
Επιρρημα για κατι που δεν είναι αρκετο. Που φθανει μολις μετα βιας 2087.323

Πχ. Τα λεφτα φτάνουν τσίμα-τσίμα για το νοίκι.

Από το Ιταλικό cima  (πρφ. Τσίμα) 

Ετυμολογία

Αωτον
Φρ το ακρον αωτον της ηλιθιοτητος :ο υψηλοτερος βαθμος ηλιθιοτητος. Ακραια ηλιθιοτης.

Συγγενικά

Με την εννοια του ορίου
Να μη φθάσουμε στα ακρα.

Ακρον

Ακριβως, χωρις περιθωρια
Αυτό το παντελονι μου χωραει ισα-ίσα
Λέγεται όμως και με την ενοια του "ολως αντιθετως"  πχ. "Εγω τον καταδιώκω; Ισα-ισα που τον 
εκτιμω πολύ και τον συμπαθώ". 
Η λεγεται και απαξ :Ισα που φθανει ο μισθος μου για να μην πεινάω. 

Ισα-Ισα 

Η σημασια της φρασης είναι άλλη. Από λαθος την λέμε με την εννοια της απλής 
επαρκειας. Δηλ. χωρις κερδος ή ζημια. Βλ. ίσα και ισάρω

Ισα βάρκα ισα πανια

Το ανωτατο σημειο μιας γραφικης παραστάσεως, ή αιχμη. 

Κορυφή

Συνώνυμα

τσίμα-τσίμα
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013
4:24 μμ
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Το ανωτατο σημειο μιας γραφικης παραστάσεως, ή αιχμη. 

Βλ. ακρον

Όριο

Ορος συνηθως χρησιμοποιειται για να δηλώσει ρο μεγιστο  καποιου κυμμαινομενου ποσου. 
Οροφή 

Κολοφών

Το ανωτατο σημειο μιας τροχιας. Μεταφ. Το ανωτατο σημειο γενικως πχ. Βρισκεται στο 
ζενιθ της δόξας του αλλα και στον κολοφωνα της δοξας του.

Ζενίθ

μη περαιτέρω |ουχι περαιτερω 2047.180

Nec plus ultra 

Οταν εχουμε τοπο ή νησι με κορυφη ο τοπος λεγεται τζιμαρόλος2235.21

Φράσεις

Γνωστός με το ψευδώνυμο Βασίλης Σαμαρινιώτης, γενν. 

στην Καστοριά, 1 Σεπτεμβρίου 1909 - θαν. στην Πράγα, 1 
Δεκεμβρίου 1972)[1] ήταν Έλληνας πολιτικός και αγωνιστής της 
Εθνικής Αντίστασης, πρωταγωνιστής των γεγονότων του 
Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα. Ήταν ηγετικό στέλεχος του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), πολιτικός επίτροπος 
του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ), μέλος της 
τριανδρίας της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαϊκού 
Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ) μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη 
και Στέφανο Σαράφη.(βλ. φωτογραφία)

Τζήμας Ανδρεας

Ο Παύλος Τσίμας γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1953. Σπούδασε 
Νομικά, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δοκίμασε για λίγο τη 
δικηγορία και, από το 1980, βρήκε καταφύγιο στην 
δημοσιογραφία. Ήταν για δέκα χρόνια πολιτικός συντάκτης της 
εφημερίδας Ριζοσπάστης και αργότερα διευθυντής του 
ραδιοφωνικού σταθμού "902" και της εφημερίδας "Πρώτη". 
Γράφει στην εφημερίδα "Τα Νέα" από το 1992, κάνει 
ραδιοφωνικές εκπομπές από το 1986 και, στην τηλεόραση, 
παρουσίασε την πρώτη του εκπομπή το 1993. Έχει επιμεληθεί και 
παρουσιάσει εκπομπές λόγου ("Μετρό" στον "ΣΚΑΪ", "Μήλον της 
Έριδος" στο "MEGA", "Μετά" στη "ΝΕΤ") και εκπομπές έρευνας 
("Video" στο "MEGA", "Μαύρο Κουτί", με τους Αλέξη Παπαχελά 
και Τάσο Τέλλογλου, στο "MEGA" και "Κόκκινο πανί" στον 
"ANT1") καθώς και μία αθλητική εκπομπή, στη διάρκεια των 
Ολυμπιακών αγώνων, στη "ΝΕΤ". Για έκτη χρονιά φέτος, 
παρουσιάζει την "Έρευνα" στο "MEGA". 

Τσίμας Παυλος

Ο καθηγητής Μάριος Τσιμάρας γεννήθηκε το έτος 1896 στη 

Τσιμάρας Μάριος

Επωνυμα
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Ο καθηγητής Μάριος Τσιμάρας γεννήθηκε το έτος 1896 στη 
Βράιλα της Ρουμανίας από γονείς Κεφαλλονίτες την καταγωγή. 
Πήρε το Πτυχίο των Οικονομικών Επιστημών από την Οικονομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Λωζάννης το έτος 1920, καθώς 
επίσης και το διδακτορικό του δίπλωμα το έτος 1932. Στη 
συνέχεια παρακολούθησε ειδικά μαθήματα για μια τριετία, τα έτη 
1927, 1928 και 1931 στα Πανεπιστήμια της Ζυρίχης και της 
Σορβόννης των Παρισίων. Για την εκπλήρωση των στρατιωτικών 
του υποχρεώσεων ήλθε στην Ελλάδα και το 1926 διορίστηκε 
καθηγητής των «Εμπορικών Μαθηματικών», στη Δημόσια 
Εμπορική Σχολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, της οποίας υπήρξε και Διευθυντής από το 1939. 
Το 1940 εκλέχτηκε Τακτικός Καθηγητής στην Έδρα της Λογιστικής 
στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή στην Αθήνα. Το 1957, μετά τον 
χωρισμό της Έδρας της Λογιστικής, ανέλαβε, ως Τακτικός 
Καθηγητής, την Έδρα της Ιδιωτικής Οικονομικής. Στην Ανωτάτη 
Εμπορική, της οποίας διετέλεσε και Πρύτανης το ακαδημαϊκό έτος 
1965-66, παρέμεινε ως το τέλος της πανεπιστημιακής του ζωής, 
οπότε και αποχώρησε λόγω ορίου ηλικίας, στις 31 Αυγούστου 
1967, σε ηλικία 71 ετών.
Εκτός από την επιστημονικά υποδειγματική εργασία του στην 
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, δίδαξε 
και στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς από το 1948 έως 
το 1964 και όταν κάποια στιγμή η Σύγκλητος της Ανωτάτης 
Εμπορικής απαγόρευσε στους καθηγητές της Σχολής να 
διδάσκουν στη Βιομηχανική, ο καθηγητής Τσιμάρας δε 
συμμορφώθηκε και δε δέχτηκε το «σοβινιστικό» πνεύμα αυτής 
της απόφασης. Επίσης , προσέφερε τις υπηρεσίες του, στην 
Πάντειο Σχολή.
Συμμετείχε στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση της , στην 
ομάδα που εξέδιδε το περιοδικό «ΑΝΤΑΙΟΣ – Δεκαπενθήμερο 
περιοδικό για την μελέτη των προβλημάτων της Ανοικοδόμησης ». 
Και  ειχε  την εποπτεία της μαζι με τον καθηγητή  Δ. 
Καλλιτσουνάκης .    Έτσι διετέλεσε πρόεδρος του Α’ Πανελλαδικού 
Συνεδρίου Λογιστικής το έτος 1956 ), συμμετείχε στο Προεδρείο 
του Α΄ Οικονομικού Συνεδρίου το 1966,   Πρόεδρος εκπονήσεως 
του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, Πρόεδρος ή μέλος διαφόρων 
επιτροπών των Υπουργείων Συντονισμού , Εμπορίου, Εργασίας και 
συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας. Μετείχε 
ως εκπρόσωπος της Ελλάδος σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή 
συνέδρια. Διετέλεσε Πρόεδρος του Κεντρικού Εποπτικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Ι.Κ.Α ) και 
της Επιτροπής Μελέτης και Βελτιώσεως των διαδικασιών του 
Ιδρύματος, Ελεγκτής της Τραπέζης της Ελλάδος κ.ά.  Είχε τιμηθεί 
με τον Ταξιάρχη του Φοίνικος και μεπολλές άλλες τιμητικές 
διακρίσεις.

Τσούμας
Τζούμας

Ξενόγλωσσα  

summit, top, finishing,

Αγγλικα 

Sommet, 
Γαλλικά 
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