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Από το καν[1] + πόσος : τονίζεται στην προπαραλήγουσα :  κάμποσος επειδη τα συνθετα  αναβιβάζουν 

συνηθως  τον τονο στο πρωτο συνθετικό  :  ίσος+ πόσος = ισόποσος αλλα και κατά+ πόσις = κατάποσις, 
κατάπληκτος, κατάστασις κλπ.[2]

και εχει χρηση επιθετου που σημαίνει αόριστα ποσότητα αρκετή αλλά όχι πολύ μεγάλη.
Το καν σημαινει σχεδον. Πβλ. Εις την κορφήν καν ελα 
Κανεις: κανενας κα{ν}μια 
Πχ. 
Τα παράδοξο είναι ότι σημερα το λέμε εννοώντας  "πολύ".

λέμε  για παράδειγμα 

Ηπιε κάμποσο κρασι και μέθυσε, 

Πέρασε από τότε κάμποσος καιρός. 

Έζησε κάμποσα χρόνια στην Aμερική. 

Kέρδισε κάμποσα χρήματα. 

Έχουμε κάμποσο δρόμο ακόμα.

Ήρθαν κάμποσα παιδιά στη γιορτή.

Στη φραση Μας κανει τον καμπόσο,που λεμε  εννοώντας παριστανει  τον μεγάλο, τον τρανό, τον 
σπουδαίο ἤ το νταή, τον παλληκαρά, ο καμποσος εχει γινει καμπόσος.

Ο πληθυντικος του «καν πόσος»   εναι  «καν πόσοι» .
Οι καν πόσοι ηταν αρκετοι αλλα όχι πολλοι και οπωσδηποτε όχι ολοι. Ηταν περισσοτεροι από τον 
μονάρχη, τον βασιλιά, τον άνακτα,  αλλα λιγοτεροι από τον λαο, τον δημο, τη μάζα τον όχλο. 
Ηταν η ολιγαρχία οι προυχοντες, οι προεστώτες.
Το «καν ποσοι» συμπροφερομενο  ακουγωνταν  καμπόσοι  που θεωρηθηκε ως πληθυντικος του 

ανυπαρκτου καμπόσος που πολιτογραφήθηκε ως ουσιαστικο.  

Ερμηνεια
Το μας κανει τον καμπόσο σημαινει προσποιειται ότι είναι καποιος από τους προυχοντες 

συνακολουθα εχει τον χαρακτηρα του αφεντικου, του προυχοντα : αλαζονεια, υπεροψια, 
αυταρχισμο. Ο προεστως  ο κοτσάμασης της τουρκοκρατιας, είναι επισημο προσωπο.  Γι΄αυτό 

λεμε για καποιον που μας κανει τον καμπόσο και μας πουλάει μούρη προσωπο. 

Μια άλλη φράση όπως λενε και οι καμπόσοι δεν σημαινει  οι αρκετοι αλλα οι προυχοντες 

και λεγεται για να προσδώσει μεγαλύτερο κυρος στην άποψη. Μονον αν λεχθει όπως λενε 
κάμποσοι μπορει να σημαίνει όπως λένε μερικοί. Το οριστικο αρθρο «οι » υπονοει 

συγκεκριμμενη ομαδα ανθρωπων.

Πως δημιουργήθηκε ο υποτονικός  «καμπόσος»

Δημήτρης Καμπόσος μοναδικός κάτοικος στα Λέβιθα, νησάκι μεταξύ Πατμου και Λέρου.

Επώνυμα
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Δημήτρης Καμπόσος μοναδικός κάτοικος στα Λέβιθα, νησάκι μεταξύ Πατμου και Λέρου.

Η υπαρξη του  επωνυμου μαρτυρει την χρηση του καμπόσος με την εννοια του προεστου. Δεν 
μπορει να δοθει παρωνυμιο με αοριστη εννοια,  εχετε ακουσει να λεγεται καποιος κ. Σχετικός, κ. 
Συναφής, κ. Αρκετός  
περισσοτερα

νταής ο [daís] Ο8 : τύπος λαϊκού κυρίως ανθρώπου που παριστάνει τον παλικαρά και 
που δημιουργεί επεισόδια για να επιβάλει τη θέλησή του, συνήθ. χωρίς να 
διακινδυνεύει την προσωπική του ασφάλεια: Mη μας κάνεις τον νταή!

[τουρκ. dayι `θείος, προστάτης, αστυνομικός΄ -ς] και οι τρεις σημαιες περκλειουν τη 
εννοια του αυταρχισμου και της αυθαιρεσιας.

Νταή

ο νταής, ο ψευτοπαλικαράς  το αλβανικό λέκα σημαίνει άρχων. 
Φαινεται πως ηταν αλβανικο παρωνυμιο.

Γιουλέκα

ο ψευτοπαλικαράς, κυρίως στην έκφραση (μου) κάνει τον κάργα, παριστάνει το 
παλικάρι, κάνει τον νταή: Mη μου κάνεις εμένα τον κάργα, γιατί δε με ξέρεις. Πολύ 
τον κάργα μάς κάνει.

[κάργας “βαρύς”, βαρυθυμος, βεβαρυμενος, δυσθυμος, μουτρωμενος.
από το βενετικο cargare < Ιταλικο caricare ] από οπου το  αγγλκο charge = επιθεση, 

χρεωση  και το μεταγενέστερο  τζαρζάρω

Κάργα

Σωματεμπορος, προαγωγος από το Τουρκικό davaci (προφέρεται «νταβατζί»), ο 
ενάγων, απο το ουσιαστικο dava=δίκη. Σημαινει αυτος που απαιτει (τα λεφτα από τον 
πελατη). προαγωγός, πορνοβοσκος, κάπηλος, μαστρωπός (αυτός που αναζητεί), 
εκμαυλιστής.

Νταβατζή ἤ μας πουλάει νταβατζηλίκι.

μάγκα ἤ πουλάει μαγκιά.

Μας κανει τον  

Ανάλογες φράσεις

Υποσημειωσεις
[1]
Και το καν είναι συνθετο από κράση των και αν.

κἄν, κράση, αντί καὶ ἄν, σε Ησίοδο, Αττικούς .· 

I. κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ, σε Σοφ.· έπειτα το κἄν κατέληξε να χρησιμοποιείται, ακόμη κι όταν 
το ρήμα της απόδοσης ήταν σε χρόνο που δεν συντάσσεται με ἄν, όπως κἂν εἰ πολλαὶ (αἱ ἀρεταί) εἰσιν 
αντί ὦσι, σε Πλάτωνα.
II. αντί καὶ ἄν ή ἐάν, και αν, ακόμη κι αν, αν και, σε Σοφοκλη, Αριστοφάνη. κ.λπ. 265

[2]
Εξαιρεσεις χυλος+πιττα χυλόπηττα αλλα στον πληθυντικο λεγονται και χυλοπήτες .
Όμως είναι σπανιο, δεν λεμε σπανακοπήτες, ουτε τυροπήτες. 
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http://popaganda.gr/pii-ine-kamposi-pou-zoun-moni-tous-tris-eones-sta-levitha/
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/ASE/128.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/ASE/87.pdf


Όμως είναι σπανιο, δεν λεμε σπανακοπήτες, ουτε τυροπήτες. 

   ΑΣ10 ΦΡΑΣΕΙΣ.one (On 25-1-2014) Page 3    


