και καλύπτει το πρόσωπο. 

βέργα ή άλλως κατσούνα, η =  το χαρακτηριστικό κρητικό 

μπαστούνι, το οποίο βοηθά ως τρίτο πόδι στην ορειβασία, καθώς και 

στην προστασία τους από σκυλιά, φίδια κ.λπ., αλλά και για να 
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συλλαμβάνουμε  ζώα κ.α. Κατασκευάζεται συνήθως από βλαστό δέ-

ντρου, απ΄όπου και βέργα  ( < λατινική virga = ο βλαστός), κυρίως  

πρίνο και έχει  κυκλικό χερούλι είτε για να κρεμιέται εύκολα κάπου, 

ακόμη και στο χέρι είτε για να μπαίνει εκεί ο λαιμός των ζώων για 

σύλληψη. 

βεστιάριο, το =  ο χώρος όπου αφενός φυλάσσονται οι ενδυ-

μασίες των ηθοποιών ενός θιάσου και αφετέρου οι προσερχόμενοι σ΄ 

ένα θέατρο, σ΄ ένα κέντρο, σε μια βιβλιοθήκη αφήνουν τα επανωφό-

ρια και διάφορα προσωπικά τους αντικείμενά τους για φύλαξη. Στα 

ελληνικά λέγεται ιματιοθήκη, στα   γαλλικά  γκαρνταρόμπα και στα  

ιταλικά vestiario > βεστιάριον < λατ. vestiarium. Ετυμολογία από το 

λατινικό vestis  = ελληνικά (β)εστης > εσθής 

βράκα, η =  είδος εσωτερικής και εξωτερικής γυναικείας και 

ανδρικής  περισκελίδας με φαρδιά φουφούλα και κοντά σκέλη (μπα-

τζάκια) , η οποία σουρώνει στη μέση με τη βοήθεια κορδονιού (βα-

στάί).  Ο  Διόδωρος Σικελιώτης (V,30) αναφέρει ότι οι Γαλάτες φο-

ρούσαν βράκες, που στα ελληνικά λέγονται αναξυρίδες. Ο λεξικογρά-

φος Ησύχιος (5ος  αι. μ.Χ.),  το βυζαντινό «Ετυμολογικό το μέγα, 

ήγουν Μεγάλη Ελληνική Γραμματική» (10ος  αι. μ.Χ.) ο Θεσσαλονίκης 

Ευστάθιος (Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Marchinus 

van der Valk, Εκ των της Α΄ ραψωδίας, 22.9), 12ος αι. μ,.Χ., ο Πα-

τριάρχης Φώτιος , 820 – 890 μ.Χ. στο «Λέξεων Συναγωγή», ο Αδα-

μάντιος Κοραής «ΑΤΑΚΤΑ-ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ»,  τόμος 4ος  

1832) κ.α. αναφέρουν ότι οι «αναξυρίδες» των Ελλήνων είναι τα λε-

γόμενα από τους Ρωμαίους «βρακία» (bracae) και από τους Πέρσες 

και Πάρθιους «σαράβαρα» απ΄όπου προέκυψε η τούρκικη ονομασία 

«σαλάβαρα» > σαλβάρα > ελληνικά σαλβάρι. Λένε επίσης ότι  οι λέ-

ξεις  «αναξυρίδες», «σαράβατα», «bracae» λέγονται σε πληθυντικό 

αριθμό , επειδή το ένδυμα που υπονοούν  αποτελείται από  ιμάτια ή 

άλλως ράκια   ως τα φύλλα στα βράκανα (= τα λάχανα) και το αρκτικό 

β- είναι πλεονασμός των Αιολέων. Και επειδή τα βρακιά ανασύρονται, 

για να φορεθούν ονομάστηκαν ανασυρίδες , λέξη που μεταπλάσθηκε 

σε αναξυρίδες κατά το περσικό ταξήρ = τα βρακιά.  Σημειώνεται ότι 

η βράκα, το παντελόνι, το κολάν και η γκιλότα είναι παραλλαγές των 

ανασυρίδων που φορούσαν οι αμαζόνες στην αρχαία Ελλάδα. Η γκι-

λότα διαφέρει του παντελονιού μόνο στο ότι τα σκέλη της φτάνουν 

είτε έως τα γόνατα είτε έως το μέσο της κνήμης και όχι έως τους 

αστραγάλους, όπως συμβιώνει στο παντελόνι. Το κολάν είναι όπως 

ακριβώς η γκιλότα, όμως κολλητή (εφαρμοστή) παντού. Η γυναικεία 

βράκα (όπως η κρητική παραδοσιακή) είναι ακριβώς όμοια με τις α-

νασυρίδες των αμαζόνων. Η ανδρική  βράκα έγινε με φαρδιά φου-

φούλα  και εφαρμοστά σκέλη (μπατζάκια), επειδή αυτά μπαίνουν 

μέσα στα στιβάνια. Το παντελόνι διαφέρει των ανασυρίδων στο ότι  

έχει άνοιγμα μπροστά  στο ύψος των γεννητικών οργάνων, που 
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κουμπώνει με κουμπιά ή φερμουάρ, ενώ οι ανασυρίδες δεν έχουν. Οι 

αναξυρίδες  δεν έχουν αυτό το άνοιγμα, επειδή οι γυναίκες δεν ου-

ρούν όρθιες .(Περισσότερα βλέπε «ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΙΛΟΤΑΣ» Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ). 

βούργια, η = ο μικρός σάκος, το  σακούλι, που κρεμιέται στην 

πλάτη με τη βοήθεια κορδονιών, τα καλούμενα βαστάγια. Γίνεται από 

μάλλινο ύφασμα του αργαλειού και κεντημένο και με πολλά διακο-

σμητικά σχήματα ή ή άλλως «ξόμπλια» (< λατινικά exemplum = το 

δείγμα, παράδειγμα). Τελευταία αντικαταστάθηκε από την τσάντα, 

ανδρική και γυναικεία και στα αρχαία ελληνικά λεγόταν «πήρα»: Αν-

θρώπων έκαστος δυο πήρας φέρει. ... Και δια τούτο οι άνθρω-

ποι τα μεν εαυτών κακά ουχ ορώσιν, τα δε αλλότρια πάνυ ακριβώς 

θεώνται" (Μύθοι Αισώπου)  

βραχιόλι, το = το κόσμημα που μπαίνει στο βραχίονα του χε-

ριού εξ ου και η ονομασία του βραχιόλι. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμο-

ποιούσαν το όνομα «ψέλιον», και οι Βυζαντινοί τη λέξη περικάρ-

πιον.   Το βραχιόλι είναι από τα πρώτα κοσμήματα του ανθρώπου και 

εμφανίστηκε στην εποχή του χαλκού. Στη μινωική Κρήτη υπήρχαν 

βραχιόλια ανδρικά και γυναικεία, καθώς και χεριών και ποδιών, από 

τα οποία  το περιβραχιόνια έμπαινε ως σήμερα στο μπράτσο, το  βρα-

χιόλι (ή περικάρπια) έμπαινε ως σήμερα στον καρπό της χέρας , όμως 

μόνο στις γυναίκες, οι άνδρες φορούσαν περιβραχιόνιο, και περισφύ-

ρια έμπαινε στο πόδι πάνω από τους αστραγάλους, Τα βραχιόλια (πε-

ρικάρπιο, περισφύριο και περιβραχιόνιο) εκτός από διακοσμητικά 

χρησιμεύουν και στη διάκριση π.χ. μιας ομάδας από μια άλλη ή του 

αρχηγού μιας ομάδας από τα μέλη της κ.α. Λέγεται ότι  Μερικοί το 

βραχιόλι από ειδικό μέταλλο που φοριέται στο αριστερό χέρι ενισχύει 

τα συναισθήματα και την αγάπη, ενώ στο δεξί τη δημιουργία, την 

εργατικότητα και την τέχνη ή ότι φορώντας βραχιόλι από ημιπολύτι-

μους λίθους, αυξάνεται η ενέργεια των πετρών στο πολλαπλάσιο, πε-

ριβάλλοντας τον άνθρωπο με τις ευεργετικές δυνάμεις τους. Η λέξη 

βραχιόλι  προέρχεται από τη λατινική λέξη 'brachile' < ελληνικά βρα-

χίων,  που σημαίνει στολίδι του βραχίονα.. Το βραχιόλι στα γαλλικά 

λέγεται  bracelet = το κόσμημα για το μπράτσο Στα λατινικά  η λέξη 

brachio > μπράτσο προέρχεται από την ελληνική λέξη βραχίων.. 

γάζα, η = είδος λευκού μεταξένιου ή και λινού υφάσματος που 

πρωτουφάνθηκε στην πόλη Γάζα  (< περσικά ganj,  γαλλικά gaze) 

της Παλαιστίνης και κατά συνεκδοχή ο λευκός γυναικείος κεφαλόδε-

σμος που είναι ως ταινία και κατασκευασμένος από αυτό το ύφασμα»: 

«η μεταξωτή γάζα η αστροποίκιλτη, που περιέβαλλε την ξανθήν 

της κόμην» (Ι. Κονδυλάκης, Πατούχας). Επίσης «γάζα» λέγεται και η 

λευκή ταινία που χρησιμοποιείται ως αποστειρωμένη ταινία, ως επί-

δεσμος,  των τραυμάτων.  
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γαϊτάνι, το < (μσν. γαϊτάνι < γαϊετανόν <) λατιν. gaitanum 

(=ζώνη από την πόλη Geta της Σκυθίας) ή τουρκικά gajtan < αραβικά 

hitan, πληθ. του hait ή (από το εθν. Γαϊτάνος <) κελτ. Ρίζα. Ειδικό-

τερα γαιτάνι  =  μεταξωτό κορδόνι που χρησιμοποιείται για διακό-

σμηση φορεμάτων. Μεταφορικά  το καλογραμμένο ρούχο, ένας χορ-

δός που οι χορευτές κρατούνται από γαίτάνι, το φυλακτό που κρατιέ-

ται με γαίτάνι κ.α. 

γάντια, τα = τα καλύμματα των άκρων των χεριών (της παλά-

μης, δάκτυλα), από δέρμα, ύφασμα, πλαστικό ή άλλο υλικό. Συνήθως 

καλύπτει το χέρι μέχρι τον καρπό ή σπανίως μέχρι τον αγκώνα και 

εφαρμόζει στα δάχτυλα επιτρέποντας την κίνησή τους. Εξαίρεση α-

ποτελούν τα γάντια του μποξ, όπου μόνο ο αντίχειρας μπορεί να κι-

νηθεί αυτόνομα. Γαλλική gant, gants < ιταλ. guanto < γερμ. Want.  

Στον Όμηρο (ραψ. Ω στ. 230) χειρίδες λέγονταν τύπου γάντια που 

σχηματίζονταν με λουρίδες υφάσματος. 

γελέκο ή γιλέκο, το (< τουρκ. yelek  >  ισπαν. Jileco) = χο-

ντρός κάπως επενδύτης  χωρίς μανίκια που φοριέται κάτω από το 

σακάκι. Στις παραδοσιακές ενδυμασίες γινεται συνήθως από τσόχα. 

γιακάς, ο < τουρκ. yaka =  κολάρο, περιλαίμιο || όχθη, 

πλευρά.  

γιορντάνι, το = το περιδέραιο (ελληνικά) ή «γιορντάνι», 

που προέρχεται από το τουρκικό “gerdan” που θα πει λαιμός, τράχη-

λος gerdanlik = περιλαίμιο. 

γκαρνταρόμπα , η  = ο  ιδιαίτερος χώρος σε θέατρα, κινημα-

τογράφους, κέντρα κτλ., όπου αφήνει κανείς μπαίνοντας το παλτό 

του, το καπέλο του, κτλ ή άλλως βεστιάριο. || Σε σπίτι, έπιπλο ή 

χώρος όπου κρεμούν τα παλτά κτλ. Επίσης το σύνολο των ρούχων 

που έχει κάποιος. Ελληνικά ιματιοθήκη =  ιταλικά vestiario =   γαλ-

λικά  guardaroba  > . γαρδερόμπα < γαλλ. garde-robe.. 

γκέτες, οι =  πρόσθετο των υποδημάτων, συνήθως από δέρμα, 

που βάζουν κυρίως οι στρατιώτες, ναύτες κ.λπ.  γύρω και πάνω από 

τους αστραγάλους για να  συγκρατούν τους αστραγάλους ή και  τα 

μπατζάκια του παντελονιού  κατά την παρέλαση, ορειβασία κ.λπ.. Συ-

νηθίζονταν στον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα. Ήταν, επίσης, 

τμήμα παραδοσιακών στολών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

γκιλότα η = η κυλόττα (γαλλικά culotte) στα κρητικά, δημο-

τική κιλότα, όπου βλέπε περισσότερα. 

γόβα, η = το γυναικείο παπούτσι με τακούνι. Ενετικά goba. 

γραβάτα, η = ο λαιμοδέτης, από το < ιταλικό cravatta < γαλ-

λικά. Cravate < από το εθνικό όνομα Cravate (=Κροάτης) = λαιμο-

δέτης (των Κροατών). Η γραβάτα ήρθε στο ελληνικό λεξιλόγιό από 

τη γαλλική  cravate  και αυτή μέσω της ιταλικής cravatta, που ανά-

γεται στους μισθοφόρους Κροάτες της Αυστρο-ουγγρικής 

https://el.wiktionary.org/wiki/gant
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Αυτοκρατορίας, οι οποίοι φορούσαν  ένα μαντίλι γύρω από το 

λαιμό  τους ως μέρος της εθνικής ενδυμασίας τους. 

δαντέλα, η =  πλεκτό από λεπτή κλωστή για διακόσμηση ρού-

χων, κουρτινών, κ.λπ.,  γαλλικά dentelle 

ένδυμα, το = το καθετί με το οποίο σκεπάζουμε το σώμα μας. 

Ετυμολογία από το εν-δύω > ντύνω (έννυμι) >  ένδυμα, ενδυμασία 

κ.λπ. όπου δύω  =  εισέρχομαι, βυθίζομαι, κ.λπ. εννοείται μέσα στα 

ενδύματα, ενώ: εκδύω  > γδύνω = ξε-ντύνω κ.λπ. = εμφανίζομαι, 

εννοείται βγάζω τα ενδύματα.    

ενδυμασία, η =  το σύνολο των ενδυμάτων που φορά κάποιος  

για λόγους αισθητικούς (για να καλύψει τη γύμνια του), καθώς και 

για λόγους προστασίας του σώματός του από τους εξωτερικούς κιν-

δύνους (καιρικές συνθήκες, αγκάθια κ.λπ.), καλλωπισμού, διάκρισης 

ή επίδειξης της σημαντικής ειδικότητας του κ.α. Η ενδυμασία λέγεται 

και αμφίεση,  φορεσιά,  ρούχα, περιβολή  κ.α. , όμως με την 

ονομασία «άμφια» (από το αμφιέννυμι)  λέγονται  τα ενδύματα που 

φορούν οι ιερείς στις τελετουργίες τους, με τη λέξη στολή οι ομοιό-

μορφες  ενδυμασίες που φορά το προσωπικό ορισμένων υπηρεσιών 

για λόγους διάκρισης, καλλωπισμού, σοβαρότητας και πρακτικότη-

τας, π.χ.: στρατιωτική στολή, αστυνομική στολή κ.λπ.  και η λέξη 

φορεσιά για τις εθνικές , τοπικές και παραδοσιακές ενδυμασίες, π.χ.: 

ελληνική, κρητική, παραδοσιακή κ.λπ. φορεσιά.  Το κάθε ένα από τα 

επί μέρους ενδύματα μια ενδυμασίας έχει και το δικό του όνομα, όπως 

π.χ. σακάκι, παντελόνι κ.λπ. και διακρίνονται σε  εξωτερικά και εσω-

τερικά και επιπλέον υπάρχουν οι επενδύτες, τα επανωφόρια, τα επι-

βλήματα, τα  υποδήματα για τα πόδια και τα καλύμματα της κεφαλής.  

Ανδρικά εξωτερικά ανδρικά ενδύματα π.χ. είναι η βράκα, το παντε-

λόνι, το σακάκι κ.λπ.  και εσώρουχα το σώβρακο, οι κάλτσες, η φα-

νέλα/φανελάκι κ.α. Γυναικεία  εξωτερικά ενδύματα π.χ. είναι η φού-

στα, το φουστάνι, κ.α. και εσώρουχα το κομπινεζόν, το σουτιέν,  η 

κυλόττα, οι κάλτσες κ.α. Επιβλήματα λέγονται  τα πρόσθετα καλω-

πιστικά ενδύματα, όπως οι σάρπες, οι κούδες κ.α.. Επενδύτες λέγο-

νται οι ζακέτες, τα σακάκια, τα τζάκετ κ.α. και πανωφόρια τα παλτά, 

οι κάπες κ.α. Τα στοιχεία της ενδυμασίας ( ποιότητα, χρώματα, σχέ-

δια, εικόνα κ.λπ.) επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και πρωτί-

στως από τις τεχνικές και υλικές δυνατότητες της εποχής , κα-

θώς και από τις τοπικές κλιματολογικές και πολιτιστικές συνθή-

κες (ήθη και έθιμα) , αφού άλλα ενδύματα υπήρχαν παλιά και άλλα 

σήμερα, άλλα ρούχα βάζουμε όταν κάνει κρύο ή όταν έχουμε χειμώνα 

και άλλα όταν δεν κάνει κρύο, άλλα ρούχα βάζουμε τις αργίες και 

άλλα στην εργασία κ.λπ.. Επίσης η ενδυμασία επηρεάζεται από το 

φύλο, την αισθητική αντίληψη, την οικονομική κατάσταση, 

την ιδεολογία , τη Θρησκεία  κ.λπ.  του χρήστη, καθώς και από 

τη μόδα, αφού  άλλα ενδύματα βολεύουν το άνδρα και άλλα τη 
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γυναίκα, οι φτωχοί αγοράζουν φτηνά και οι πλούσιοι ακριβά ενδύ-

ματα , οι ιερείς φορούν άλλα ενδύματα και οι πολίτες άλλα, οι στρα-

τιώτες άλλα και οι ναύτες άλλα κ.λπ.. Οι υπηρεσιακές ενδυμασίες 

(στολές) και  οι παραδοσιακές φορεσιές είναι συντηρητικές, ενώ οι 

άλλες ακολουθούν λίγο έως πολύ τη μόδα που βασίζεται πρωτίστως 

στην αλλαγή και στην αισθητική της εποχής. Η ενδυμασία αρχικά, 

λόγω έλλειψης τεχνικών και υλικών κατασκευής, ήταν ίδια σε όλους 

και κάτι όπως τα κλινοσκεπάσματα, δηλαδή προβιές ζώων ή ορθογώ-

νια ιμάτια όπως έβγαιναν από τον αργαλειό, και με τα οποία οι άν-

θρωποι τύλιγαν ή έζωναν το σώμα τους πτυχωτά και με ζώνη  Ακο-

λούθως  επινοήθηκε ο  λεπτός, συνήθως λινός,  χιτώνας και  ο χο-

ντρός, συνήθως μάλλινος, μανδύας που έμπαινε πάνω από το χιτώνα 

ως επανωφόρι  και τα ενδύματα αυτά   τα ύφαινε  η κάθε οικογένεια 

στον αργαλειό της. Οι πρώτοι που έκοψαν και έραψαν στα μέτρα τους 

ενδυμασίες και συνάμα είχαν και ειδικές ενδυμασίες  για ορισμένες 

κοινωνικές ομάδες (ιερείς, αθλητές, αξιωματούχους κ.α.)  ήταν οι Μι-

νωίτες, όπως προκύπτει από τις τοιχογραφίες της Κνωσού και της 

Σαρκοφάγου της Αγ. Τριάδος κ.α.., κάτι που δεν παρατηρείται στις 

κοινωνίες που ήκμασαν αμέσως μετά: Μυκηναίους, Σπαρτιάτες, Αθη-

ναίους, Ρωμαίους κ.α., οι οποίοι συνέχισαν να φορούν ιμάτια.  Κατά 

την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας , άρχισαν να 

σχηματίζονται οι τοπικές φορεσιές κατά το στυλ των Μινωιτών, δη-

λαδή κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του χρήστη, με τη συρραφή 

πολλών κομματιών υφάσματος και έτσι τα σημερινά ενδύματα δεν 

έχουν σχεδόν  καμιά σχέση με τα αρχαία , ελληνικά και ξένα, αλλά 

με τα μινωικά.  Η ενδυμασία στη συνέχεια άρχισε να  διακρίνεται σε 

πάρα πολλά είδη, όπως σε: ανδρική, γυναικεία και παιδική, χειμερινή, 

ανοιξιάτικη κ.λπ., καθημερινή και επίσημη, γαμπριάτικη, περιπάτου, 

αθλητική κ.λπ..  τοπική,  εθνική: ελληνική κ.λπ.. Η ενδυμασία κάθε 

ιστορικής περιόδου παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τις άλλες 

τέχνες που άνθησαν την ίδια εποχή. Για παράδειγμα, η αρχαία ελλη-

νική ενδυμασία της κλασικής περιόδου χαρακτηρίζεται από λιτότητα 

και αίσθηση του μέτρου, όπως και η αρχιτεκτονική και η γλυπτική 

των χρόνων εκείνων. Αντίστοιχα, η μεσαιωνική ενδυμασία της γοτθι-

κής περιόδου έκανε το σώμα να φαίνεται ιδιαίτερα ψηλό και λεπτό, 

τάση που χαρακτηρίζει και την τέχνη της εποχής, όπως φαίνεται ι-

διαίτερα στις μεσαιωνικές εκκλησίες με τα οξυκόρυφα τόξα. Κατά 

τον 20ο αιώνα σημειώθηκε η πιο μεγάλη αλλαγή στην ενδυμασία. Η 

εξέλιξη της τεχνολογίας (συνθετικά υλικά, μαζική παραγωγή έτοιμων 

ρούχων), οι κοινωνικές αλλαγές και ο νέος τρόπος ζωής δημιούργη-

σαν και έναν  νέο τρόπο ντυσίματος, Οι γυναίκες δανείζονται στοιχεία 

της αντρικής ενδυμασίας, όπως τα παντελόνια, κόβουν κοντά τα μαλ-

λιά τους και κονταίνουν τις φούστες τους. Θέλουν να δείξουν έτσι 

τον καινούργιο ρόλο τους στην κοινωνία. Οι άντρες τολμούν ένα πιο 
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άνετο και χαρούμενο ντύσιμο. Επίσης άρχισαν να δημιουργούνται ε-

πώνυμα, από σχεδιαστές μόδας και έτσι  οι νέες ενδυματολογικές δη-

μιουργίες αποτυπώνουν τις δικές τους αισθητικές προτάσεις σε σχέση 

με τις τάσεις της εκάστοτε χρονικής περιόδου. Από τότε η σχέση εν-

δυμασίας και τέχνης έγινε πιο στενή, μια και διάφοροι σχεδιαστές εν-

δυμάτων εμπνεύστηκαν συχνά από τεχνοτροπίες και έργα τέχνης της 

εποχής τους είτε περασμένων εποχών.  Επίσης, ως καλλιτεχνικά έργα 

αντιμετωπίζονται και τα ενδύματα που σχεδιάζουν οι μεγάλοι σχεδια-

στές μόδας για τις συλλογές υψηλής ραπτικής. Συνεπώς και κατόπιν 

όλων των ως άνω η ενδυμασία σήμερα έχει γίνει και μια μορφή καλ-

λιτεχνικής δημιουργίας και συνάμα ένα είδος κώδικα επικοινωνίας. 

Μια σιωπηλή γλώσσα που φανερώνει πολλά, όχι μόνο για το χρήστη 

της ενδυμασίας, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο και το πολιτισμικό 

περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης αυτός  ζει. Φανερώνει, λίγο έως 

πολύ,  το φύλλο, την ηλικία, το επάγγελμα, την εθνικότητα, την ιδε-

ολογία , την αισθητική κ.λπ. του χρήστη.   

ενδυματολογία, η = η επιστήμη που μελετά την ενδυμασία  

από άποψη ιστορική, ψυχολογική, κοινωνιολογική, γεωγραφική,  κα-

τασκευαστική κ.λπ.. 

ενδυματολόγος, ο,η =  αυτός,ή που μελετά και σχεδιάζει εν-

δυμασίες είτε για θεατρικές παραστάσεις είτε για τους οίκους μόδας.  

επενδύτης, ο = το χοντρό, κοντό και με μανίκια ένδυμα που 

καλύπτει το σώμα από πάνω έως τη μέση: η ζακέτα, το μπουφάν 

κ.λπ.. Στις παραδοσιακές ενδυμασίες γίνεται συνήθως από τσόχα ή 

βελούδο, Από το επί = επάνω + ενδύω 

εσάρπα ή σάρπα, η ( < γαλλική écharpe) =  το σάλι, δηλ. το 

γυναικείο ρούχο φτιαγμένο από πλεκτό ύφασμα, συχνά σε σχήμα 

τριγώνου, που φοριέται πάνω σε μπλούζα, φόρεμα κ.λπ.. και καλύ-

πτει την πλάτη και τους ώμους 

εσθής, εσθήτα, η = η ενδυμασία, στρατιωτική ή πολιτική, το 

φόρεσμα  (ειδ.) κάθε επίσημο γυναικείο φόρεμα. Ετυμολογία από το 

λάτινικό (v)estis > vestiario = αρχαία ελληνικά εσθής : «χαλκόν τε 

χρυσόν τε ἅλις ἐσθήτά τε δόντες» Οδυσεια, 5.38) 

εσώρουχο, το  =  το ένδυμα που φοριέται εσωτερικά (έσω 

ρούχο), κάτω από τα ρούχα και έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα. 

Υπάρχουν πολλές δευτερεύουσες ονομασίες ανάλογα τη χρήση και το 

σχήμα. Στα εσώρουχα ανήκει η φανέλα, το σλιπ, η σκελέα, το μπό-

ξερ, ο στηθόδεσμος και η (γυναικεία εσωτερική) κυλόττα. 

ζακέτα, η = εξωτερικό ένδυμα με μανίκια, πλεκτό ή υφαντό, 

που φοριέται συνήθως πάνω από πουκάμισο και περιβάλλει τον κορμό 

του σώματός μας και κουμπώνει μπροστά με κουμπιά ή φερμουάρ. 

Διακρίνεται σε κοντή / μακριά / αντρική / γυναικεία / μάλλινη / βαμ-

βακερή, από τη γαλλική jaquette, η οποία αρχικά  σήμαινε ένδυμα 



171 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ 

 

χωρικού. Η λέξη αυτή πιθανόν να έχει ρίζες από το ελληνικό  σάκος  

> σακάκι > (τ)σάκετ > τζάκετ > ζακέτα. 

ζιλέ, το =  πλεκτό πουλόβερ λεπτό και χωρίς μανίκια. Από το 

< γαλλ. gilet < τουρκ. yelek   

ζιπούνι(ν)   ή ζι(μ)πούνι ή ζιπόνι(ν), το =  είδος γυναικείου 

επενδύτη με μανίκια στις παραδοσιακές φορεσιές συνήθως από τσόχα 

ή βελούδο. Είναι κοντόχι, δηλαδή κοντός χιτώνας. Φτάνει μέχρι τη 

μέση και είναι  χρυσοκέντητος ή με ωραία διακοσμητικά. Ζιπούνι λέ-

γεται και είδος παιδικού εσώρουχου.  Από το ενετικό. Zipon ,  ιταλ. 

zipon - γαλλ. Jupon. Στον Ερωτόκριτο ζιπούνι λεγόταν το προστα-

τευτικό πανωκόρμι τις κονταρομαχίες. Το ζιπούνι εχει ως πρότυπό 

του το πανωκόρμι της γυναικείας μινωικής ενδυμασίας, όπως μπορεί 

να  διαπιστώσει ο καθένας μας ρίχνοντας μια ματιά στις τοιχογραφίες 

Κνωσού, Θήρας κ.λπ. 

ζιπ-κιλότ, η =  γυναικείο παντελόνι  με σκέλη (μπατζάκια) 

ως το μέσο της κνήμης και φουντωτά,  έτσι ώστε να μοιάζουν με 

διχαλωτή φούστα, γαλλικά Juppe – culotte  (Περισσότερα βλέπε «κυ-

λόττα»). 

θηλιά < θελιά, η = η κουμπότρυπα , επειδή θηλυκώνει,  εί-

ναι ως η θηλή. μεταφορικά ο βρόγχος, το λάσο, το σχοινί που σχη-

ματίζει κύκλο (θελιά, τρύπα) και κλείνει με τράβηγμα , για την παγί-

δευση των κεφαλών των πτηνών ή μικρών ζώων. Παλιά τα κουμπιά 

ήταν ως μικρά κεφαλάκια, κάτι ως τα κούμαρα του πλατάνου  που 

πιανόταν από τη θηλιά (κουμπότρυπα) 

ιμάτιο, το = το (ν)ίμα, η κλωστή,  

ιμάτια, τα = τα ρούχα, τα πανιά.  Ιμάτιο λεγόταν στην αρχαι-

ότητα το απλό εξωτερικό ένδυμα. 

ιματιοθήκη, η =  ιταλικά vestiario = γαλλικά  garde-robe = η 

θήκη όπου τοποθετούμε, φυλασουμε κ.λπ. τα ενδύματα, 

καβάδι, το =  μακρύ εξωτερικό ένδυμα , ανδρικό και γυναικείο, 

με μακριά,  στενά ή πλατιά, μανίκια και με κατακόρυφο ή σταυρωτό 

άνοιγμα εμπρός.  Φοριόταν κατά τα παλιότερα χρόνια συνήθως πάνω 

από τη βράκα και το πουκάμισο και ήταν φτιαγμένο από ριγωτό βαμ-

βακερό ή στολισμένο με χρυσάφι ύφασμα. Ειδικότερα, κατασκευάζε-

ται είτε από βαμβακερό υφαντό, όπως στην Κάλυμνο, είτε από μετα-

ξωτό ριγωτό και χρυσοποίκιλτο ύφασμα, όπως στο Καστελόριζο και 

στην παλιά Αθήνα. Συνοδευόταν από ένα εξωτερικό ύφασμα το οποίο 

διέφερε ανάλογα με το μέρος ( π.χ. συνοδευόταν από τζουμπέ στην 

Αθήνα, πέρπυρο στα Ιωάννινα, γιλέκο στην Κερασούντα κ.α.). Το κα-

βάδι, αν και ανατολίτικης προέλευσης, εισήχθη στον ελλαδικό και μι-

κρασιατικό χώρο από τη βυζαντινή περίοδο και κατά το παρελθόν εν-

σωματώθηκε στις παραδοσιακές ενδυμασίες αρκετών περιοχών, όπως 

στα Δωδεκάνησα, στην Αττική κ.α.  Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώ-

σεις όπως στην Κάλυμνο, η τοπική παραδοσιακή ενδυμασία έπαιρνε 
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το όνομά της από τον συγκεκριμένο επενδύτη. Ετυμολογία από το 

καβ(β)άς >  καβάδιον < από το όνομα της υποθετικής πόλης Κάβαδα 

της Καρμανίας ή από τη σερβική λέξη. Kavad =  είδος μακριού και 

ευρύχωρου επενδύτη, ανδρικού και γυναικείου, περσικής ασσυριακής 

προελεύσεως, άλλως καφτάνι ή ταφτάνι, ακολούθως: α) στους Βυ-

ζαντινούς, μακρύ μάλλινο ή βαμβακερό αντρικό φόρεμα, που αποτε-

λούσε κάποιο είδος μανδύα, β) χοντρό μάλλινο πανωφόρι που φο-

ρούσαν οι ελαφρά οπλισμένοι στρατιώτες αντί για θώρακα προστα-

τευτικό, γ) ένδυμα που φορούσαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι 

προύχοντες, κοινά ταφτάνι. Ο σαγιάς είναι παραλλαγή του καβαδιού. 

Είναι ένδυμα από βαμβακερό ή βαμβακομέταξο ύφασμα, με κατακό-

ρυφο άνοιγμα εμπρός και μήκος έως κάτω από τα γόνατα. Ομοίως το 

αντερί είναι παραλλαγή του καβαδιού. Είναι ένδυμα κατασκευασμένο 

από μεταξωτό ή βαμβακερό ύφασμα, έχει την ίδια μορφή με το σαγιά 

και συναντάται άλλοτε ως εσωτερικό ένδυμα. 

καδένα , η =  μεγάλη ασημένια ή χρυσή αλυσίδα που κρέμεται 

από το λαιμό ή από κομβιοδοχή του γιλέκου προ του στήθους και το 

κάτω της μέρος συνδέεται με το ρολόι που τοποθετείται στο τσεπάκι 

του γελέκου ή στη ζώνη. Από τη βενετσιάνικη λέξη cadena ,  ιτα-

λικά  catena >  ισπανικό cadena (αλυσίδα) < λατινική catena. 

κάλτσα, η = το ρούχο, το κάλυμμα ως ο σωλήνας που μπαίνει 

μέσα το πόδι , είτε ολόκληρο είτε από το πέλμα μέχρι τον αστράγαλο 

ή τη μέση της κνήμης. Φτιάχνεται συνήθως από απορροφητικό υλικό, 

βαμβάκι κ.α.  Ελληνικά κάλυξ (λατινικά calyx)  = ο σωλήνας, η κα-

λύπτρα, το κέλυφος. Λατινικά cal(y)x > calx  = η φτέρνα και calceus  

= το υπόδημα, το παπούτσι, επειδή μοιάζει ως κάλυκας ή άλλως κέ-

λυφος. Στα ιταλικά calyx > calza  = οι κάλτσες  (οι λεπτοί πλεκτοί 

σωλήνες που μπαίνουν τα πόδια). Στα κρητικό-βενετσιάνικα καλύ-

κωση = τα υποδήματα, καλυκώνω = πεταλώνω 

καλτσόν, το  =  οι ψιλές πλεκτές γυναικείες κάλτσες που φτά-

νουν μέχρι τη μέση, Γαλλικά caleçon, η οποία προέρχεται από τις λα-

τινικές cal(y)x > calx (= η φτέρνα) , calceus (παπούτσι) > ιταλική 

calza και εκείνων από τις ελληνικές κάλυξ  (= ο σωλήνας, κέλυφος),  

καλύπτρα. 

καλύκωση, η = τα υποδήματα στην κρητική διάλεκτο, λατινικά 

calceus, από την αρχαία ελληνική λέξη κάλυξ = το κέλυφος, το πα-

πούτσι κ.α. 

καλυμμαύκι , το = το μαύρο στητό σφαιρικό καπέλο των ορ-

θόδοξων κληρικών. Η λέξη καλυμμαύκι σημαίνει το κάλυμμα (από το 

καλύπτω) του  αυχένα / καυκιού ( = το καύκαλο του κεφαλιού). Το 

κάλυμμα των μοναχών λέγεται και «κουπάκι», επειδή μοιάζει ως η 

κούπα = λατινικά camella. Το καλυμμαύκι των ιερέων (παπάδων) 

διαθέτει γωνιώδες γείσο, ενώ των μοναχών είναι πιο χαμηλό χωρίς 

γείσο. Το καλυμμαύκι στα λατινικά λέγεται camellaucium > 

https://el.wiktionary.org/wiki/cale%C3%A7on
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καμηλαύκι, από το camella = «κούπα» + caucus/καυκί- αυχένας, δη-

λαδή η κούπα πάνω στο καυκίον, το καύκαλο του κεφαλιού. Η λατι-

νική λέξη camella είναι συγγενής με τη λέξη camelus (= η «καμήλα») 

= το ζώο που έχει camella = κούπα/καμπούρα στη ράχη. 

καμιζόλα, η < γαλλ. camisole < ιταλ. camiciola,  < λατιν. 

camisia = φαρδύ  και μακρύ εσωτερικό πουκάμισο που φτάνει έως τα 

γόνατα. 

κάπα, η = ο χονδρός μανδύας, το επανωφόρι που διαθέτει και 

κουκούλα για προστασία της κεφαλής. Ετυμολογία από την ελληνική 

λέξη κάπα και το λατινικό ελληνικό cappa ή  capa < capo <  caput 

(=κεφάλι), capitalist = κεφαλαιούχος = ο έχων πολλά κεφάλια (εν-

νοείται από βόδια, άρα και χρήματα).  Ελληνικά κάπα = το γράμμα  C 

ή με γραμμή από πίσω K και  «κάπη» = η φάτνη, παρά το κάπτειν (ό 

εστιν εσθίον) ισταμένους τους ίππους εν αυταίς» (Ετυμολογικό το 

μέγα, ήγουν Μεγάλη Ελληνική Γραμματική). Καπότο = ιταλική 

cappotto = η κάπα μέχρι τα γόνατα και με κουκούλα. Καπότα  = η 

κάπα, θήκη =  γαλλ. Capote,  ιταλική capotta = το  ελαστικό θυλάκιο 

προφυλακτικό μέσο. 

καπέλο το = το κάλυμμα του κεφαλιού με σταθερό ημισφαι-

ρικό σχήμα, ώστε να προσαρμόζεται στις διαστάσεις του κεφαλιού. 

Ετυμολογία από την ιταλική λέξη capello, λατινική cappellus, υποκο-

ριστικό της λατινικής λέξης <cappa (= η θήκη ως η κάππη) και εκεί-

νης από τη λέξη caput = κεφάλι  

κατσούνα, η = το κρητικό μπαστούνι ή άλλως βέργα, όπου 

βλέπε περισσότερα 

καφτάνι το = μακρύς ριχτός χιτώνας με φαρδιά μανίκια, πλού-

σια διακοσμημένος και ντυμένοσ με γούνα, ο οποίος  ήταν και είναι 

το πολυτελές - επίσημο ανδρικό ένδυμα στην Ανατολή.  Το όνομά του 

είναι τουρκικής προέλευσης, από την τουρκική λέξη kaf-

tan < περσική qaftān. Με τον όρο καφτάνι έχει επικρατήσει να εννο-

ούμε σήμερα και ένα ελαφρύ γυναικείο ρούχο., που συνήθως φοριέ-

ται τους καλοκαιρινούς μήνες πάνω από το μαγιό και μπορεί να φτά-

νει λίγο πιο πάνω ή πιο κάτω από το γόνατο. Καφτάνια συνήθιζαν να 

φορούν οι Οθωμανοί σουλτάνοι. Μερικά από αυτά ήταν τόσο περίτε-

χνα και ακριβά που απονέμονταν ως βραβείο κατά τη διάρκεια θρη-

σκευτικών τελετών σε σημαντικούς αξιωματούχους και σε στρατη-

γούς ύστερα από νικηφόρες μάχες. Ο Φώτης Κόντογλου (στη συλ-

λογή «Μυστικά Άνθη») χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι χοτζάδες είναι 

ίδιοι παντού, με το σαρίκι, με το καφτάνι, με τα γένια και τα μουστά-

κια σε τύπο του προφήτη τους Μωάμεθ, και ψέλνουνε απάνω από το 

μιναρέ τα ίδια λόγια...». κιλότα, η = η κυλόττα (καθαρεύουσα), όπου 

βλέπε περισσότερα. 

κολάν, το = η εφαρμοστή (κολλητή) περισκελίδα, το κολλητό 

από τη μέση και κάτω και παντελόνι, το οποίο φτάνει είτε έως τα 
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γόνατα είτε μέχρι το μέσο της κνήμης. Η ‘άκλιτη λέξη κολάν προέρ-

χεται από τη  γαλλική collant < λατινική colla < αρχαία ελληνική 

κόλα / κόλλα,  κολακεία,  κολλητός κ.λπ. = αγγλικά pantyhose/ 

tights (σε πληθυντικό). Το κολάν είναι παραλλαγή της κυλόττας και 

του παντελονιού και κείνων των αρχαίων αναξυρίδων που χρησιμο-

ποιούσαν οι  αμαζόνες στην αρχαία Ελλάδα, όπου βλέπε περισσότερα. 

κολιέ, το = ελληνικά το περιδέραιο, που σημαίνει «γύρω από 

το λαιμό» (δέρη = λαιμός). Η άκλιτη λέξη κολιέ είναι γαλλική 

“collier”. Το κολιέ λέγεται και «γιορντάνι», που προέρχεται από το 

τουρκικό “gerdan” που θα πει λαιμός. 

κοντόχι ή κοντογούνι  ή μαλακό, το = ο κοντός χιτώνας > 

κοντόχι ή κοντή γούνα > κοντογούνι. Είδος παλαιού γυναικείου ε-

πενδύτη (σακάκι/ζακέτα/ζιπούνι) αντίστοιχος προς το ανδρικό 

μεϊτάνι,  και του οποίου τα μανίκια μπορεί να είναι και αποσπώμενα, 

δηλαδή να γίνεται γιλέκο.  Κατασκευάζεται είτε από βελούδο / γούνα 

, εξ ου και η ονομασία «μαλακό» (η γούνα και το βελούδο ως υφά-

σματα είναι μαλακά) είτε από τσόχα (στην παραδοσιακή φορεσιά)  και 

βρίσκεται σε διάφορα χρώματα : μαύρο, καφέ, μπλε, χρυσαφί, βυσ-

σινί κ.λπ.. Μπορεί να είναι χρυσοκέντητο και μπροστά έχει άνοιγμα 

σε σχήμα V και κλείνει στο κάτω μέρος του σε ένα σημείο.  

κομπινεζόν το = το μεσοφόρι, γυναικείο ολόσωμο εσώρουχο 

γαλλ. Combinaison. 

κόπ(ι)τσα, (η) = η θηλιά,  μικρή πόρπη, θηλύκωμα. Τουρκική 

kopça = κόπιτσα. 

κρινολίνο ή μαλακό, το = είδος αστικού γυναικείου λεπτού 

και λινού φορέματος, το οποίο έχει πολύ φαρδιά και φουσκωτή φού-

στα, η οποία περιέχει πλαίσιο με ελάσματα από αλογότριχα ή μεταλ-

λικά, για να σχηματίζει μεγάλο κώνο ή καμπάνα. Ο Ιωάννης  Κονδυ-

λάκης στον «Πατούχας» (1863) το περιγράφει ως φουστάνι που μοιά-

ζει με κοφινίδα. Κρινολίνο < ιταλική crinolino  (= βαμβακερό ή λινό 

ύφασμα) < γαλλική crinoline = crin (= αλογότριχα) + lin (= λινό ύ-

φασμα). Το κρινολίνο προέρχεται από τη μινωική Κρήτη. Εκεί υπήρ-

χαν οι φούστες που είχαν ενσωματωμένους ξύλινους δακτυλίους που 

χάριζαν στο ένδυμα σχήμα καμπάνας. 

κορσές, ο = ειδικό ελαστικό εσώρουχο που σφίγγει τη μέση ή 

την περιφέρεια, ώστε να τα κάνει να φαίνονται πιο λίγη.  Με τη στε-

νότητα που προκαλεί διαμορφώνει την περιοχή του στήθους και της 

μέσης και την κάνει πιο λεπτή. γαλλική corset 

κορσάζ , το = το τμήμα του γυναικείου ρούχου που καλύπτει 

το πάνω μέρος από τους ώμους μέχρι τη μέση, το μπούστο =  γαλ-

λική corsage, Το μπούστο είναι ρούχο που μπαίνει πάνω από το σου-

τιέν (= το ανορθωτικό του στήθους, ο στηθόδεσμος) και ενίοτε το 

μπούστο παίζει και το ρόλο του σουτιέν. 

https://el.wiktionary.org/wiki/lin
https://el.wiktionary.org/wiki/corsage
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κούδα , η < λατινικά cοda = η ουρά, είδος ταινίας καλύμματος 

της φούστας στο πίσω μέρος για ωραία εμφάνιση. 

κουμπί, το = από το κόμπος > κουμπώνω ή κόμβος, επειδή 

παλιότερα τα κουμπιά ήταν κοντό σχοινάκι με κόμπο στην άκρη. 

κουστούμι, το  = το αντρικό συνήθως ένδυμα που αποτελείται 

από παντελόνι, σακάκι και συχνά γιλέκο, φτιαγμένα όλα από το ίδιο 

ύφασμα. Ιταλική. costum(e) > κουστούμι  = το σύνηθες, το  ενδυ-

ματολογικό σύνολο από δύο ή περισσότερα κομμάτια τα οποία συν-

δυάζονται μεταξύ τους ή είναι φτιαγμένα από το ίδιο ύφασμα. Διακρί-

νεται σε: καθημερινό, καλό, σπορ , γαμπριάτικο , παιδικό, ανδρικό 

κ.α.  

κυλόττα, η  = το κοντό παντελόνι, η περισκελίδα, εσωτερική 

και εξωτερική,  γυναικεία και ανδρική,  με σκέλη (μπατζάκια) είτε 

κομμένα παντελώς είτε κομμένα στο ύψος των γονάτων είτε κομμένα 

στο μέσο της κνήμης. Η λέξη κυλόττα ( =  κρητικά γκιλότα, δημοτική 

κιλότα) προέρχεται από τη γαλλική λέξη culotte (“κιλότ”) και εκείνη 

από την αρχαία ελληνική λέξη «κυλλός»  = μεσαιωνικά «κουλός»  = 

ο «βεβλαμμένος τους πόδας», αυτός που έχει κομμένα άκρα (χέρια ή  

πόδια), εδώ τα σκέλη  (= τούρκικα μπατζάκια < bacak = μηρός, σκέ-

λος).  Αρχικά η κυλόττα ήταν μόνο για άνδρες και μετά έγινε και για 

τις γυναίκες. Η λέξη culottes (σε πληθυντικό αριθμό) αρχικά χρησι-

μοποιήθηκε από τους γαλλικούς οίκους μόδας, για να περιγράψει την 

ανδρική περισκελίδα με σκέλη μέχρι το γόνατο (knee culotte), την 

οποία φορούσαν οι ευρωπαίοι αριστοκράτες ( βουλευτές,  αξιωματού-

χοι, επιχειρηματίες κ.λπ.) πριν από τη Γαλλική Επανάσταση (1789-

1799), δηλαδή κατά το τέλος του Μεσαίωνα και κατά την εποχή  της 

Αναγέννησης (14ο  – 17ο  αιώνα) αρχικά στις ιππασίες και μετά και 

στις επίσημες εμφανίσεις τους.  Οι κυλόττες αυτές, που  είχαν μπα-

τζάκια που κούμπωναν κάτω από το γόνατο.  φοριόντουσαν είτε με 

μπότες ειτε με κάλτσες και παπούτσια και  μόνο από  αξιωματούχους 

και πλουσίους, επειδή μόνο αυτοί είχαν χρήματα, για να αγοράζουν 

άλογα και κυλόττες, που και αυτές ήταν ακριβές, επειδή κατασκευά-

ζονταν από μετάξι που ήταν ακριβό υλικό λόγω εισαγωγής.  Κατά τη 

διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης (1789-1799) οι επαναστάτες της 

εργατικής τάξης ήταν γνωστοί ως «sans-culottes» (= οι χωρίς κυ-

λόττα, άρα οι ξεβράκωτοι ή αυτοί που δε φορούν κυλόττα, αλλά κάτι 

άλλο, π.χ. παντελόνι ή κάτι άλλο), ένα όνομα που προέρχεται από 

την απόρριψή τους από  αριστοκρατική ένδυση.  Λίγα χρόνια μετά τη 

Γαλλική Επανάσταση, κατά τη διάρκεια της βικτωριανής επο-

χής (1837 – 1901) στην Αγγλία,  η κυλόττα άρχισε να επιστρέφει 

στην Ευρώπη, όμως αρχικά από τις φεμινίστριες με το αιτιολογικό ότι 

η κυλόττα θα απελευθερώσει τις γυναίκες από τους περιορισμούς των 

κινήσεων που  τους επιβάλουν οι skirts (= οι φούστες και τα φου-

στάνια που καταλήγουν σε φούστα)  και τα crinolines (= οι 
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καμπανοειδείς φούστες στην ιππασία, ποδηλασία, τένις κ.λπ.. Η γυ-

ναικεία κυλόττα αρχικά ήταν  όπως και η ανδρική, δηλαδή  με σκέλη 

που φτάνουν έως τα γόνατα Μετά σχεδιάστηκε και  η «Ζιπ κυλόττα» 

(Juppe culottes) που είναι όπως το παντελόνι , όμως με σκέλη που 

φτάνουν έως το μέσο της κνήμης και συνάμα  πολύ φαρδιά, φου-

ντωτά, ώστε η κυλόττα να μοιάζει ως διχαλωτή φούστα και έτσι από 

τη μια  να προβάλλονται προκλητικά οι γυναικείες γάμπες και από την 

άλλη να παρέχουν ελευθερία των γυναικών να κάνουν δραστηριότη-

τες, όπως η κηπουρική, καθαρισμός, ποδήλατο,  ιππασία, κ.λπ. και 

συνάμα να εξακολουθεί το ένδυμα να μοιάζει με φούστα. Ακολούθως, 

μετά τη βικτωριανή εποχή, άρχισε να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη 

οι στολές εκστρατείας  (Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κ.λπ.) , οι 

οποίες περιείχαν και κοντό παντελόνι (κυλόττα) με μπατζάκια που έ-

φταναν έως το μέσο της κνήμης, και τα οποία από τα γόνατα και κάτω 

ήταν εφαρμοστά, ώστε να μπαίνουν μέσα στα στιβάνια ή ζώνονταν 

με περικνημίδες σε περίπτωση που ο χρήστης φορούσε άρβυλα ή πα-

πούτσια. Μάλιστα οι κυλόττες των αξιωματούχων στα γόνατα είχαν 

ημικυκλική ή τριγωνική γονατίδα,  για να κινείται πιο άνετα το πόδι , 

αλλά και για φινέτσα. Από την κυλόττα αυτή προέκυψε τότε και η 

χαρακτηριστική κρητική κυλόττα, την οποία φορούσαν οι Κρητες πο-

λίτες αντιστασιακοί μαζί με μαντήλι στο κεφάλι κ.λπ. και γι αυτό μετά 

η ενδυμασία αυτή  έγινε και παραδοσιακή φορεσιά. Σήμερα κυλόττα 

ή δημοτική κιλότα λέγεται και το γυναικείο βρακί επειδή είναι παντε-

λόνι με κομμένα τα σκέλη παντελώς ή στο μέσο των μηρών. Η κυ-

λόττα είναι παραλλαγή του παντελονιού και της βράκας και εκείνα  

των αναξυρίδων που φορούσαν οι αμαζόνες στην αρχαία Ελλάδα. Το 

παντελόνι διαφέρει των ανασυρίδων ή άλλως αναξηρίδων μόνο στο 

ότι  έχει άνοιγμα μπροστά  στο ύψος των γεννητικών οργάνων, που 

κουμπώνει με κουμπιά ή φερμουάρ. Οι αναξυρίδες  δεν έχουν αυτό 

το άνοιγμα, επειδή οι γυναίκες δεν ουρούν όρθιες.  Επειδή η γκιλότα 

(= γαλλικά culotte) και το παντελόνι (ιταλικά pantaloni) είναι παραλ-

λαγές της βράκας (= αγγλικά breeches) και η λέξη γκιλότα (= γαλ-

λικά culotte) δεν υπάρχει στα αγγλικά και στα γερμανικά, το ένδυμα 

της γκιλότας και γενικά οι παραλλαγές της βράκας προσδιορίζονται 

στα αγγλικά και γερμανικά περιφραστικά. ΑΓΓΛΙΚΑ: breeches = η πε-

ρισκελίδα (= η βράκα, το παντελόνι κ.λπ.), knee breeches = η περι-

σκελίδα/παντελόνι κ.λπ. μέχρι τα γόνατα ( η γκιλότα ως αυτή πριν 

από τη Γαλλική Επανάσταση),  breeches 19th century/ riding 

breeches = η περισκελίδα/βράκα ιππασίας (η γκιλότα ως η κρητική 

και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου), puffed breeches = διογκωμένη βράκα 

(το σαλβάρι), Fencing breeches = η βράκα, η γκιλότα ξιφα-

σκίας,   Jockeys' breeches = η γκιλότα ιπποδρομειών, Jodhpur 

breeches. Petticoat breeches, Knee-patch breeches, Genesis breeces 

(= η βράκα της Γένεσης, αυτή μέχρι τα γόνατα), Greek/Spanish etc  
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breeches = η ελληνική/ισπανική κ.λπ. βράκα. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Hose = η 

περισκελίδα, η βράκα κ.λπ.  και Herrenhose = ανδρικό παντελόνι, 

Damenhose = γυναικείο παντελόνι,  Reiten = ιππασία, Reithose  = 

παντελόνι/ κιλότα ιππασίας, Pumphose = η βράκα, το σαλβάρι κ.α. 

λαχούρι , το = είδος υφάσματος μάλλινου ή μεταξωτού που 

πρωτοϋφάνθηκε στην πόλη Λαχώρη (< τουρκική lahuri < ινδικά 

Lahore ) στο Πακιστάν ) και το οποίο έχει και δικά του χαρακτηριστικά 

πολύχρωμα μοτίβα.  Κατά συνεκδοχή λαχούρι ονομάζουν πολλοί το 

σάλι και το μαντήλι από τέτοιο ύφασμα.  

μανδύας, ο = πολύ αρχαίο χοντρό ορθογώνιο (τετράγωνο ή 

παραλληλόγραμμο) ιμάτιο , εξ ου και ιμάτιο > ιμάντας > μανδύας > 

λατινικά mantelum,  που είναι όπως η κουβέρτα και με αυτό σκεπά-

ζουμε την πλάτη και όλο το σώμα, από το κεφάλι ή από τους όμως 

και κάτω,  και δένεται στον ένα ώμο ή μπροστά στο στήθος από τις 

δυο επάνω άκρες του με περόνη ή πόρπη. Από αυτό το ένδυμα έχουν 

προκύψει μετά η αρχαία ελληνική χλαίνη, η λατινική τήβεννος (toga), 

η κάπα κ.α. ( όλα τα επανωφόρια),   ο λόγος και για τον οποίο οι 

λέξεις αυτές είναι συνώνυμες, Μανδύας σήμερα λέγεται και το αρχιε-

ρατικό άμφιο του Επισκόπου  στην ορθόδοξη εκκλησία. Μανδύας λέ-

γεται και  κάθε χοντρό περίβλημα, π.χ. μανδύας γης, ενώ χιτώνας 

λέγεται το λεπτό περίβλημα. Μανδύας = λατινικά mantelum, γαλλικά 

manteau , ιταλικά mantello, αγγλικά mantle. Το μαντήλι  <  λατινικά 

mantelium και mantilium = ο πολύ μικρός μανδύας. Μαντώ, το = 

ελαφρός γυναίκειος μανδύας,  επανωφόρι από το γαλλικό όνομα του 

μανδύα (λατινικά mantelum> γαλλικά manteau ,.  

μαντήλι ή μαντίλι το = το μικτό τετράγωνο ή παραλληλό-

γραμμο ύφασμα, που ανάλογα με τη χρήση του ονομάζεται: κεφαλο-

μάντηλο, τραπεζομάντηλο, μυτης, λαιμού, χειρομάντηλο κ.α. και α-

νάλογα με το υλικό κατασκευής ονομαζονται: χαρτομάντιλο, μπολίδι 

(αυτό από μπόλια) κ.α..   Η ελληνική λέξη  μαντήλι είναι ο δημοτικός 

τύπος της μεσαιωνικής λέξης «μανδήλι(ον) ή μανδύλιον, μαντίλιν», 

η οποία προέρχεται από τη λατινική  λέξη  mantelium ή mantilium, 

υποκοριστικό της λατινικής mantelum (= μανδύας, η χλαμύδα) και 

εκείνη με τη σειρά της από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις ιμάτιον > 

ιμάντας  (Ιλιάδα Ραψωδία Ψ, 683-686) > λατινικά mantelum  > μαν-

δύας (Βυζαντινά). Η χρήση του μαντηλιού κανονίζει την ποιότητα, το 

σχήμα  και το μέγεθός του υφάσματός του. Τα της χειρός (μύτη, ι-

δρώτα κ.λπ.) είναι μικρά και από απορροφητικό ύφασμα, τα κεφαλο-

μάντηλα από βαμβάκι ή μετάξι ή μπόλια κ.λπ. , ώστε να είναι ελαφρά, 

ωραία κ.λπ.. Στην Κρήτη τα μαντήλια χρησιμοποιούνται και ως κεφα-

λόδεσμοι, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα για το λαιμό, δηλαδή αντί του 

κασκόλ και της γραβάτας, όπως λέει και το δίστιχο: Αν πας στην Κα-

λαμάτα και ‘ρθεις με το καλό, κράτα μου ένα μαντήλι να δένω στο 

λαιμό. Τα κρητικά κεφαλομάντηλα έχουν πολλά χρώματα και  το τι 
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χρώμα μαντηλιού θα φορέσει μια γυναίκα εξαρτάται  από πολλούς 

παράγοντες, όπως π.χ.  το πένθος, που τότε μπαίνει μαύρου χρώμα-

τος, ενώ στο γάμο λευκό, η ηλικία  (οι νέες γυναίκες φορούν ανοιχτά 

χρώματα και οι ενήλικες σκούρα ή μαύρα),  οι καιρικές συνθήκες 

(μπαίνει λευκό μαντήλι στον ήλιο ως αντηλιακό) ,  το τι χρώμα απαιτεί 

ο συνδυασμός του κουστουμιού  κ.λπ.. Το κρητικό ανδρικό κεφαλο-

μάντηλο ή απλώς μαντήλι, είναι τετράγωνο, που, αφού διπλωθεί δια-

γωνίως σε σχήμα τριγώνου,  τυλίγεται με δεξιοτεχνία γύρω-γύρω από 

το κεφάλι ως στέφανο,  όπου τα κρόσσια πέφτουν πάνω στο κούτελο. 

Σήμερα τα ανδρικά πλεχτά μαντήλια γίνονται  κατευθείαν τρίγωνα. 

Στην εκκλησία το ανδρικό μαντήλι βγαίνει από το κεφάλι και κρεμνιέ-

ται στο λαιμό ως ένδειξη σεβασμού.  Το ανδρικό κρητικό μαντήλι είναι 

μαύρου χρώματος και κρουσσαλιδάτο, γιατί  συμβολίζουν το πένθος 

και τα δάκρυα των Κρητών που καταλήφθηκε η Κρήτη από τους Γερ-

μανούς φασίστες  και   τους χιλιάδες νεκρούς Έλληνες που άφησαν 

πίσω τους. Λευκό ανδρικό μαντήλι επιτρέπεται μόνο σε γάμο. Το γυ-

ναίκειο κρητικό μαντήλι είναι επίσης τετράγωνο , που, αφού διπλωθεί 

ως το ανδρικό, δηλαδή διαγωνίως, στη συνέχεια ζώνει το κεφάλι με 

τις δυο αντίθετες άκρες του να δαίνονται κάτω από το λαιμό ή πίσω 

από το λαιμό ή και με άλλους τρόπους. Ο γυναικείος κεφαλόδεσμος 

ως ταινία (παραλληλόγραμμο μαντήλι) μπαίνει στο κεφάλι χωρίς να 

διπλωθεί σε σχήμα τριγώνου και δένεται με διάφορους τρόπους.  Το 

κρητικό ανδρικό κεφαλομάντηλο  ή απλώς μαντήλι δεν υπήρχε επί 

Τουρκοκρατίας ή άλλως Οθωμανικής κατοχής της Κρήτης (1669 – 

1898), όπως προκύπτει και από τις αφηγήσεις και φωτογραφίες, 

γκραβούρες κ.λπ. των περιηγητών που επισκέφτηκαν τότε την 

Κρήτη. Ο περιηγητής Μ. Χουρμούζης-Βυζάντιος («Κρητικά», 1842), 

ο οποίος επισκέφτηκε την Κρήτη το 1842, άρα επι εποχής τουρκο-

κρατίας ακόμη στην Κρήτη,  και κατέγραψε πέραν των άλλων και την 

κρητική ενδυμασία δεν αναφέρει ότι οι Κρήτες τότε φορούσαν σαρίκι 

ή μαντήλι, αλλά ότι «Οι άνδρες (εν Κρήτη) φορούσι φέσι περιτυλιγ-

μένο με λευκόν τι περικάλυμμα (Πέτσα ονομαζόμενον) του οποίου 

μία άκρα κρεμάται όπισθεν, και φθάνουσα πολλάκις έως την ζώνην».  

Το εν λόγω φέσι στην πραγματικότητα ήταν δυο λογιών, το κωνικό 

με φούντα, το οποίο φορούσαν οι μουσουλμάνοι, και το κυπελλοει-

δές, που ήταν χωρίς φούντα, το οποίο φορούσαν οι χριστιανοί και 

αυτό ονομαζόταν κούκος ή κουπάκι , παραλλαγή του οποίου είναι το 

καλυμμαύκι των ιερέων. Το εν λόγω «λευκό περικάλυμμα ή πέτσα 

ονομαζόμενον» είναι ειδος τούρκικου σαρικιού, το οποίο, όπως αντι-

λαμβανόμαστε από την ως άνω περιγραφή, δεν είναι ένα τετράγωνο 

ύφασμα όπως συμβαίνει με το κρητικό μαντήλι, αλλά μια μακρά κορ-

δέλα. Την κορδέλα αυτή αρχικά τη φορούσαν μόνο οι μουσουλμάνοι 

ιερείς και μετά και οι φανατικοί απλοί μουσουλμάνοι πάνω από το 

φέσι τους. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 
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τούρκικο σαρίκι φόρεσαν και οι Κρήτες πλην των αντιστασιακών (αρ-

ματολών και οπλαρχηγών),  για να γλιτώσουν τη ζωή τους από τους 

φανατικούς Οθωμανούς, καθώς αναφέρει ο Ι. Κονδυλάκης διαρκού-

σης της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη σε άρθρο του στην εφημερίδα 

«Εστία» (15 και 16.6.1896, βλ. Ιωάννη Κονδυλάκη, Τα Άπαντα, εκδ. 

Αηδών, Αθήναι 1961, σελ. 372-385]: «Και οι χθες ραγιάδες εφόρε-

σαν το σαρίκι του αγά και ανέπνευσαν». Το κωνικό φέσι και η πέτσα 

( το τούρκικο σαρίκι) αφανίστηκαν από την Κρήτη ήδη από τότε που 

έγινε αυτόνομη πολιτεία το 1898. Το κουπάκι άρχισε αντικαθίσταται 

από το κρητικό μαντήλι μετά το 1913. Το κρητικό ανδρικό κεφαλο-

μάντηλο ή απλώς μαντήλι προήλθε από το μαύρο γυναικείο κρητικό 

μαντήλι, αφού αφενός το γυναικείο υπήρχε επί τουρκοκρατίας (ο πε-

ριηγητής Μ. Χουρμούζης - Βυζάντιος στα «Κρητικά»(1842) αναφέρει 

μόνο το γυναικείο μαντήλι) και αφετέρου είναι  τα ίδια, δηλαδή και 

τα δυο έχουν τετράγωνο σχήμα, γίνονται από ίδια υφάσματα και για 

να μπουν στο κεφάλι διπλώνονται διαγωνίως σε σχήμα τριγώνου (τε-

λευταία τα ανδρικά γίνονται κατευθείαν τρίγωνα). Απλά με άλλο 

τρόπο δένεται-μπαίνει το ανδρικό στο κεφάλι και με άλλο το γυναι-

κείο. Το ανδρικό κρητικό μαντήλι και η κρητική ανδρική γκιλότα άρ-

χισαν να φοριούνται –καθιερώνονται από τους Κρήτες μετά τους Βαλ-

κανικούς Πολέμους  (1912-1913) για λόγους ευκινησίας και πρακτι-

κότητας στις πεζοπορίες και ιππασίες στα βουνά και στα δάση. Πιο 

πριν, για να τρέξει  ο Κρητικός  έπρεπε αφενός να βγάλει από το 

κεφάλι του το φέσι ή άλλως κούκο και να το δαγκώσει, για να μη το 

χάσει και συνάμα να ανασκουμπώσει τη βράκα του και να τη δέσει 

στη ζώνη του, για να να μην τον εμποδίζει, ενέργειες που ήταν και 

χρονοβόρες και  πρόβλημα. Πρόβλημα στο βουνό δημιουργεί και το 

παντελόνι, γιατί είναι στη μέση στενό και συνάμα τα μπατζάκια του 

βρίσκουν στους θάμνους ή κάνουν θόρυβο κ.λπ..    Προ αυτού οι 

Κρήτες αντί για τη βράκα και το φέσι καθιέρωσαν να βάζουν τη γκι-

λότα και το μαντήλι. Μάλιστα το  μαντήλι στη μάχη γίνεται φουλάρι, 

στην πληγή επίδεσμος και στη σύλληψη χειροδέτης ή ποδοδέτης. Α-

πλά το μαύρο πουκάμισο και το μαύρο μαντήλι καθιερώθηκαν από 

τους αντάρτες της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης 1941-44, δηλαδή μετά 

την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς και Ιταλούς,  σε  έν-

δειξη πένθους που καταλήφθηκε η Κρήτη από τους Γερμανούς και 

Ιταλούς και τους χιλιάδες νεκρούς Κρήτες που έπεσαν τότε στο βωμό 

της ελευθερίας.  

μανικέτι, το = η άκρη του μανικιού στο πουκάμισο (< ιταλ. 

manichetta < manica < λατιν. manicae  =χειρίδες < manus = χέρι, 

επεξεργασία.) 

μανίκι το = η χειρίδα, το μέρος του ενδύματος που καλύπτει 

τα χέρια,   μσν. μανίκι(ο)ν < λατινικά manicae = χειρίδες < manus  
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=χέρι. Μεταφορικά μανίκι =   η λαβή εργαλείων ή σκευών και  το 

δύσκολο έργο 

μαντώ, το = ελαφρός γυναίκειος μανδύας, από το γαλλικό ό-

νομα του μανδύα  = λατινικά mantelum > γαλλικά manteau ,.  

μεϊ(ν)τάνι , το = είδος κοντού  επενδύτη (μπουφάν, τζάκετ) 

με μακριά μανίκια από τσόχα ή βελούδο, που μπαίνει πάνω από το 

γελέκι στην κρητική ανδρική ενδυμασία: Καζαντζάκης (Χριστός ξανα-

σταυρώνεται) "με χρυσοκέντητο μεϊντάνι. Στη γυναικεία κρητική εν-

δυμασία λέγεται και ζιπόνι ή ζακέτο" . Το ένδυμα αυτό υπήρχε και 

στη μινωική Κρήτη, όπως προκύπτει από τις τοιχογραφίες της Κνω-

σού. 

μενταγιόν, το = κόσμημα,  στοιχείο (σταυρός, μετάλλιο, κό-

σμημα) που κρεμιέται με  μία αλυσίδα ή ένα σχοινάκι δερμάτινο, με-

ταξωτό κ.λπ. στο λαιμό και πέφτει μπροστά στο στήθος. Ετυμολογία 

από την ελληνική λέξη μέταλλον. Στην αρχαία Ελληνική γλώσσα για 

το μενταγιόν χρησιμοποιείτο η λέξη περίαπτον, που ετυμολογείται 

από το ρήμα περιάπτω που σημαίνει αναρτώ, κρεμώ. Στη λαϊκή πα-

ράδοση το κολιέ λέγεται «γιορντάνι», που προέρχεται από το τουρ-

κικό “gerdan” που θα πει λαιμός. 

μεσοφόρι ή σοφόρι, το = το γυναίκειο εσώρουχο ή άλλως 

κομπινεζόν. Το έσω, το από μέσα φόρεμα. 

μόδα, η  = η συνήθεια, η τάση σχετική με το ντύσιμο ή γενικά 

την εξωτερική εμφάνιση που υιοθετείται ευρύτατα για κάποιο χρονικό 

διάστημα Ντεμοντε = εκτός μόδας. Μόδα <   ιταλικά moda, γαλλικά 

mode , από τη λατινική λέξη  modus (= ο τρόπος),  

μοδίστρα, η   = η ράπτρια σύγχρονων ρούχων (μόδας) < γαλ-

λική modistre 

μοντέλο, το  =  το πρότυπο, το παράδειγμα, < ιταλικά modello 

= γαλλικά μανεκέν < mannequin  

μοντέρνο, το = το σύγχρονο, αυτό που συνηθίζεται, της μόδας 

μουσελίνα, η =   πολυτελές, λεπτό και διαφανές ύφασμα από 

μαλλί, βαμβάκι ή μετάξι. Αρχικά ήταν το όνομα που δόθηκε σε μια 

κατηγορία υφαντών βαμβακερών υφασμάτων με απλή ύφανση. Η 

λέξη «μουσελίνα» (στα αγγλικά: muslin) προέρχεται κατ’ άλλους από 

το όνομα της αρχαίας πόλης "Maisolos" ή Μασσαλία, που αντιστοιχεί 

στη σύγχρονη πόλη Machilipatnam της ομόσπονδης πολιτείας Άντρα 

Πραντές της Ινδίας με την οποία είχαν αναπτύξει εμπορικές σχέσεις 

οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι και κατ άλλους από την πόλη Μο-

σούλη  

μπατζάκι, το  =  το ένα από τα δύο σκέλη στις περισκελίδες 

(αναξυρίδες, παντελονιού, βράκας κ.λπ.).  Τουρκική  bacak = το 

πόδι, το μπούτι ή το σκέλος,    bacanak = μπατζανάκης, σύγγαμβρος. 

Μπατζάκια δεν έχει η γκιλότα και η βράκα ή σωστότερα έχουν, όμως 

είναι βεβλαμμένα ή άλλως κουλά, κομμένα. 
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μπλούζα, η =   το εξωτερικό ριχτό ρούχο που γίνεται από 

χοντρό και αέρινο ύφασμα και φοριέται συνήθως επάνω από το άνω 

εσώρουχο και καλύπτει τον κορμό μέχρι τη μέση. Λέγεται και φανέλα 

(εξωτερική). Είναι με ή χωρίς γιακά, όμως δεν έχει άνοιγμα μπροστά, 

όπως έχει το πουκάμισο Διακρίνεται σε: γυναικεία , αντρική, χειμε-

ρινή, καλοκαιρινή, με μακριά ή  κοντά μανίκια, αμάνικη,  βαμβακερή, 

μεταξωτή,  μάλλινη , άσπρη,  ιατρική κ.λπ. Γαλλική  blus(e) -α και 

ιταλικά  blusa > μπλούζ(α)  

μπόλια (η) = είδος μεταξωτού ή βαμβακερού λευκού υφάσμα-

τος, που ονομάστηκε έτσι, επειδή είναι όπως το περικάλυμμα λίπους 

γύρω από προγούλι των ζώων, που λέγεται μπόλια. 

 μπολίδα ή μπόλια, η =  ο γυναικείος κεφαλόδεσμος που είναι 

ως ταινία και κατασκευασμένος  από το καλούμενο ύφασμα μπόλια, 

ένα είδος μεταξωτού ή βαμβακερού λευκού υφάσματος: "πέταξε τη 

μαύρη μπολίδα, χύθηκαν τα κατάξανθα μαλλιά στην πλάτη" (Ν, Κα-

ζαντζάκης, Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται). «περιτιλύσσουν δε την κε-

φαλήν με λευκόν μακρύ πανίον (βαμβακερόν, μεταξωτόν) μπόλια 

ονοραζόμενον, του όποιου μία άκρα κρέμαται όπισθεν, και φθάνει 

έως εις τας κνήμας, η δε άλλη διερχομένη μεταξύ των μαστών τίθεται 

υπό την αριστεράν μασχάλην» (Μ. Χουρμουζης –Βυζάντιος, «Κρη-

τικά», 1842).  

μπολίδι, το =  το ανδρικό τετράγωνο κεφαλομάντηλο, που εί-

ναι κατασκευασμένο από μπόλια. 

μπουρνούζι, το  = η ρόμπα που γίνεται από απορροφητικό 

υλικό όπως η πετσέτα του μπάνιου. Φοριέται  κυρίως μετά το μπάνιο 

ή το κολύμπι, ενώ η ρόμπα κάτι επίσημο ή ημιεπίσημο. Ένα τυπικό 

μπουρνούζι είναι κατασκευασμένο  από ένα απορροφητικό υλικό,  για 

να κρατήσει ζεστό το σώμα και συνάμα να διατηρήσει τη σεμνότητα, 

εάν δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ντυθεί κάποιος. Από την  τουρ-

κική λέξη bornoz < αραβική  burnūs = χιτώνας με κουκούλα που φο-

ρούσαν κυρίως Αφρικανοί στρατιώτες και εκείνη με τη σειρά της από 

το βυζαντινό βίρρο/βύρρο (ειδικός μανδύας με κουκούλα για 

τη βροχή) < από το λατινικό birrus (είδος μανδύα 

μπούστο, το =   γυναικείο αμάνικο ένδυμα  που καλύπτει  το 

κορμί από το λαιμό ως τη μέση, αγγλικά top. Παλιότερα στην Κρήτη 

μπούστο λεγόταν ένα είδος στηθόδεσμου  ως το γιλέκο που κατα-

σκευάζονταν από δίμητο ύφασμα τ’ αργαστηριού και  το οποίο κού-

μπωνε  κάτω από τους μαστούς Η λέξη μπούστο ετυμολογείται από 

την ιταλική λέξη busto < λατινική bustu = το στήθος, το ένδυμα που 

έχει σχήμα όπως το γράμμα Β = μπ. 

μπουφάν, το = το κοντό έως τη μέση επανωφόρι από χοντρό, 

συνθετικό ιδίως, ύφασμα ή από δέρμα, που κλείνει συνήθως με φερ-

μουάρ. Μπουφάν < γαλλ. bouffant, μτχ. τού ρ. bouffer «φυσώ, φου-

σκώνω» σε συνειρμό με τη λατινική λέξη busto. 
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μπότα, η = το στιβάνι, από το ιταλικό bota > γαλλικά botte, 

αγγλικά boot  

μπρασελέ, το = το στολίδι, κόσμημα του μπράτσου, βλέπε 

βραχιόλι, γαλλική bracelet. 

ξόμπλι, το  < λατινική exemplum = δείγμα 

παλτό, το < ιταλ. palto < γαλλ. paletot < αρχ. αγγλ. paltok = 

πανωφόρι. Το μεσαιωνικό αγγλικό paletok έδωσε το γαλλικό 

paletoc>paletot,  από όπου το ιταλικό  palto και δι’ αυτού το ελλη-

νικό παλτό 

πανί , το = κομμάτι ύφασμα, λινό ή βαμβακερό, μσν. πανίον υ-

ποκοριστικό του ελληνιστικού πάνν(ος) -ίον < λατινικά pann(us). 

Πανίον > πανί = το ιστίο πλοίου, πάνες = τα ιμάτια με τα οποία τυλί-

γονται τα μωρά γύρω από τα σκέλη. 

παντελόνι, το = είδος περισκελίδας που καλύπτει το σώμα από 

τη μέση και κάτω, η οποία έχει αφενός άνοιγμα στο ύψος των γεννη-

τικών οργάνων, που κουμπώνει με κουμπιά ή φερμουάρ και αφετέ-

ρου σκέλη που φτάνουν έως τους αστραγάλους. Τα παντελόνια φτιά-

χνονται από διαφόρων ειδών υφάσματα, όπως το λινό, το τζιν, 

το κοτλέ, το βελούδο, η κασμιροφανέλα, το καμπαρντινέ κ.α. και  

διακρίνονται σε στενά  και φαρδιά , αντρικά, και γυναικεία, καθώς και  

σε κοντά (= αγγλικά  σορτς, φτάνουν έως το μέσο του μηρού) και 

μακριά (φτάνουν  έως τους αστραγάλους). Η βερμούδα (που είναι 

ένας νεότερος ιδιαίτερος τύπος κοντού παντελονιού, δημοφιλής στα 

νησιά Βερμούδες, απ' όπου πήρε και το όνομά της), το κολάν,  η 

γκιλότα, το παντελόνι και η βράκα είναι παραλλαγές των ανασυρίδων 

ή άλλως αναξυρίδων που φορούσαν οι αμαζόνες στην αρχαία Ελλάδα. 

Η γκιλότα διαφέρει του παντελονιού μόνο στο ότι έχει σκέλη κοντά, 

είτε έως το μέσο της κνήμης είτε έως τα γόνατα. Το κολάν διαφέρει 

της γκιλότας μόνο στο ότι είναι κολλητό (εφαρμοστό) στο σώμα. Το 

παντελόνι διαφέρει των αναξυρίδων μόνο στο ότι  έχει άνοιγμα μπρο-

στά  στο ύψος των γεννητικών οργάνων, που κουμπώνει με κουμπιά 

ή φερμουάρ. Οι αναξυρίδες  δεν έχουν αυτό το άνοιγμα, επειδή οι 

γυναίκες δεν ουρούν όρθιες .(Περισσότερα βλέπε «ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑ-

ΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΙΛΟΤΑΣ» Α. Γ. ΚΡΑ-

ΣΑΝΑΚΗ).  Η λέξη «παντελόνι», που στα γαλλικά λέγεται pantalon 

(= ενικός) / pantalons (= πληθυντικός), στα ιταλικά pantalone  (= 

ενικός)/  pantaloni (= πληθυντικός) και στα αγγλικά trousers ή pants 

(=  είναι σύντμηση της γαλλικής λέξης pantalοns),  σύμφωνα με τον 

Harper, Douglas (Pantaloon Etymology),  το Ετυμολογικό Λεξικό Αγ-

γλικής Weekley, το Ετυμολογικό Λεξικό της Αγγλικής Γλώσσας  Klein 

κ.α., προέρχεται από την ιταλική λέξη Pantalone ή Pantelone και η 

οποία με τη σειρά της προέρχεται από τα  ελληνικά ονόματα Παντα-

λέων και Παντελεήμων, επειδή έτσι λεγόταν αυτός που ήταν η αιτία 

να γίνει μόδα το 17ο αιώνα αυτό το είδος περισκελίδας. Πιο απλά, 
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όπως η λέξη pantomime είναι κατασκευασμένη από ελληνικές λέξεις: 

«παντομίμα» = πάντα (όλα ) + μίμος, έτσι και η λέξη pantaloni  είναι 

κατασκευασμένη από τις ελληνικές λέξεις Πανταλέων / παντελεήμων 

=  «πάντα» (πάντοτε)  +  «λέων» ( lion/ λιοντάρι): <<Pant is Greek 

for "all" and leo is the Latin word for "lion". The name is of Greek 

origin and means "all-compassionate" (or, according to Klein, "en-

tirely lion").>> . Βέβαια το παντελόνι του Πανταλεόνε δεν ήταν όπως 

αυτό που έχουμε σήμερα, αλλά κάτι όπως  το σημερινό εφαρμοστό  

καλσόν και κολάν. Ακολούθως  επινοήθηκε το σημερινό παντελόνι 

και κατά απομίμηση-παραλλαγή εκείνου των αμαζόνων της αρχαίας 

Ελλάδος, όπως προαναφέραμε.  Ο Πανταλέων  - Παντελεήμων  > 

ιταλικά Pantal(e)one στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα προανα-

φερθέντα λεξικά, ήταν  ένας από τους βασικούς ήρωες της Ιταλικής 

commedia de l΄ arte (= η κωμωδία της τέχνης), 16ο αι. , που το 

όνομά του προήλθε  με κατ’ ευφημισμό από το όνομα που είχε  ένας 

αγαπημένος άγιος των Ενετών και λεγόταν Πανταλέων ή Παντελεή-

μων (Saint Pantaleon > San Πανταλόνε). Ειδικότερα ο Άγιος Παντα-

λέων ή  Παντελεήμονας  > ιταλικά Pantal(e)one ήταν ένας χριστιανός 

γιατρός που είχε κατ’ επανάληψη  καταδικαστεί ακόμη και σε θάνατο 

από τους Ρωμαίους τον 3ο αιώνα   για τις ιδέες τους, καθώς και για 

την παροχή βοήθειας σε φτωχούς κ.α., όμως τελικά επέζησε και ως 

εξ αυτού αργότερα η Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο, δίνοντάς του τα 

ελληνικά  ονόματα Πανταλέων (= αυτός που πάντα είναι λιοντάρι) 

και  Παντελεήμονας (αυτός που πάντα ελεεί) > λατινικά   

«Pantal(e)one». Αντίθετα ο «Πανταλόνε» ήταν η προσωποποίηση ε-

νός γεροτσιγκούνη που κοιτάει πως να μαζέψει χρήματα, αλλά πέφτει 

πάντα θύμα και είναι σχεδόν πάντα ερωτευμένος. Φοράει κίτρινες πα-

ντόφλες,  κόκκινο (ιταλικό) πανταλόνι και μαύρο παλτό. Διευκρινίζε-

ται ότι κανονικά ο Πανταλέων δε φορούσε παντελόνι ως το σημερινό, 

αλλά αλλά μια εφαρμοστή ως η κάλτσα περισκελίδα όπως το σημερινό 

κολάν και το σημερινό καλσόν, που αυτό τότε ονομαζόταν ιταλικό πα-

ντελόνι , Ιταλική calza < λατινική calceus και calcius (= υπόδημα),  

calx (=φτέρνα)  < ελληνικά κάλ(υ)ξ > κάλυκας, κάλυμμα.  

παντόφλες, οι =  είδος ελαφρών, μαλακών και αναπαυτικών 

παπουτσιών  για το σπίτι. Η παντόφλα (ή σπανιότερα παντούφλα) εί-

ναι ένας από τους παλαιότερους τύπους υποδήματος. Από το  γαλ-

λική pantoufle < λατινική pantofolla < αρχαία ελληνική  παντόφελ-

λος (κάτι που έχει παντού φελλό). 

παπάζι , το = μακρύ στέλεχος φεσιού από μαργαριταρένιες χά-

ντρες, που καταλήγει σε μακριά μεταξωτή μπλε φούντα < τούρκικα 

papazi. Το παπάζι αποτελεί τμήμα του φεσιού, Παπάζι λέγεται και το 

κόκκινο γυναικείο κεφαλοκάλυμμα με μικρή φούντα σκεπασμένο με 

μαύρο τούλι της αστικής φορεσιάς της Πελοποννήσου και των Αθη-

νών, γνωστής ως "Αμαλία". Πρόκειται για τη φορεσιά που διαδόθηκε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CF%84%CF%8C
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μετά το 1835 από τη βασίλισσα Αμαλία και καθιερώθηκε ως εθνική 

ενδυμασία.  

παπιγιόν, το = είδος λαιμοδέτη σε σχήμα φιόγκου – πεταλού-

δας.  γαλλ. papillon (=πεταλούδα) < λατιν. papilio (=πεταλούδα). 

παπούτσια, τα = τα απλά υποδήματα,  από το αρχαίο ελληνικό 

«πους» >  πόδας, πάω, πατώ  κ.λπ. λέξεις ηχοποιητικές από το πατ-

πουτ >  πους, πατούμενα, μπούτι, μπότες, παπούτσια κ.λπ. Απλά η 

λέξη η λέξη παπούτσι < τουρκική pabuç /papuç  (υπόδημα) < περ-

σική  pαpus) pa = πόδι + puş = κάλυμμα. 

πέδιλο, το = το σανδάλι, το κάλυμμα του ποδιού που αποτε-

λείται από ένα δερμάτινο πάτο που δένεται στο πόδι με ιμάντες συ-

νήθως δερμάτινους. Από το πεδίον > πέδιλον, πόδι, πόδας …  

πέπλο, το =  αξεσουάρ συνήθως από τούλι (κάποιες φορές 

μπορεί να το δούμε και σε δαντέλα) όπου τοποθετείτε στο κεφάλι της 

νύφης με χτενάκι που είναι ραμμένο επάνω του και καλύπτει μέρος 

του προσώπου της ή και ολόκληρο το πρόσωπο. Υπάρχει και ο αρχαι-

οελληνικός πέπλος. 

περιβραχιόνιο, το = λωρίδα υφάσματος που φοριέται γύρω 

από το μπράτσο είτε ως ένδειξη πένθους (τότε το περιβραχιόνιο είναι 

μαύρου χρώματος)  είτε για διάκριση του αρχηγού μιας ομάδας κ.α. 

Γαλλική  bracelet = το κόσμημα για το βραχίονα >  λατινικά brachio 

> μπράτσο (το βραχιόλι και το περιβραχιόνιο). 

 περιδέραιο, το = γαλλικά το κολιέ, το κόσμημα «γύρω από 

το λαιμό» (δέρη = λαιμός). Το περιδέραιο, γνωστό από αρχαιοτάτων 

χρόνων, εκτός από διακοσμητική σημασία, είχε αρχικώς και αξία φυ-

λαχτού. Το πρωτόγονο περιδέραιο κατασκευαζόταν από φυσικά στοι-

χεία (μικρά κογχύλια, σπονδύλους ψαριών, δόντια ζώων) δεμένα με-

ταξύ τους με δυνατό νήμα από ίνες φυτών. Όταν ο άνθρωπος άρχισε 

να χρησιμοποιεί στοιχειώδη εργαλεία, κατασκεύασε περιδέραια από 

λειασμένους, ομοιόμορφους λίθους και από πήλινα χρωματισμένα 

στοιχεία  

περικνημίδες, οι = το ένδυμα  από δέρμα ή μέταλλο ή πανί 

κ.λπ. των κνημών με ρόλο ως το καλάμι στις μπότες , δηλαδή προ-

στατευτικό ή και διακοσμητικό.  

περισκελίδα, η = το κάλυμμα των σκελών, το ρούχο από τη 

μέση και κάτω και το οποίο καλύπτει τα πόδια είτε έως τα γόνατα είτε 

έως τους αστραγάλους. Παραλλαγές του είναι το παντελόνι, η βράκα 

και η γκιλότα . 

πετσέτα η = το μαντήλι με πυκνή χοντρή ύφανση (δίμιτο), Ι-

ταλική pezza > pezzetta = υποκοριστικό = το δέρμα, η κρούστα, πε-

τσί = κομμάτι δέρματος και  πετσέτα = κομμάτι από πανί   

πέτασος, ο =  είδος καλύμματος της κεφαλής στους αρχαίους 

Έλληνες για την προστασία από τον ήλιο ή τη βροχή κατασκευασμένο 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF
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από δέρμα ή ψάθα.  Το μεγαλύτερο πέταλο της στεφάνης των ψυ-

χανθών. 

πιζάμα  ή (μ)πι(τ)ζάμα,  η =  η νυκτικιά, δηλαδή το φαρδύ 

(ανδρικό κυρίως) ρούχο από λεπτό συνήθως ύφασμα, που φοριέται 

στον ύπνο και που αποτελείται από παντελόνι και σακάκι ή μπλούζα. 

Διακρίνονται σε: αντρικές / γυναικείες/ μεταξωτές / ριγέ κ.λπ. . Ετυ-

μολογία:  < ιταλική pigiama < αγγλική pyjamas < χίντι  pāyjāma  

< περσική  pāyjāma 

ποπλίνα, η =  αγγλικά poplin < γαλλ. papeline < ιταλ. papalina 

=  είδος βαμβακερού υφάσματος που μοιάζει στη στιλπνότητα με με-

ταξωτό. 

πουκάμισο, το  =  είδος ενδύματος για το πάνω μέρος του 

σώματος. Διαθέτει γιακά, μακρά ή κοντά μανίκια με μανσέτες και κα-

τακόρυφο άνοιγμα με κουμπιά και καλύπτει τον κορμό από το λαιμό 

ως τη λεκάνη. Διακρίνεται σε: αντρικό / γυναικείο / φαρδύ / στενό / 

μακρύ / άσπρο / χρωματιστό / παρδαλό / βαμβακερό / μεταξωτό κ.α.. 

Προέρχεται από τον αρχαίο λινό χιτώνα,   Ετυμολογία: πουκά-

μισο < μεσαιωνική ελληνική πουκάμισον < υποκάμισον < υπό + 

*καμίσα/ καμίσιον < μεσαιωνική λατινική camisia. Το πουκάμισο εί-

ναι εξωτερικό ένδυμα το καλοκαίρι και εσωτερικό το χειμώνα. Έτσι 

όταν λέμε υποκάμισο > πουκάμισο, εννοούμαι αυτό που μπαίνει κάτω 

κάτω από το σακάκι ή το γελέκο. 

πουλόβερ, το =  η μάλλινη πλεκτή μπλούζα, αγγλικά pullover 

< pull (=τραβώ) + over (=πάνω). 

προστήθιο, το =  το  αραχνοΰφαντο ύφασμα που μπαίνει στο 

μπούστο, για να καλύπτει το περίσσευμα του άνοιγμα της τραχηλιάς 

και έτσι να εξάπτει τη  φαντασία των ανδρών, όπως μας πληροφορεί 

Κονδυλάκης στον Πατούχα. Προστήθιο φορά και η καλούμενη «Πα-

ρισιάνα» της Κνωσού, το οποίο στηρίζεται με κορδόνια στο λαιμό. 

ράσο, το = το μαύρο καθημερινό φόρεμα των κληρικών και 

των μοναχών, το οποίο, επειδή ήταν ξυρισμένο-λειασμένο, δηλαδή 

χωρίς χνούδι ύφασμα γι αυτό και καλούνταν έτσι. Από το < λατινικό  

rasum, μετοχή του ρήματος  < rado, radere = ξύνω, ξυρίζω. 

ρόμπα, η =  φαρδύ εξωτερικό ένδυμα με μανίκια  όπως το 

μπουνούζι, η τήβεννος, τα άμφια. οι κάπες ή οι μανδύες. Κάθε μακρύ 

χυτό και μη εφαρμοστό ένδυμα.   Η λέξη ρόμπα είναι αγγλική (“robe”  

),  δάνειο από τη γαλλική rouba ("spoils, things stolen, clothes»/   

Ρούμπα = «λάφυρα, τα πράγματα έχουν κλαπεί, ρούχα»). Τα άμφια 

(το ράσο) διαφέρουν από τη ρόμπα στο ότι είναι εφαρμοστά. Το 

μπουρνούζι διαφέρει από τη ρόμπα στο ότι γίνεται από απορροφητικό 

υλικό ως η πετσέτα.   Ένα "μπουρνούζι" φοριέται  κυρίως μετά το 

μπάνιο ή το κολύμπι, ενώ η ρόμπα κάτι επίσημο.. Ένα τυπικό μπουρ-

νούζι είναι κατασκευασμένο  από ένα απορροφητικό υλικό,  για να 

κρατήσει ζεστό το σώμα και συνάμα να διατηρήσει τη σεμνότητα, εάν 
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δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ντυθεί κάποιος. Η ρόμπα στην Ελλάδα 

είναι πρόχειρο γυναικείο μακρύ ρούχο που κουμπώνει μπροστά και  

φοριέται συνήθως πάνω από τα ρούχα ύπνου, γι αυτό και η υποτιμη-

τική φράση φράση «εγινε ρόμπα»  

ράφτης, ο = ο κατασκευαστής ή επιδιορθωτής ενδυμασιών. Το 

θηλυκό παλιά δε λεγόταν ράπτρια, αλλά μοδίστρα, από το μόδα. 

σαγιάς, ο = παραλλαγή του καβαδιού. Είναι ένδυμα από βαμ-

βακερό ή βαμβακομέταξο ύφασμα, με κατακόρυφο άνοιγμα εμπρός 

και μήκος έως κάτω από τα γόνατα. Ομοίως και το αντερί είναι πα-

ραλλαγή του καβαδιού. Είναι ένδυμα κατασκευασμένο από μεταξωτό 

ή βαμβακερό ύφασμα, έχει την ίδια μορφή με το σαγιά και συναντάται 

άλλοτε ως εσωτερικό ένδυμα. 

σακάκι, το = το εξωτερικό ανδρικό ένδυμα που είναι με μακριά 

μανίκια,  κουμπώνει μπροστά και καλύπτει τον κορμό ως τους γοφούς 

και το οποίο μαζί με παντελόνι από το ίδιο ύφασμα αποτελεί το αν-

δρικό κουστούμι. Διακρίνεται σε: σταυρωτό ,  μονόπετο, καλοκαιρινό 

, χειμωνιάτικο  κ.λπ.   Ετυμολογία: υποκοριστικό-ουδέτερος τύπος 

του «σάκο»ς, όπου βλέπε περισσότερα. 

σάκος, ο = το βαρύτιμο αρχιερατικό άμφιο με κοντά και φαρδιά 

μανίκια που φτάνει ως τα γόνατα. Ετυμολογία από το αρχαίο ελληνικό 

σάκ(κ)ος = το περίβλημα, η θήκη,  σακί  = το τσουβάλι.  Ο σάκος 

(εβραϊκά σακ) στους Εβραίους ήταν ιμάτιο, ζώμα, που το φορούσαν 

επάνω τους σε περίπτωση  υπόδειξης είτε πένθους είτε σεβασμού (ε-

πισημότητας). Όταν ο Ιακώβ πένθησε για τον υποτιθέμενο θάνατο 

του γιου του, του Ιωσήφ, έζωσε τους γοφούς του με «σάκο»: «Τότε 

ο Ιακώβ έσκισε τους μανδύες του και έβαλε σάκο πάνω στους γοφούς 

του και πένθησε για το γιο του πολλές ημέρες (Γένεση 37.34). Ενίοτε 

οι πενθούντες κάθονταν ή κοιμούνταν πάνω σε σάκο. Στην αρχαία 

Ελλάδα η λέξη «σάκος» προσδιόριζε το χοντρό ύφασμα (αρχικά από 

τρίχες κατσίκας) από το οποίο έφτιαχναν θήκες. Σακί  = το τσουβάλι 

και σάκα > θάκα = ιωνική θήκη.  

σακοφ(ο)ύστανο: η γυναικεία ενδυμασία με σακάκι και φού-

στα/φουστάνι. Το ένδυμα σάκος κατασκευάζονται στις παραδοσιακές 

φορεσιές συνήθως από το ίδιο ύφασμα (είδος και χρώμα) με αυτό της 

φούστας. Ο γυναικείος σάκος και το ανδρικό σακάκι δεν είναι κοντόχι, 

αλλά ενδύματα που φτάνουν κάτω από τη μέση. 

σαλβάρι το = οι βράκες (bracae λατινικά) ή αναξυρίδες (αρ-

χαία ελληνικά), όπου βλέπε περισσότερα. Περσικά οι βράκες λέγονται 

σαράβαρα απ΄όπου σαλ(α)βαρα > σαλβάρ (τούρκικα).  

σάλι, το =  η εσάρπα, περσικά schal (=καλύπτρα) =  τριγωνικό 

ύφασμα για τους ώμους, είδος ωμοφόριου.  

σαρίκι, το =  σύντμηση της ελληνικής λέξης «(και)σαρί-

κιον», η οποία με τη σειρά της προέρχεται από τη λατινική λέξη «Καί-

σαρας» (Caesar = ο βασιλεύς) και σημαίνει το στέφανο ή άλλως 
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στέμμα διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια, που 

φορούσαν αρχικά οι βασιλιάδες ή στα λατινικά καίσαρες των Βυζα-

ντινών και μετα και οι αρχηγοί στρατού κ.α. Από τη λέξη «(και)σα-

ρίκι(ον)»  και κατ’ επέκταση «σαρίκι» λέγεται κάθε κάθε τι που 

τυλίγει το κεφάλι κάποιου ή που μπαίνει ως στέφανο στο κεφάλι, ό-

πως το κρητικό μαντήλι, το ανατολίτικο τουρμπάνι ή τουλουπάνι 

κ.λπ., όμως άλλο το κρητικό μαντήλι,   άλλο το τούρκικο σαρίκι και 

άλλο το ινδικό τουρμπάνι  κ.λπ., πρβ και: σάραπις = λευκή περσική 

εσθής, η οποία τυλίγεται στο σώμα,  σαρικόπιτα (= η ρεθεμνιώτικη 

τυρόπιτα σε σχήμα σαρίκι), sarmac (= το τύλιγμα, στην τουρκική),  

σαρμάς (= μακεδονικά ο ντολμάς) κ.α. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας 

και συγγραφέας  Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος  αναφέρει ότι ο 

βασιλεύς των Βυζαντινών Μιχαήλ Γ’ , όταν δέχτηκε αντιπροσωπία 

Σλαύων,  τους υποδέχτηκε: «Περιβαλλόμενος ο βασιλεύς σαγίον 

πορφυρούν έχον περικλεισιν χρυσήν, από μαργαριτών ημφιεσμένην, 

περιθείς και στεφανον επί της εαυτού κεφαλής εκ λίθων και μάργα-

ρων ημφιεσμένον, όπερ καισαρίκιον λέγεται, εκάθισιν επί του 

σεντζου εν τω χρυσοτρικλίνω» (Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, 

«Περί βασιλείου τάξεως», λζ' κεφάλαιο). Επίσης ο Κωνσταντίνος Πορ-

φυρογέννητος, σχετικά με τη χειροτονία των βυζαντινων βασιλέων ή 

λατινικά καισάρων, αναφερει και ότι:  <<Ακτολογία των δήμων επι 

χειροτονία καίσαρος……… Και μετά την τελείωσιν της ευχής αίρει ο 

πατριάρχης τον στέφανον, ήτοι το καισαρίκιον, φιλών αυτό, και επι-

δίδωσιν αυτό τω βασιλεί. Ο δε βασιλεύς ασπάζεται αυτό, και ποιεί 

φιλήσαι αυτό και τον καίσαρα, και ευθέως κατασφραγιζει επάνω της 

κεφαλής αυτού λέγων εις το όνομα του πατρός και του υιού και πνεύ-

ματος αγίου. Και ειθ ούτως περιτίθησι τον στέφανον εις την κορυφήν 

του χειροτονημένου καίσαρος…….…>> (Κωνσταντίνος Πορφυρογέν-

νητος , τόμος 1, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Τόμος 5, 

Μέρος 1). Ο Κωνσταντίνος. Παπαρηγόπουλος (που έζησε το 1815-

1891, άρα διαρκούσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) στην  Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους (Επίλογος - Τόμος στ) αναφέρει και ότι ο βα-

σιλεύς των Βυζαντινων Μιχαήλ Γ’ δεχθηκε απεσταλμένους των Σλά-

βων «καθήμενος επι θρόνου, περιβεβλημένος το μακρόν πορφυρούν 

ιμάτιο το καλούμενον σαγίον, του οποίου η χρυσή παρυφή ήτο δια-

κοσμημένη δια μαργαριτών  κεκοσμημένη και φέρων επί κεφαλής 

στέφανον λιθοκόλλητον, όστις εκαλείτο σαρίκιον» Επομενως 

σαρίκι και καισαρίον είναι το αυτό. Πολλοί νομίζουν ότι η λέξη «σα-

ρίκι» είναι τούρκικη, επειδή και οι Τούρκοι τη χρησιμοποιούν, ενώ 

δεν είναι έτσι, γιατί,  πέραν των άλλων που είδαμε πιο πριν, ανατρέ-

χοντας στα τούρκικα λεξικά βλέπουμε ότι το σαρίκι στην τούρκικη 

γλώσσα κανονικά δε λέγεται έτσι, δηλαδή sariki,  αλλά  τουρμπάνι ( 

turban), λέξη που και αυτή  προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 

«τυρβάζω» (= περιστρέφω, τυλίγω) > ιταλικά  turbante (> τούρμπο 



188 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ 

 

= ο στρόβιλος)  > τουρμπάνι > τουλουπάνι κ.α. Το τούρκικο τουρ-

μπάνι  είναι διαφορετικό από το ινδικό. Το ινδικό είναι μια πάρα πολύ 

μεγάλη κορδέλα  με την οποία  τυλίγουν κατάσαρκα και πολλές φορές 

το κεφάλι τους οι Ινδοί. Οι μαχαραγιάδες φορούν άσπρο μεταξωτό 

τουρμπάνι και οι υπόλοιποι σε άλλα χρώματα.  Το μουσουλμανικό 

σαρίκι ή άλλως τουρπάνι είναι λουρίδα υφάσματος που τυλίγεται 

γύρω από το φέσι των μουσουλμάνων ανδρών που κατέχουν αξίωμα 

ή είναι ιερείς,  για διάκρισή τους από τους υπόλοιπους. Το σαρίκι 

στους Άραβες ιερείς και αξιωματούχους είναι κορδόνι που μπαίνει 

πάνω από τη μαντήλα που καλύπτει την κεφαλή και γύρω από το 

κεφάλι. Το μουσουλμανικό σαρίκι είναι κάτι διαφορετικό από το κρη-

τικό  σαρίκι ή άλλως  μαντήλι, γιατί  το μαντήλι αφενός είναι μόνο 

για προστασία της κεφαλής και δε σχετίζεται με ιερείς και αξιώματα 

και αφετέρου δεν είναι λουρίδα υφάσματος, αλλά ένα τετράγωνο ύ-

φασμα που διπλώνεται διαγωνίως σε σχήμα τριγώνου και μετά τυλί-

γεται, όμως διαφορετικά τρόπο στις γυναίκες και διαφορετικά στους 

άνδρες, γύρω από το κεφάλι σε όποιαν ή όποιον θέλει να το φορέσει. 

(Περισσότερα βλέπε μαντήλι) 

σάρπα, η = η  εσάρπα, όπου βλέπε περισσότερα. 

σιγκούνι , το ή σεγκούνα, η = χειμερινός, αμάνικος επενδύτη 

(πανωφόρι), ανοικτός στο μπροστινό μέρος, που φορούσαν κυρίως 

οι γυναίκες χωρικές, όπως οι Καραγκούνες.: «Άντε γκούνα Καρα-

γκούνα άντε να σε πάρω και σεγκούνια…..» (Δημοτικό). Κατασκευά-

ζεται από λευκή και μαύρη, κεντημένη τσόχα, ντυμένο με άσπρο σα-

γιάκι ή άλλως ρασά, το μάλλινο ύφασμα που οι γυναίκες έχουν υφά-

νει και επεξεργαστεί στη νεροτριβή, ώστε να γίνει χοντρό και πηχτό  

Ο διάκοσμός του δημιουργείται από ειδικούς τεχνίτες με πολύχρωμα 

ή μονόχρωμα κεντήματα από μάλλινα νήματα, χοντρά μετάξια, γαϊ-

τάνια, χρυσοκλωστές, πούλιες και χάντρες. Το σιγκούνι, που υπάρχει 

σε διάφορες παραλλαγές, φοριέται πάνω από πουκάμισο, συναντάται 

είτε κοντό όπως στα Μεσόγεια Αττικής και την Κορινθία είτε μακρύ 

όπως στο Σούλι και το Πωγώνι. Η λέξη σιγκούνι κατ’ άλλους είναι  

αλβανική shegun και κατ’ άλλους από το  γαλλικό  sequin < ιτα-

λική zecchino  = ενετικό νόμισμα, το οποίο, επί ενετοκρατίας/τουρ-

κοκρατίας, χρησιμοποιούνταν ως διακοσμητικό των γιορτινών γυναι-

κείων φορεμάτων 

σιρίτι, (το) =  διακοσμητικό κορδόνι. || γαλόνι. Τουρ-

κική: şerit = λωρίδα || ταινία. || σιρίτι. || γαλόνι. 

σκαρπίνια, τα = τα υποδήματα των αστών (εμπόρων, υπαλ-

λήλων κ.λπ.),  αυτά που είναι με χαμηλό τακούνι, με γλώσσα και 

άνοιγμα σχιστό μπροστά, που δένει με κορδόνια και αφήνει ελεύθερο 

τον αστράγαλο (< ιταλική scarpini = παπούτσια) 

σκελέα, η = η στρατιωτική εσωτερική περισκελίδα, τό σώ-

βρακο με σκέλη έως το μέσο το μηρών ή έως τα γόνατα. 
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σλιπ, το = το λεπτό και με ελάχιστη κάλυψη  εσώρουχο των 

σκελών, αγγλικά slip.  Το ανδρικό σλιπ έχει άνοιγμα στο μπροστινό 

μέρος, για να εξυπηρετεί την εύκολη πρόσβαση. Το γυναικείο είναι 

χωρίς άνοιγμα. Είδη του σλιπ είναι: Tanga = Χωρίς πλαϊνή κάλυψη 

με ύφασμα μόνο μπροστά και πίσω. String =  Μόνο μπροστινή κά-

λυψη με ύφασμα και μια κάθετη στενή λωρίδα υφάσματος πίσω. G-

String =  Μόνο μπροστινή κάλυψη με ύφασμα και ένα κορδόνι πίσω. 

Jock Strap ή Σπασουάρ = Μόνο μπροστινή κάλυψη με ύφασμα. 

Φαρδύ λάστιχο στη μέση. Δύο λεπτά λάστιχα ξεκινούν από τα πλαϊνά 

πηγαίνουν πίσω και καταλήγουν στο κάτω μέρος του μπροστινού υ-

φάσματος. 

σουτιέν, το = Στα γαλλικά ο στηθόδεσμος, από το  soutien-

gorge  (= υποστήριξη στήθους). Η ιδέα της κάλυψης και συγκράτη-

σης του γυναικείου στήθους γεννήθηκε για πρώτη φορά πριν από 

χιλιάδες χρόνια, στην Ελλάδα. Στη  Μινωϊκή Κρήτη εμφανίστηκαν τα 

πρώτα φορέματα με ενσωματωμένο ένα είδος στηθόδεσμου, που συ-

γκρατούσε το στήθος. Όμως δεν το κάλυπτε, αλλά αντιθέτως το α-

ναδείκνυε, αφήνοντάς το εκτεθειμένο στην κοινή θέα, βλέπε π.χ. τα 

ειδώλια της Κνωσού που αποκαλούνται «lady of sport», «θεά των 

όφεων» κ.α.  Απλά στη μινωική Κρήτη το σουτιέν άφηνε ακάλυπτες 

τις ρόγες των μαστών, γιατί τότε , όπως και μετά στην κλασσική Ελ-

λάδα το γυμνόστηθο ήταν κάτι ως σήμερα ακόμη το ανδρικό, δηλαδή 

μη παρεξηγήσιμο. 

στηθόδεσμος, ο = το σουτιέν, όπου βλέπει περισσότερα.  

στιβάνια, τα =  οι μπότες, το κύριο ένδυμα των ποδιών των 

Κρητών της υπαίθρου.  Είναι υποδήματα με δερμάτινο καλάμι έως 

λίγο πιο κάτω από το γόνατο ή έως τη μέση της κνήμης (τα μποτίνια),  

για να προστατεύουν καλά πόδια στις ιππασίες και στις πεζοπορίες.   

Η ονομασία στιβάνια προέρχεται από την ιταλική-βενετσιάνικη λέξη 

stivale, που σημαίνει ό,τι και η λέξη μπότα.   

στολή, η = το σύνολο των ενδυμάτων με εμβληματικό χα-

ρακτήρα που φέρουν προς διάκριση συγκεκριμένες ομάδες ατό-
μων, όπως σώματα ασφαλείας, ιατρικό προσωπικό, ιερείς:  απο-
κριάτικη στολή, στρατιωτική στολή κ.α. Το είδος ενδυμασίας, είδος 

φορεσιάς, η ομοιόμορφη ενδυμασία που φορά το προσωπικό μιας υ-

πηρεσίας  για λόγους διάκρισης, καλλωπισμού, σοβαρότητας και πρα-

κτικότητας κατά την ώρα της άσκησης των καθηκόντων  του ή στις 

επίσημες εμφανίσεις του, όπως π.χ. οι: αστυνομικοί, πυροσβέ-

στες, στρατιωτικοί, υπάλληλοι μέσων μεταφοράς, υγειονομικοί υπάλ-

ληλοι κ.α.  Οι στολές είναι  ενδυμασίες που αφενός δεν μπορεί να  τις 

φορά ο οποιοσδήποτε πλην μόνο αυτοί που έχουν νομικά οριστεί και 

αφετέρου δεν μπορεί να τις μεταποιήσει έστω και στο ελάχιστο κά-

ποιος από τους χρήστες,  γιατί είναι με εμβληματικό χαρακτήρα. Η 

λέξη στολή προέρχεται από το ρήμα  στέλνω > στέλλω = απ΄όπου 
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και  στόλος, αποστολή κ.α.  Οι στολές καθορίζονται με νόμους, ενώ 

οι φορεσιές συνήθως όχι. Τα ιερά άμφια είναι επίσης στολή, η ενδυ-

μασία των ιερέων σε ώρα τελετουργίας, μόνο  που ορίζονται από άλ-

λους νόμους, από τους θρησκευτικούς κανόνες. Οι στολές και τα άμ-

φια αφενός έχουν τέτοια χρώματα, σχέδια, διακριτικά κ.λπ., ώστε να 

θυμίζουν στο χρήστη τους και την αποστολή του και αφετέρου υπήρ-

χαν  από αρχαιοτάτων χρόνων, όμως όχι με την  έκταση, ειδίκευση 

και ομοιομορφία που υπάρχει σήμερα, επειδή παλιότερα δεν υπήρχαν 

οι δομές που μπορούσαν να την εξασφαλίσουν (π.χ. δεν υπήρχαν 

εργοστάσια για την παραγωγή  μεγάλων ποσοτήτων ίδιου υφάσματος 

για τις ανάγκες κατασκευής ενδυμάτων συγκεκριμένων ομάδων αν-

θρώπων: στρατού, αστυνομικών κ.λπ.). Οι άνθρωποι στα αρχαία 

χρόνια εξασφάλιζαν  την ένδυσή τους με δικά τους μέσα και την  ο-

ποία κατασκεύαζαν σε χρώμα, σχήμα κ.λπ. ανάλογα με την κοινωνική 

τους θέση, δηλαδή με το  αν ήταν ιερείς ή αξιωματικοί ή ναύτες κ.λπ. 

και καθώς όριζαν οι νόμοι και τα ήθη και έθιμα τότε. Η χρήση της 

ειδικής και ομοιόμορφης  στολής στο στρατό γενικεύθηκε από τον 

17ο αιώνα, όταν επικράτησε ο θεσμός των μόνιμων στρατών. Μια από 

τις αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες, σχετικά με στρατιωτική ενδυμα-

σία - εξάρτυση, είναι η πιο κάτω του Ηρόδοτου (Ιστορία Ζ’ 61-65), η 

οποία αναφέρει  το τι στρατιωτικές ενδυμασίες φορούσαν και τι όπλα 

διέθεταν οι στρατιώτες των Περσών και των συμμάχων τους κατά την 

εκστρατεία του Ξέρξη ( 486 π.Χ. - 465 π.Χ. ) κατά της Ελλάδος και 

που σύμφωνα με αυτή όλοι οι στρατιώτες και όλοι οι αξιωματικοί (ε-

πικεφαλείς, αρχηγοί) του στρατού της κάθε χώρας είχαν ίδια στολή ή 

φορούσαν ίδια στολή με αυτή του στρατού άλλης σύμμαχου χώρας 

και δεν είχαν άλλη στολή  οι στρατιώτες, άλλη οι αξιωματικοί, άλλη 

οι του πεζικού,  άλλη του ιππικού κ.λπ., όπως γίνεται σήμερα, πρβ: 

<< Μετέσχον της εκστρατείας (του Ξέρξη) οι εξής: οι Πέρσαι, οι ο-

ποίοι ήσαν ενδεδυμένοι ως ακολούθως : εις τας κεφαλάς των έφερον 

πίλους μαλακούς, οι οποίοι ωνομάζοντο τιάραι, γύρω δε από το σώμα 

χιτώνας με μανίκια διαφόρων χρωμάτων  («είχον τιάρας καλεομέ-

νους, πίλους απαγέας, περὶ δε το σώμα κιθώνας χειριδωτοὺς ποικί-

λους,) και θώρακας με σιδηρά λέπια όμοια κατά την όψιν με λέπια 

ψαριών , γύρω δε από τα σκέλη είχαν αναξυρίδας («περὶ δὲ τὰ σκέλεα 

ἀναξυρίδας») και αντί ασπίδων γέρρα, κάτω δε από αυτά εκρέμοντο 

φαρέτραι. Δόρατα είχον μικρά, τόξα μεγάλα και βέλη καλαμένια. Ε-

κρέματο δε προς το δεξιόν μέρος εγχειρίδιον  δεμένον με ζώνη…. Οι 

Μήδοι εξεστρατευον ενδεδυμενοι καθώς και οι Πέρσες, διότι η ενδυ-

μασία αυτή είναι Μηδική και όχι Περσική («Μηδική γαρ αύτη η σκευή 

έστι και ουχί Περσική»)  …..… Οι Κίσιοι μεσχοντες της εκστρατείας 

κατά μεν τα άλλα ήσαν ενδεδυμενοι όπως οι Πέρσαι, μόνο δε αντί 

των πίλων εφόρουν εις τας κεφαλάς των μίτρας…. Κι οι Ασσύριοι εκ-

στράτευαν φορώντας στο κεφάλι χάλκινα κράνη, με μια πλέξη 



191 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ 

 

βαρβαρική που δεν είναι εύκολο να περιγραφεί, είχαν όμως ασπίδες 

και δόρατα και κοντομάχαιρα παρόμοια με των Αιγυπτίων κι ακόμη 

ξύλινα ρόπαλα ενισχυμένα με σιδερένια καρφιά και θώρακες από λι-

νάρι. Αυτούς οι Έλληνες τους ονόμαζαν Συρίους, αλλά οι βάρβαροι 

τους αποκαλούσαν Ασσυρίους. ……. Κι οι Βάκτριοι εκστράτευαν φο-

ρώντας κάλυμμα της κεφαλής παρόμοιο με των Μήδων, αλλά τα τόξα 

ήταν του τόπου τους, από μπαμπού, και τα δόρατά τους κοντά.  Και 

οι Σάκες, Σκύθες, φορούσαν στο κεφάλι κυρβασίες που κατέληγαν σε 

μύτη, κρατιούνταν όρθιες και στέρεες· ήταν ντυμένοι με αναξυρίδες· 

τόξα και κοντομάχαιρα είχαν του τόπου τους κι ακόμα κρατούσαν 

πολεμικό πελέκι, τη σάγαρη……..   Οι Ινδοί πάλι, ντυμένοι με ρούχα 

καμωμένα από ξύλινο νήμα, είχαν τόξα από μπαμπού και βέλη από 

καλάμι με σιδερένια μύτη……….  Κι οι Κάσπιοι, ντυμένοι με προβιές 

ζώων, έπαιρναν μέρος στην εκστρατεία έχοντας τόξα του τόπου τους, 

από μπαμπού, και ακινάκες. ……….  Οι Πάκτυες πάλι φορούσαν προ-

βιές ζώων και κρατούσαν τόξα και κοντομάχαιρα του τόπου τους· οι 

Πάκτυες είχαν αρχηγό τον Αρταΰντη, το γιο του Ιθαμίτρη………  Κι οι 

Αράβιοι φορούσαν ζειράς (κελεμπίες) με ζώνη στη μέση, κι είχαν τόξα 

κυρτά, στο δεξί τους ώμο, με μεγάλο μήκος (« Αράβιοι δε ζειρὰς υ-

πεζωμένοι ήσαν, τόξα δὲ παλίντονα είχον προς δεξιά, μακρά»). . Κι 

οι Αιθίοπες, φορώντας τομάρια πανθήρων και λιονταριών, είχαν τόξα 

καμωμένα από κλαριά φοινικιάς, με μεγάλο μήκος, όχι μικρότερα από 

τέσσερες πήχεις, που τα όπλιζαν με μικρά βέλη από καλάμι που η 

μύτη τους, αντί από σίδερο, ήταν από πέτρα που την έκαναν μυτερή· 

μ᾽ αυτή την πέτρα χαράζουν και τους σφραγιδολίθους τους· κι είχαν 

επίσης δόρατα που η αιχμή τους ήταν από κέρατο ελαφιού που το 

έκαναν μυτερό σαν ξίφος· κι είχαν και ρόπαλα ενισχυμένα με καρφιά. 

Μπαίνοντας στη μάχη έβαφαν το σώμα τους, το μισό με γύψο, το 

άλλο μισό με κοκκινόχωμα….  Στην εκστρατεία έπαιρναν μέρος και οι 

Θράκες φορώντας στο κεφάλι σκούφους από δέρμα αλεπούς· κι ήταν 

ντυμένοι με χιτώνες κι από πάνω φορούσαν πολύχρωμες κελεμπίες 

(«περὶ δὲ τὸ σώμα κιθώνας, επὶ δε ζειρὰς περιβεβλημένοι ποικίλας, 

περὶ δὲ τοὺς πόδας τε και τας κνήμας πέδιλα νεβρών»), , ενώ στα 

πέλματα και τις κνήμες τους είχαν υποδήματα από δέρμα μικρού ε-

λαφιού· κρατούσαν ακόμη ακόντια και πέλτες και μικρά κοντομά-

χαιρα…….»..  (Ηροδότου, Ιστορία Ζ’ 61-80) 

στυλ, το (άκλιτη λέξη) =  το ενδυματολογικό, λογοτεχνικό και 

καλλιτεχνικό ύφος, τεχνοτροπία - άποψη, τρόπος ζωής και εν γένει 

συμπεριφοράς. Ετυμολογία από τη γαλλική λέξη style < λατι-

νική stilus  < ελληνική στύλος 

σώβρακο, το = η εσωτερική ανδρική βράκα, όπου βλέπε πε-

ρισσότερα. 

ταγιέρ, το = γυναικείο ένδυμα αποτελούμενο από σα-

κάκι και φούστα (ή και παντελόνι) του ίδιου στιλ. Θεωρείται αστικό, 
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κομψό και σοβαρό ένδυμα και συνδυάζεται με ψηλοτάκουνες κάπως 

γόβες και καπέλο. Η άκλιτη λέξη ταγιέρ προέρχεται από τη γαλλική 

tailleur και αυτή, ίσως, από την ελληνική ταίρι, τεργιάζω 

τερζής, ο  = αυτός που ράβει βράκες ή άλλως σαλβάρια (τουρ-

κική terzi = ράφτης) 

τζάκετ, το = είδος σημερινού σακακιού  για άντρες (κυρίως) 

και γυναίκες. Η άκλιτη λέξη τζάκετ προέρχεται από την  αγγλική 

jacket, προερχόμενη από τη γαλλική jaquette =  ζακέτα, όπου βλέπε 

περισσότερα. 

τήβεννος, η =  ένα πλατύ και μακρύ ιμάτιο , μάλλινο ή μετα-

ξένιο,  σε σχήμα οβάλ, σε διάμετρο 2 μέτρα ή όσο το ύψος του χρήστη 

και μήκος 6 μέτρων ή όσο τρεις φορές το ύψος του χρήστη , που οι 

Ρωμαίοι ονόμαζαν  toga και το οποίο χρησιμοποιούσαν ως επανω-

φόρι, δηλαδή κάτι ως σήμερα με το παλτό.  Ο Διονύσιος Αλικαρνασ-

σέας (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία LXI.) αναφέρει ότι η τόγα  (toga) των 

Ρωμαίων στα ελληνικά λέγεται τήβεννος , όμως δεν του φαίνεται  το 

όνομα  αυτό  να είναι ελληνικό, πρβ:  «τα δε τοιαύτα των αμ-

φιεσμάτων Ρωμαίοι μεν τόγας, Έλληνες δε τηβέννας1καλούσιν, ούκ 

οίδ᾿ οπόθεν μαθόντες· Ελληνικὸν γαρ ου φαίνεταί μοι τούνομα είναι». 

Η τήβεννος ήταν ένδυμα αντίστοιχο προς την ελληνική χλαμύδα, δη-

λαδή  επανωφόρι που φοριόταν πάνω από το ιμάτιο της  tunica (= ο 

ρωμαϊκός χιτώνας), μόνο που η τήβεννος ήταν πολύ πιο μακρά και 

σε σχήμα οβάλ, ενώ η χλαμύδα ήταν ορθογώνια και όσο το ύψος και 

πλάτος του χρήστη. Στην αρχή η τήβεννος ήταν το κοινό εξωτερικό 

ένδυμα των ανδρών και των γυναικών κι αργότερα έγινε το έν-

δυμα μόνο των ανδρών που είχαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη 

και ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη. Το αντίστοιχο της toga 

ένδυμα των γυναικών της Ρώμης ήταν η στόλα (stola).   Σήμερα τή-

βεννος  λέγεται το  μακρύ, ριχτό σκουρόχρωμο ένδυμα με φαρδιά 

μανίκια και διακοσμητικές ταινίες γύρω από τα μανίκια και το λαιμό, 

που φορούν δικαστές και πανεπιστημιακοί σε επίσημες τελετές ή πε-

ριστάσεις. 

τουαλέτα, η = πολυτελές απογευματινό φόρεμα που φοριέται 

σε επίσημες εκδηλώσεις:  βραδινή / έξωμη / μαύρη/ χορού κ.λπ. και 

επίσης μεταφορικά είτε το έπιπλο της κρεβατοκάμαρας με καθρέφτη, 

όπου τοποθετούνται τα εργαλεία περιποίησης  (κυρίως του προσώπου 

και των μαλλιών) εκείνου που φορά τουαλέτα ή μικρό δωμάτιο με 

λουτρό και αποχωρητήριο όπου συνάμα καλλωπίζονται αυτοί που φο-

ρούν τουαλέτα < γαλλική toilette. 

τουρπάνι ή τουλουπάνι, το = κάθε πολύ μακρό πανί τυλιγ-

μενο ή άλλως στρουφιγμένο (turpin) πολλές φορές στο κεφάλι. Το 

σαρίκι στα βυζαντινά λεγόταν καισαρίκιον και στα τουρκικά, ιταλικά 

κ.α.  turbani = Αγγλικά και γαλλικά turban < τουρκ. Tulbend = Ιτα-

λικά turbáni, από το ιταλικό turbante =  ελληνικά τυρβάζω = 

http://www.loebclassics.com/view/dionysius_halicarnassus-roman_antiquities/1937/pb_LCL347.223.xml#note_LCL347_222_1
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περιστρέφω > τούρμπο = στρόβιλος απ΄ όπου και τουρμπάνι > του-

λουπάνι.  O μαχαραγιάδες φορούν άσπρο μεταξωτό τουρπάνι 

τσάντα, η =   τουρκική çanta < περσική  chanteh = η σάκα, η 

σακούλα 

τσαρδίνια τα =  είδος  στιβανιών. Είναι / ήσαν υποδήματα ά-

σπρα ή ασπροκίτρινα, πολύ ακριβά, κομψά και πολύ εφαρμοστά στην 

κνήμη. Ήταν επίσης ψηλά, με καλάμι, όπως τα στιβάνια,  με διακο-

σμήσεις και ανοικτά στο πίσω μέρος καθ’ όλο το μήκος της κνήμης, 

για να ξεφανερώνεται στο περπάτημα η στέρεα ανδρική γάμπα,  και 

έκλειναν με μεταξωτά, συνήθως κόκκινα, κορδόνια. (Ν. Καζαντζάκης. 

«καπεταν Μιχάλης» ) Υπήρχαν στην Κρήτη  επί τουρκοκρατίας και 

παλιότερα. 

 τραχηλιά ή κολέτο, το =  το κασκόλ (Ιταλικά colletto > κο-

λάρο =ο τράχηλος), μόνο που αρχικά ήταν σε σχήμα κυκλωειδές. 

Από την τραχηλιά κατάγεται και ο λαιμοδέτης ή γραβάτα: «Εις τον 

τράχηλον (οι Κρητικιές) φορούσι πλεκτήν τραχηλιάν (κολέτο λε-

γομένην) της οποίας το κυκλωειδές σχήμα καλύπτει τους ώμους, τη 

ράχην και το στήθος. (Μ. Χουρμουζης –Βυζάντιος, «Κρητικά», 1842) 

τσεβρές, ο =   τουρκική çevre,  το χρυσοκέντητο και μεταξο-

κέντητο  εργόχειρο ή και  κεφαλομάντηλο: Φροσύν΄, σε κλαίει η ά-

νοιξη, σε κλαίει το καλοκαίρι, / σε κλαίει κι ο Μουχτάρ-πασάς με 

τον τσεβρέ στο χέρι. (Δημοτικό) 

 τσεμπέρι, το =  το μαύρο γυναικείο μαντήλι ή αυτό που κατά 

τόπους συνηθίζεται να φορούν οι γυναίκες με πένθος ή οι ενήλικες.  

Το μαντήλι αυτό, αφού διπλωθεί στα δυο σε σχήμα τριγώνου, ζώνει 

το κεφάλι,  με την άκρη του τριγώνου στο πίσω μέρος του κεφαλιού,   

και ακολούθως οι δυο άκρες που σχηματίζονται δένονται κάτω από 

το σαγόνι ή διασταυρώνονται κάτω από το σαγόνι και στη συνέχεια 

δένονται στην κορυφή του κεφαλιού. Τουρκική çember < περσική 

chambar = ο ζωστήρας. .  

τσέπη, η =  μικρή  θήκη ραμμένης επάνω σε ρούχα (σε σακάκι, 

παντελόνι κ.λπ.) και από το ίδιο ύφασμα με αυτά, όπου μπορεί κανείς 

να βάλει μικροαντικείμενα. Τούρκικά cep < αραβικά dzep.= tasca ι-

ταλικά 

τσίπα, η = το στρώμα λίπους (κρούστα) που σχηματίζει στο 

πάνω μέρος του το γάλα, τσίπα ή πέτσα > πετσέτα λεγόταν επί Βυ-

ζαντινών και ένα είδος καλύμματος της κεφαλής, ανδρών και γυναι-

κών,  από πολύ λεπτό ύφασμα . Μάλιστα, επειδή τότε  η σεμνή γυ-

ναίκα όφειλε να έχει το κεφάλι καλυμμένο, να φοράει δηλαδή μαφό-

ριο ή φακιόλι  ή τσίπα κτλ,  ώστε να μην είναι αναμαλλαρέα (ανεμάλ-

λιαρη), όποια δε φορούσε,  ήταν ξετσίπωτη, λέξη με την έννοια ως 

λέμε σήμερα το ξεβράκωτη, λέξεις που χρησιμοποιούμε για την αναί-

σχυντη, ξεδιάντροπη και αισχρή γυναίκα. 



194 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ 

 

τσόκαρο , το =  πέδιλο ή παντούφλα με ξυλινο πάτο και  (μτφ.) 

σαχλή γυναίκα. Τσόκαρο < βενετική zocaro < ιταλικά zoccolo < λα-

τινικά socculus, υποκοριστικό του soccus 

τσόχα, η =  χοντρό μάλλινο ύφασμα με το οποίο φτιάχνονται 

τα σαλβάρια, αλλά και τα καλύμματα στα τραπέζια χαρτοπαιξίας Από 

τουρκική λέξη çuha < περσική  chukha =  μάλλινο ένδυμα. 

υποδήματα, τα = τα καλύμματα των ποδών: τα παπού-

τσια, οι μπότες κ.λπ.. Από το  υπο-δέω  
φακιόλι, το. = είδος λεπτού γυναικείου  κεφαλόδεσμος που 

δένεται  από τις άκρες του στο κούτελο.  Το γυναικείο μαντήλι που,  

αφού διπλωθεί στα δυο σε σχήμα τριγώνου,  μπαίνει επάνω από τα 

μαλλιά , με την άκρη του τριγώνου στο πίσω μέρος του κεφαλιού,  

και ακολούθως οι δυο άκρες του μαντηλιού που σχηματίζονται διέρ-

χονται σταυρωτά πίσω από το σβέρκο και δένονται πάνω από το μέ-

τωπο (στο κούτελο). Βυζαντινά φακίολος, από το λατινικό Faciāle, . 

facies = η όψη, το πρόσωπο, η φάτσα >  μσν φακιόλιον και  φακεώ-

λιον/ φακιώλιον/ φακιάλιον και φακιάριον κ.α. Επειδή το φακιόλι 

μοιάζει με τα καλύμματα κεφαλής των Οθωμανών ηγεμόνων, ο αν-

θενωτικός  πρωθυπουργός των Βυζαντινών Μέγας Δούκας Λουκάς 

Νοταράς  είπε το περίφημο και συνάμα καταστροφικό, όπως αποδεί-

χτηκε  στη συνέχεια: "Κρειττότερόν εστιν ειδέναι εν μέση τη πόλει 

φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν." 
φανέλα, η = είδος ενδύματος και υφάσματος. Το ύφασμα φα-

νέλα γίνεται  από μαλλί και  βαμβάκι και από αυτό  γίνεται το άνω 

εσώρουχο (φανελάκι) εξ ου και φανέλα και φανελάκι. Σήμερα φα-

νέλα λέγεται και η  μπλούζα των αθλητών. Από το βενετικό fanela < 

ιταλ. flanella < αγγλ. flannel . 

φάριο, το = ο πίλος των ευζώνων, βρακοφόρων και τσολιάδων 

της πρώην Ανακτορικής και νυν Προεδρικής Φρουράς, από το φαρος. 

Είναι σπαστό σκούφος/φέσι  από κόκκινη τσόχα και με μακρύ, πυκνό 

και μαύρο μεταξένιο θύσανο (φούντα). Από το φάρος. Το κόκκινο 

χρώμα του φαριου συμβολίζει το αίμα των Ελλήνων στο βωμό της 

ελευθερία και ο θύσανος το  δάκρυ τους για τους νεκρούς τους. 

φασκιά, η  = τα σπάργανα, το περίζωμα, πλατιά λουρίδα υφά-

σματος με την οποία τύλιγαν παλιότερα τα μωρά, για να κάνουν ίσιο 

κορμί. Λατινικά fascia   «την ζώνην, ήν Ρωμαίοι καλούσι φασκίαν» 

(Ιούλιος Πολυδεύκης, Iullius Pollucis Onomastico) 

φραμπαλάς, ο = πρόσθετη πλατιά πτυχωτή ταινία στο κάτω 

μέρος γυναικείου φορέματος (στο ποδόγυρο) ή στα άκρα μανικιού, 

μαξιλαριού, σεντονιού κτλ .  Από το γαλλικό falbala > φαρμπαλάς > 

φραμπαλάς 

φερετζές, ο =   το λεπτό διάφανο μαύρο τούλι με το οποίο 

σκεπάζουν το πρόσωπό τους οι μουσουλμάνες και που η διαφάνεια 

του επιτρέπει απλώς  στην όραση να διακρίνει τ' αντικείμενα σε μικρή 

https://el.wiktionary.org/wiki/zoccolo
https://el.wiktionary.org/wiki/%C3%A7uha
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απόσταση. Ο Ν. Κονδυλάκης στον Πατούχα λέει και ότι όταν οι μου-

σουλμάνες των χωριών της Κρήτης βοηθούσαν τους άντρες τους στις 

γεωργικές εργασίες σπάνια φορούσαν φερετζέ, απλώς κάλυπταν το 

κεφάλι τους «δια τουλιού λεπτού ή δαμάσκου το οποίον κρέμεται επί 

των νώτων». 

φέρμελη (< αλβ. fermele ), η =   το γιλέκο με χρυσό διάκοσμο 

των ευζώνων βρακοφόρων και τσολιάδων  της Προεδρικής Φρουράς. 

φόρεμα, το =  το ολόσωμο γυναικείο εξωτερικό ρούχο, με ή 

χωρίς μανίκια. Καλύπτει το σώμα απο το λαιμό έως τα γόνατα ή έως 

τις φτερνες. Λέγεται και φουστάνι. Από το φορέω-ώ > φόρεμα,  φό-

ρημα, φορητός κ.α.. 

φορεσιά, η = η ενδυμασία του κάθε ανθρώπου. Η στολή είναι 

ιδιαίτερη φορεσιά, αυτή του προσωπικού των υπηρεσιών σε ώρα υ-

πηρεσίας. (Περισσότερα βλέπε «στολή, η»)  

φουλάρι, το = η μακριά (παραλληλόγραμμη) λουρίδα υφά-

σματος, συνήθως λεπτή και από μετάξι,  για το λαιμό, κάτι ως το 

κασκόλ ( < γαλλ. foulard < προβηγκιακό foulat = είδος υφάσματος). 

φούντα, η = ο θύσανος, το άνθος, ο  ανθός, όταν βγαίνει, 

φουντώνω = φουσκώνω, λατινικά funda, προερχόμενα από το φύω. 

φουρό, το =  η φούστα από ψιλό ύφασμα που φοριέται κάτω 

από τη φούστα ως βοηθητικό κομμάτι και έχει ως αποτέλεσμα καλύ-

τερο όγκο με τις πλαστικές βεργούλες που βρίσκονται περιμετρικά 

της φούστας ως το τελείωμα. 

φούστα, η = το φόρεμα που καλύπτει το σώμα από τη μέση 

και κάτω ως ζώνη, δηλαδή είναι από κάτω ανοικτό. Διακρίνεται σε 

μακρά (maxi), κοντή (mini) και κανονική, ως τα γόνατα. (Περισσό-

τερα βλέπε «φουστανέλα¨) 

φουστάνι, το = το ολόσωμο φόρεμα. Η φούστα που είναι ε-

νωμένη με την πουκαμίσα. Διακρίνεται σε: κοντό και μακρύ ή πο-

δήρη, στενό και φαρδύ , γιορτινό και  καθημερινό, ακριβό και φτηνό 

κ.α. (Περισσότερα βλέπε «φουστανέλα¨) 

φουστανέλα, η  = η ανδρική φούστα από άσπρο ύφασμα,. 

Αυτή με πάρα πολλές πτυχές και με μήκος που φτάνει περίπου μέχρι 

το γόνατο, την οποία φορούν οι καλούμενοι φουστανελάδες ή άλλως 

τσολιάδες. Οι πτυχές (δίπλες) στην ευζωνική στολή είναι 400, δηλαδή  

τόσες όσα τα χρόνια της σκλαβιάς των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας. 

Η φουστανέλα ένα παραδοσιακό ένδυμα  που φορούσαν κατά την 

Τουρκοκρατία οι αρματολοί και οι οπλαρχηγοί των Βαλκανικών  χρι-

στιανικών ομάδων: Σαρακατσάνων, Βλάχων, Αρβανιτών κ.α.,  που 

μαζί  με τους νησιώτες κ.α. αποτέλεσαν κατά την απελευθέρωσή τους 

το νέο ελληνικό έθνος, άρα η φουστανέλα είναι ελληνικό ένδυμα.  

Διευκρινίζεται και ότι άλλο Αρβανίτες και άλλο Τουρκαρβανίτες ή Αλ-

βανοί. Οι Αρβανίτες είναι ντόπιο φύλλο (Ιλλυρικό),  ενώ οι Τουρκαρ-

βανίτες ήσαν είτε εξισλαμισμένοι ντόπιοι είτε Οθωμανοί που είχαν 
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έλθει στα Βαλκάνια κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας. Πέραν αυτού η ονομασία και το σχήμα της φουστανέλας ομο-

λογούν, διατυμπανίζουν ότι δεν έχει προέλθει από το χιτώνα, ελλη-

νικό ή ρωμαϊκό  (ο χιτώνας στα λατινικά λέγεται tunica), όπως λένε 

μερικοί, αλλά από την ελληνική λέξη  και το ελληνικό ένδυμα φού-

στα/φουστάνι,  που είναι ένδυμα που υπάρχει στην Ελλάδα από πολύ 

παλιά, όπως μαρτυρούν οι αρχαίες τοιχογραφίες της Κνωσού , των 

Μυκηνών, της Θήβας κ.λπ.. Απλά η  ονομασία φουστανέλα είναι υ-

ποκοριστικό της ελληνικής λέξης φούστα/φουστάνι, αλλά ιταλικά, 

δηλαδή  συν την υποκοριστική ιταλική κατάληξη -ella  > φουστανέλα 

(= η μικρή, η κοντή φούστα/φουστάνι), κάτι που έγινε επί εποχής 

ενετών στην Ελλάδα και για τους λόγους που θα δούμε πιο κάτω. Η 

φουστανέλα παρουσιάζεται κατά το τέλος της Βυζαντινής Περιόδου 

σε θραύσματα βυζαντινών αγγείων του 12ου αιώνα από την Κόρινθο, 

( Morgan, Charles Hill , The Byzantine pottery), ενώ  επί εποχής Ε-

νετών στην Ελλάδα και Ιταλία είναι πολύ διαδεδομένα και η φούστα 

και το φουστάνι. Μάλιστα από τις γκραβούρες  στο διασωθέν επτανη-

σιακό χειρόγραφο του «Ερωτόκριτου» που φυλάσσεται στη βιβλιο-

θήκη του Βρετανικού Μουσείου, προκύπτει σαφέστατα και ότι οι  εν-

δυμασίες των Ελλήνων ( Κρητών, Αθηναίων κ.λπ.) κατά την περίοδο 

των Ενετών ήσαν ίδιες με τις ενετικές,  λόγω του ότι οι Έλληνες ήσαν 

υποτελείς των Ενετών. Την εποχή αυτή και οι Ενετοί και οι Έλληνες   

φορούν  βράκες  (εφαρμοστές ή φουσκωτές ) και πάνω από τις βρά-

κες πολλοί φορούν και κοντή φούστα. Στη συνέχεια, όπως προκύπτει 

διαχρονικά από τις γκραβούρες και τις παραστάσεις σε αγγεία,  οι 

νησιώτες Έλληνες κατάργησαν τη φούστα και ανέπτυξαν την πολύ-

πτυχη βράκα (και αυτή αρχικά δεν είχε πολλές πτυχές) και οι στερια-

νοί Έλληνες (Στερεά, Πελοπόννησος, Μακεδονία κ.λπ.) διατήρησαν 

και τη φούστα και απλά την έκαναν πολύπτυχη , ενώ τη βράκα την 

έκαναν σώβρακο -κάλτσες.  Οι λέξεις  φούστα, φουστάνι και φουστα-

νέλα είναι ελληνικές και απλά έχουν ως πρότυπή τους τη λατινική 

λέξη fustagno,  η οποία σημαίνει το βαμβακερό ύφασμα ή στην κυ-

ριολεξία  το ύφασμα που εισαγόταν από την πόλη  Fustat, σημερινό 

Fostat, έξω από το Κάιρο. Δηλαδή εδώ έχουμε κάτι όπως και το ύφα-

σμα γάζα, που λέγεται έτσι, επειδή εισαγόταν από την πόλη Γάζα. Και 

το ότι οι λέξεις φούστα, φουστάνι  και φουστανέλα είναι ελληνικές, 

που απλώς η λέξη φουστανέλα δημιουργήθηκε επι Ενετοκρατίας, 

προκύπτει και από το ότι οι λέξεις αυτές  δεν υπάρχουν στη λατινική 

ούτε και στην τούρκικη γλώσσα. Η λέξη φούστα   στα τούρκικα λέ-

γεται etek, στα λατινικά castula,  στα ιταλικά gonne και στα αλβανικά 

pantallona të gjera.  Ομοίως η λέξη φουστάνι  στα τούρκικα λέγεται 

elbise, στα λατινικά δεν υπάρχει,  στα ιταλικά λέγεται vestito και στα 

αλβανικά veshje. Στα λατινικά δεν υπάρχει καμία από τις λέξει αυτές,  

πλην μόνο η λέξη fustagno,  η οποία σημαίνει το βαμβακερό ύφασμα.  
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Κατ’ άλλους η λατινική λέξη  fustagno (= ύφασμα από βαμβάκι) πα-

ράγεται από τη λέξη fustis = το ξύλο και  fustagno = το ξύλινο ύφα-

σμα, λόγω του ότι βγαίνει από το φυτό βαμβακιά, κάτι ως λινάρι > 

λινό.  Ωστόσο αυτό δεν είναι σίγουρο. Το σίγουρο είναι κατά τα αρ-

χαία λατινικά λεξικά  ότι από τη λέξη fustis (= το ξύλο) παράγονται 

οι λέξεις  Fusto = κορμός δέντρου, το βαρέλι και fusta = το πλοίο 

βαρέλα. Το πλοίο φούστα (fusta ή fuste) ήταν ένα στενό, ελαφρύ, 

επίπεδο και ευκίνητο πλοιάριο με πανιά. 

φραγκοράφτης, ο  = αυτός που ράβει φράγκικα, δηλαδή ευ-

ρωπαϊκές  ενδυμασίες σε σχέση με το καλούμενο τερζή = αυτός που 

ράβει τα σαλβάρια. Φραγκιά (France) = η Γαλλία, όπου υπήρχε το 

Παρίσι, που θεωρείται η πόλη της μόδας > μοδίστρα.  

Φράγκικες (γαλλικές) λέξεις:  

αμπιγέ, κρουαζέ,  , μανεκέν, μόδα, μοδίστρα, μπουτίκ, 

ντεμοντέ, πασαρέλα, ρεβέρ,  στυλ,  τουαλέτα, τρουακάρ,   

φαρμπαλάς > φραμπαλάς, φερμουάρ κ.α. Ρούχα: ανσάμπλ,  

γάντια, ζακέτα, σάρπα, καλσόν, καμπαρντίνα, κασκόλ, κολάν, 

κορσές, κορσάζ,  καλτσόν, κομπινεζόν, κρινολίνο, κυλόττα,  

μαγιό, μπουφάν,  παλτό, παπιγιόν, σαμπό, σινιέ, σάρπα, σουέτ, 

σουτιέν, ταγέρ, φουλάρι κ.α. Γούνες: βιζόν, ετόλ, λουτρ, ρε-

νάρ κ.α.  

Υφάσματα: βισκόζ, βουάλ, εμπριμέ, καμηλό, καρό, κοτλέ, 

λαμέ, ντουμπλεφάς, πικέ, σατέν, ταφτάς, τούλι κ.α.  

Κοσμήματα: κολιέ, μενταγιόν, μπιζού, μπρελόκ κ.α. Χρώματα: 

ακαζού, γκρενά, ιβουάρ, εκρού, κρεμ, λιλά, μοβ, μπεζ, μπλε μα-

ρέν, μπορντό, παστέλ, ροζ, σιέλ, τουρκουάζ, φουμέ κ.α. 

 

χιτώνας, ο  = το αρχαίο λεπτό ένδυμα. Τα ενδύματα αρχικά 

ήταν  όπως τα κλινοσκεπάσματα, οι κουβέρτες, ένα λεπτό όπως το 

σεντόνι που λεγόταν χιτών και ένα πιο χοντρό που λεγόταν χλαμύδα 

ή μανδύας. Σήμερα η λέξη χιτώνας σημαίνει  ό,τι λεπτό περιβάλλει 

και καλύπτει κάτι, π.χ.: αμφιβληστροειδής / κερατοειδής  κ.λπ. χιτώ-

νας και μανδύας ό,τι χοντρό περιβάλει και καλύπτει κάτι, π.χ. μαν-

δύας γης. Ο χιτώνας μετά έγινε σωληνωτός, ενώνοντας από το πλάι 

τις δυο άκρες του και συνάμα ράβοντας το πάνω στόμιο του σωλήνα, 

όμως αφήνοντας κενά να περνούν το κεφάλι και τα χέρια. Η χλαμύδα 

διαμορφώθηκε και από εκεί προήλθαν η χλαίνη, το παλτό κ.λπ.  

χιτώνιο, το  = .ο κοντός χιτώνας, σήμερα το κοντό στρατιωτικό 

σακάκι που μοιάζει με μπουφάν /τζάκετ 

χλαίνα, χλαίνη, η = το μακρύ, μάλλινο και χοντρό στρατιω-

τικό παλτό. Είναι πανωφόρι που προήλθε από την  αρχαία χλαμύδα, 

προσθέτοντας σ΄ αυτή μανίκια και μεγάλο γιακά, για ανασκουμπώνε-

ται στο κρύο και να καλύπτει τα αυτιά. 
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χλαμύδα, η = αρχαίο μάλλινο, χοντρό και αμάνικο επανωφόρι, 

αντίστοιχο της τηβέννου ή λατινικά toga των Ρωμαίων. ‘Ηταν ως μια 

σημερινή κουβέρτα, που σκέπαζε την πλάτη και γενικά το σώμα από 

το κεφάλι ή από τους ώμους και κάτω και της οποίας οι δυο επάνω 

άκρες ενώνονταν και δενόταν με πόρπη ή περόνη μπροστά στο στή-

θος ή στον ένα ώμο . Διακρινόταν σε κόκκινη / πορφυρή / βασι-

λική  κ.λπ. Ήταν περισσότερο ένδυμα των εφήβων, των ταξιδιωτών 

και των στρατιωτών. Υπήρχαν και ειδικές χλαμύδες ως  επίσημο έν-

δυμα βασιλέων και στρατηγών.  Η χλαμύδα ήταν πιο κοντή από το 

ιμάτιο. Από τη χλαμύδα προέρχεται η σημερινή στρατιωτική χλαίνη. 

ωμοφόριο, το =  στενόμακρο ένδυμα που φορούν οι αρχιεπί-

σκοποι στους ώμους.. 

 

 
Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής Αττικής, 

2016: Αδαμάντιος (Μάκης) Κρασανάκης (Πρόεδρος Δ.Σ.), Δήμητρα Χριστο-

φοράτου (Γραμματέας Δ.Σ. και το χορευτικό: Χρ. Βλαχόπουλος, Απ. Κα-

τσόρχης, Γιώργος Λατζουράκης, Δημ. Κουκουνιάς, Χρύσα Μουσούρη, Μα-

ντώ Καλλονάκη, Βάσω Πολλάκη, Ν, Καράλης, Ελένη Καράλη, Μαρίτα Μου-

σιούτη, Ζωή Καραπασιάδου, Εύη Καραπσιά, Χρ. Καφρομάνη, Δήμ. Καφρο-

μάνη, Κ. Μαραγκουδάκης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται απο-

κλειστικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονό-
ματα αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά 
τους.  

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: 
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει  πάρα πολλές 
μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές και Αθηναϊκές εφημε-
ρίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία,  όπως τα εξής: 

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ) 
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑΝΕΣ 

Κ.ΛΠ. 
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟ-

ΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ) 
9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ   
10. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
11. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 
12. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Κ.ΛΠ.) 
13. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)    
14. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ  Κ.ΛΠ.)    
15. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΩΝ ) 
16. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)  
17. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗ-

ΤΩΝ) 
18. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
19. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 
20. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 
21. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ Κ.ΛΠ.)  
22. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
23. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙ-

ΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ  
24. ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΟΡΟΥ- & ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ-ΧΟΡΟΙ 
25. ΙΣΤΟΡΙΑ  MΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.), 
26. ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
27. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ  (ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.) 
28. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ 
29. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ 
30. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΡΑΦΗ 
31. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ κ.α.). 

32. ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΤΙ ΕΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή 
ΟΧΙ 

http://www.krassanakis.gr/Greek_language.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_writing(grammar).pdf
http://www.krassanakis.gr/Nautical_History_of_Greek_Nation.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_literature&rhetoric.pdf
http://www.krassanakis.gr/Poetry(mantinada_cantata_serenata_etc).pdf
http://www.krassanakis.gr/Poetry(mantinada_cantata_serenata_etc).pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_civilization.pdf
http://www.krassanakis.gr/value&global_offer_greek_language.PDF
http://www.krassanakis.gr/value&global_offer_greek_language.PDF
http://www.krassanakis.gr/Linguistics.pdf
http://www.krassanakis.gr/Syntax_of_Greek_langvuage.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek-mythology.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_oenology&distillery.pdf
http://www.krassanakis.gr/Athens.pdf
http://www.krassanakis.gr/thebes.pdf
http://www.krassanakis.gr/Macedonian_History.pdf
http://www.krassanakis.gr/Macedonian_History.pdf
http://www.krassanakis.gr/Sparta.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_History.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_History.pdf
http://www.krassanakis.gr/Jupiter&religion_of_Olympian_gods.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_costumes.pdf
http://www.krassanakis.gr/minoan_costumes&history_ofclothing.pdf
http://www.krassanakis.gr/nomoslasithiou.pdf
http://www.krassanakis.gr/Lassithi_Plateau.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan-coins&monetary_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan-coins&monetary_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_dance&dance_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/music-istrumnents.pdf
http://www.krassanakis.gr/georgia-ktinotrofia.pdf
http://www.krassanakis.gr/Writing_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/sacrifice.pdf
http://www.krassanakis.gr/astronomy-astrology.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_language(falsies).pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_language(falsies).pdf
http://www.krassanakis.gr/Learning_problems.pdf
http://www.krassanakis.gr/thriskia.pdf
http://www.krassanakis.gr/thriskia.pdf
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33. ΕΦΥΡΕΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ, ΚΙΘΑΡΑΣ, ΛΥΡΑΣ, ΑΥΛΟΥ    
34. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΥ (ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 

κ.α.). 
35. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ  
36. ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

http://www.krassanakis.gr/Music_history_(guitar_flute_lyre).pdf
http://www.krassanakis.gr/windmills.pdf
http://www.krassanakis.gr/windmills.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf
http://www.krassanakis.gr/Agios-Georgios.pdf

