
Η φράση γίναμε σούργελο ειναι ιδια με την γιναμε βουκινο δηλ. ρεζιλευτηκαμε, 

γιβεντιστήκαμε, διαπομπευθήκαμε. 

Ετυμολογία

Στο κρητικό ιδιωμα156.258 η μπουρού ή κοχυλας των ναυτικων λέγεται κουργιαλός ή 

κούργιαλος (Χανιά) και κοργιαλός (Ρεθυμνο) .Έγινες κούργιαλος = έγινες βούκινο: 

διαπομπεύτηκες

Το εγινες κούργιαλος  ακούγεται και έγινε σκούργιαλος> 

σ-κ-ούργιαλος>σούργιαλος> σούργελο (επιδρ. Από το σούρνω και το γελώ) αλλα ισως και από το 

σουργούνι

Δικές μου ετυμολογικές άποψεις
Από το υποκοριστικό  surculus του  λατινικού ουσιαστικού  surus που σημαίνει στύλος, 

πάσσαλος (οργανο διαπομπευσης) και κατά συνεκδοχή η διαπόμπευση (όπως και η τύφλα, η 

τύφλωση που και αυτή σημαίνει διαπόμπευση),

Η φράση «ειμαι τυφλα στο μεθύσι»  (οπως ο παραπαίων και τυφλωθείς  διαπομπευόμενος) 

εχει ως ομόσημη φράση την «ειμαι σούρα μεθυσμένος» ή σουρωμένος  .  Σύμπτωση; Δεν 

νομίζω!  

Βλ. «Δεν βλέπεις την τύφλα σου;»  στο λήμμα αποτύφλωση.

Το αρσενικο σούρκουλους και από την φραση «τον κανανε σουρκουλο» ,  θεωρήθηκε ουδέτερο : το  

σούρκουλο, και με επἰδραση από το γέλιο και γελοίος το «κου» έγινε «γε» και έτσι παρήχθη το 

σοὐργελο.

Τετοιες μεταπτώσεις και παρετυμολογιες δεν είναι σπανιες σε λεξεις που χρησιμοποιουνται μονο 
σε μια φράση. 

Πιθανή θεωρώ επίσης την προέλευση από το ιταλικό suggello < sigilum < signum = στίγμα, 

σημάδι , στίξη. Μέθοδος σήμανσης των διαπομπευμένων. Η περίεργη αλλαγή του τονισμού από 
σουγγέλλο σε σούγγελο> σούργελο  προέρχεται και εδώ ίσως από επίδραση από το σούρνω και το 
γελώ.

Αναφορές 
sūrus , i, m.,
I. [select] a branch, a stake, Varr. L. L. 10, § 73 Müll.: “surum dicebant, ex quo per deminutionem fit
surculus
Ennius: unus surus surum ferret, tamen defendere possent,”

(ο πάσσαλος τον πασσαλο στηρίζει, και ετσι μπορουν να υπερασπισουν) Fest. p. 299 ib. (cf. Enn. 
Ann. v. 516 Vahl.); cf. crebrisuro.
Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS5/mpoyroy.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/apotyflvsh.pdf
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=surculus&la=la&can=surculus0&prior=fit
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