
Ανάκλιντρο

Παρεμεινε στην ιστορια από την αιθουσα των δεκαεννέα ακκουβίτων που σημαίνει Αιθουσα των 19 

ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ και ηταν η αιθουσα των τελετών του Ιερου Παλατίου . 

Τρικλινιον των ιθ (19) ακκουβίτων•
Τριβουνάλιον . Το  τριβουνάλιον των εννεακαίδεκα ακκουβίτων.•
Ο Αναστασιος στην Ιστορια του και ο Νικηφορος Κωνσταντινούπολεως το ονομάζουν novemdecim acccubituum 
και το χαρακτηριζπυν τριβουνάλιον ακούβιτον των νοβελισίμων. 9591.52

•

Εξάερον ( πχ. Το Εξάερον των Δεκαεννέα ακκουβίτων ). Διέθετε 6 κογχες και από εκει ονομαστηκε εξάερον (ισως 
από το εξαεδρον) . Δεν λαμβανεται υποψη μια εβδομη κογχη  οπου ευρισκετο το αυτοκρατορικον ακκουβιτον .  
Ο ορος εξάερον μαλλον αφορά  αυτη και μονον την αιθουσα. 161

•

Απανταται και  ως 

Σημασία:

Ανακλιντρον, κλίνη 

Συνώνυμα 

Εγκυκλοπαιδικά

Ονομάστηκε έτσι γιατί διέθετε δεκαεννέα ανάκλιντρα δεξιώσεως. Εδώ ο αυτοκράτορας δίνει τα επίσημα γεύματα όταν 
το απαιτεί η περίσταση.Κάθε ανάκλιντρο (τηρείται η ρωμαική παράδοση) μπορεί να χωρέσει δώδεκα πρόσωπα. Ολα 
μαζί σχηματίζουν δυο σειρές από εννέα ανάκλιντρα η κάθε μια. Το δέκατο έννατο, το αυτοκρατορικό ανάκλιντρο, είναι 
τοποθετημένο χωριστά, πάνω σε ένα είδος εξέδρας, που δεσπόζει στο Τρίκλινο. Παραπετάσματα (βηλα=vela) που 
κρέμονται από ασημένιες κολόνες δίνουν την δυνατότητα να απομονώνεται ο αυτοκράτορας από τους 
προσκαλεσμένους του.



Από το λατινικο accumbo (ad+cumbo) ξαπλωνω, κατακλινομαι 

Ειμαι εξαπλωμενος, κειμαι, κοιμάμαι, συνευρισκομαι μετα γυναικός,  ασθενω, τρωγω (κατά συνεκδοχην, επειδη 
ετρωγαν ξαπλωμενοι),ειμαι ηρεμος , σκύπτω
Παραγωγα 

Cubitus  το ξαπλωμα, το κρεβάτι  cubator 

Cubitura η κατακλιση, το ξαπλωμα*. Πλαυτος ap. Non. p. 198, 25. 

Ο μαθητης που είναι της ξαπλας, ο της κουμπιτούρας είναι ο κουμπούρας.  Παραφθορα από συσχετιση με 

το γνωστο εμπροσθογεμές πιστόλι. Η συχετιση της κουταμαρας, αμελειας με το πιστόλι είναι παραλογη. 
Αντιθετα η συσχετιση με την τεμπελια (cubitura) είναι απόλυτα λογική.

Επειδη όμως συσχετισθηκε ο τεμπελης με την κουμπούρα και το ξεκινημα της κουμπουρας γινονταν με το
φορτωμα του κοκκορα (πυροκροτητή) λεγαμε την φραση "φορτωσε τον κοκκορα " . Αργοτερα οι κουμπουρες 
(πιστολια) εξέλειπαν αλλα οι κακοι και αμελεις μαθητες πολλαπλασιαστηκαν, η φραση εγινε "τα φορτωσε  στον 
κοκκορα" (πετεινό) . Με το "Τα" εννοουνται τα γραμματα.  Ένα γραμμα αποστελλεται με ταχυδρομικο περιστερι 
όχι με κοκκορα (πετεινό, αλέκτορα). 
*Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary

Cubo

Ετυμολογία:

ακούβιτον
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012
3:58 μμ
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Το  τριβουνάλιον των εννεακαίδεκα ακκουβίτων.

Εικόνες

Δεν έχει πια που ν' ακουμπήσει
Του ακούμπησα πέντε χιλάρικα για προκαταβολή.
Έβαλε και ρολόι του στην ακούμπα.

Φράσεις

Αναφορές 

Ακκούβιτον 

Εἶτα εἰσελθὼν ὁ πατριάρχης εἰς τὸν Ἅγιον Στέφανον, καὶ τοῦ βασιλέως μέλλοντος ἀκουμβίσαι εἰς τὰ ιθʹ Ἀκκούβιτα
Και 

ὀψικευόμενοι ὑπὸ τοῦ κουβουκλείου, καὶ ἀκουμβίζουσιν οἱ δύο ἐξ ἴσου ἐν τῷ ἀκκουβίτῳ καὶ πίνουσι πρὸς ἅπαξ.

Καὶ

εἶθ' οὕτως λαβὼν νεῦμα ὁ πραιπόσιτος παρὰ τοῦ βασιλέως, νεύει τὴν ὑπουργίαν καὶ εἰσέρχεται,
τοῦτο δὲ ποιεῖ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν φίλων. Μέλλοντος δὲ ἀνίστασθαι τοῦ βασιλέως καὶ τῶν
φίλων ἐξελθόντων, μένουσιν οἱ τοῦ ἄνω ἀκκουβίτου φίλοι, οἱ μητροπολῖται καὶ ὅσοι εἰσὶν εἰς
τοὺς πρώτους ἀκκουβίτους, ἤγουν εἰς τὸν δεξιὸν καὶ εὐώνυμον ἐπίσκοποι·538.47

Screen clipping taken from: 9257.174 σ.161
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Screen clipping taken from: 9257.174 σ.161

Από το accoumbo προέρχεται και το ελληνικό ακουμπώ που σημαινει στηρίζομαι, εφάπτομαι, ερείδομαι, θέτω, 

καταθέτω και κατά συνεκδοχήν πληρώνω. Στην σημερινη αργκο ακουμπώ σημαίνει δίνω ως ενέχυρο και η ακούμπα είναι 

το ενεχυροδανειστήριο.

Το προθημα ξε- < αρ.  Εκ, εξ  εχει την εννοια της αρσης, αρνησης , αντιθετου
Πβλ. ξε-δινω, ξε-χνω < ξε-χάνω, ξε-παπας (αποχηματισμένος παπάς, Κρητ. Ιδιωμα)  ετσι και το ξεκουμπιζομαι σημαινει 
δεν ακουμπῶ, παύω να κάθωμαι άρα φεύγω.  
ΦΡ: ξεκουμπίσου!
Αντιλογος :
-Εγω φεύγω 
-Ξεκουμπίδια (ή στα τσακιδια)

Ξεκουμπίζομαι 

κουκουβίζω.
    
            εκεί που παν να φυλαχτού (ενν. οι περιστέρες) τρέμου και κουκουβίσου (Ερωτόκριτος  Δ´ 1830). 
Πεφτω κι  ακουβιζω > κακουβίζω > κουκουβίζω 

    [<ουσ. κουκούβα + κατάλ. -ίζω. H λ. και σήμ. ιδιωμ.]

Λεγεται κυριως για το κοιμισμα των πουλιών.
: (<τουρ. Ουσ. Koruna(k)131 = καταφύγιο )

Κουρνιάζω

Το ακουμπώ  δεν σχετιζεται ρημα κουμπωνω από το αρχ κομβόω < ουσ. Κομβος. 
κομπώνω· γκομπώνω· κομπώννω· κουμπώνω· αόρ. ?εκομπήθησαν.

        I. Ενεργ.
            1) «Δένω» κάποιον  με μάγια:
                νομίζουν κατεργάζεται (ενν. ο Ιωσήφ) μάγια να τους κομπώνει (Χούμνου, Κοσμογ. 1614). 
            2) Εξαπατώ, ξεγελώ:
                γιατί με απαρνίστηκες, μόνον εκόμπωσές με (Διγενης  O 1753). 
        II. Μέσ.
            1) Γελιέμαι:
                μην κομπωθείς πως αγαπά (ενν. ο βασιλιάς) τον κύρη σου κι εσένα (Ερωτόκριτος  Α´ 228). 
            2) Aυταπατώμαι· καυχιέμαι:
                κείνοι οπού κουμπώνουνται και λέγουν κι έχουν φίλους … έσφαλαν και πλανώνται (Σαχλ. Β´ P 170). 

        Η μτχ. παρκ. ως επίθ. =
            1) Ψεύτικος, απατηλός:
                αγάπη κομπωμένη (Ερωτόκρ. Γ´ 455). 
            2) «Φαντασμένος»:
                (Αλεξ. 1815). 

    [<κομβόω (Ησύχ., Γλωσσάρ.) <ουσ. κόμβος. Τ. κομβ- τον 9. αι. Ο τ. -ννω και σήμερα στο Κυπριακο ιδιωμα. Ο  τυπος. 
Κουμπώνω = συναρτω, συνδεω με κομβια (κν κουμπια) 

Παρανοήσεις

Αναφορές
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ACCUBITA  the name  of couches which were
Used in the time of Ronan emperors, instead of the triclinium for reclining upon at  meals. The  mattriesses and feather-bds 
were softer and  higher,
ni the supports (sulcra) of  them lower  in proportion the tricitilum. The clothes and pillows spread over them were_called 
accubitolia.
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A dictionary of Greek and Roman antiquities 13 [22]

Accubitorium 
Τάφος , κτισμα προς ταφην νεκρων.

Πβλ. Accubitoria ad catacumbas
Βλ. και αποκόμβιον
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