
Γελοίος

Ριντίκολο, ρεντίκουλο, ριντίκουλο.

Σημασία

Από το λατινικό ridiculus : αυτός που προκαλεί τον γέλωτα, το γέλιο, ο  γελοίος.
Από το Λατινικό ρήμα ridere = γελώ 

Ετυμολογία

Και ορθότερο ριντικολάρω: καθιστώ κάποιον ή κάτι γελοίο, για γέλια, γελοιοποιώ και 
κατ΄ επέκταση διαπομπεύω.  Το ίδιο νόημα εκφράζεται συνήθως και περιφραστικά 
"γίναμε ρεντίκολο" 

Ρεντικολάρω 

Παράγωγα 

Από τον κωμικό πρωταγωνιστή του θεάτρου σκιών που ονομάζεται Καραγκιόζης
Καραγκιοζοπουλος. Είναι παντρεμένος με την Αγλαΐα Καραγκιόζαινα και έχουν τρία 

παιδιά το Κολλητήρι 1, τον Σκορπιό και τον Κατσαπρόκο.  

Από το Τουρκικό Kara göz = μαυρομάτης.

Τα καραγκιοζηλίκια είναι τα τεχνασματα του Καριαγκιόζη. 

Ο Καριαγκιόζης  είναι αφ' εαυτού γελοίος. Δεν διαπομπευεται. Όμως αν καποιος 

χαρακτηρισθει καραγκιόζης  θεωρειται γελοιο υποκειμενο, αξιο διαπομπευσης. 
________________________________________________

Ένα  ενοχλητικο πιτσιρίκια)
Την δραστηριοτητα του εφαψία, του κολλητηριτζη που δρα κυριως στις ουρες και τα ΜΜΜ ως ουραγος και 
προσκεκολημένος εις τα οπισθια καπιας χυμώδους κυριας 

β)

1)Κολλητηρι  λέμε 

Καραγκιόζης

Ο Παλιατσος είναι κωμικο προσωπο της παλαιας Ιταλικης κωμωδιας. Το ονομα 

προερχεται από την Ιταλικη λεξη pagliaccio που σημαινει σακκος 
παραγεμισμενος με αχυρα (paglia) που χρησιμευει  ως στρωμα. Πβλ. 

Αχυρόστρωμα η αλλιως ψάθα. 
Πράγματι ο Παλιατσος φοράει ένα ασπρο σακκο πολύ φαρδυ.

Στα Ιταλικα υπαρχει και το παραγωγο pagliacciata αντιστοιχο με το δικο μας 

καραγκιοζηλίκι. 
Πβλ. ΦΡ Γέλα παλιάτσο, Οπερα Οι Παλιάτσοι
Το ανθρωπο που κατεχει κατ΄ονομα ένα αξιωμα ενώ αλλοι διοικούν τον λεμε 

αχυράνθρωπο, Θα μπορουσε να λεγονταν και Παλιάνθρωπος (paglia+ανθρτωπς).

Το αντιστοιχο Γαλλικό paillard   σημαινει αυτόν που κοιμαται στα άχυρα (paille
προφ. πάϊγ) , δηλ. ο δυστυχος, ο ταλαιπωρος. Πβλ. ΝΕ ΦΡ. Πεθανε στην ψάθα. Δηλ. 

σε ταπεινό στρωμα τουτεστιν παμπτωχος.

Όμως paillard είναι  και ορος της μαγειρικής και σημαίνει  κομμάτι βωδινου ή 

μοσχαρισιου κρεατος κομενου σε λεπτές φετες και ψημενου στη σχαρα. Ετυμολογία :  
από το επώνυμο του κ. Paillard, Γαλλου εστιατορα του τέλους του  19ου αιώνα.

Παλιάτσος

Εμπαίζω, Εμπαιγμός 

Συνώνυμα 

ρεντίκολο
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Κοροιδεω, λοιδωρώ, ευτελίζω καποιον χρησιμοποιοντας τον ως παιχνίδι. Πβλ. 
Κλωτσοσκούφι.

Εμπαίζω, Εμπαιγμός 

Ζογκλερ, τζοκερ (πβλ Joke= αστειο ανεκδοτο) , μπαλαντερ
Γελωτοποιός

Δες και τα λοιπα συνωνυμα του διαπομπευω.
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/klvtsoskoyfi.pdf

