
και άπτω

αγγίζω, ακουμπώ το χέρι μου

Σημασία:

από την αφή

Ετυμολογία:

Συγγ. προς θιγγανω > αθίγγανος, εύθικτος, ευθιξία

Επιρρ. ακροθιγώς =  επιδερμικα, χωρις ιδιαιτερη εμβαθυνση. 

Εχει μεταφορικη σημασια σημαινει προσβάλλω, ενοχλώ κυριως φραστικά καποιον

Aυτος που θίγεται ευκολα εξάπτεται.
Από το θιγγάνω  > Λατ. thiggano > figgano > figura

θίγω 

Συνώνυμα

εξ-απτομαι = εξοργιζομαι αλλα και διεγειρομαι

εξ-απτω
συν-απτομαι = Προσκολλωμαι συνήθως χρ. το συναπτω  > συνημμένο > συνημμενως

επι-συνάπτω
προσ-απτω = συνηθως προσαπτω κατηγορίες ελαττωματα

Σύνθετα

Toccare
τοκκα το ή κολλα το λεμε οταν δικουμε χειραψία προς επιβεβαιωση  συμφωνιας. 
τοκάτα (πβλ .J.S. Bach - Toccata e Fuga in Re Minore, BWV 565 ) ειδος μουσικής σύνθεσης για 
πίανο η κλαβασέν με χαρακτηριστικο ανάλλαφρο αγγιγμα των χορδων.

Ιταλικά  

Το contact το λεμε σημερα αντι του επαφη (γνωριμία) 
Αγγλικά Touch, contact

Ορος της Ξιφασκίας . Ενδειξη οτι  αγγιχθηκε ο αντιπαλλος με την ακρη του ξίφους. 
βλ. Qu' à la fin de l' envoi je touche  

Edmond Rostand "Cyrano de Bergerac

Γαλλικά Toucher

Ξενόγλωσσα

Εικόνες

άπτομαι
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012
6:04 μμ
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αφή.pdf
http://youtu.be/zw0WRy0plN0


ΕΙΚΟΝΑ 1 -ΝΕΟΣ  ΑΠΤΕΤΑΙ 

Η αφη του σώματος μια γυναικας μπορει να αναψει ενα ενα ανδρα. 

Αυτος τοτε λεγεται ξαναμένος.

ΕΙΚΟΝΑ 2 - ΕΦΑΨΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΌ

ΕΙΚΟΝΑ 3 - Qu' à la fin de l' envoi je touche  
Edmond Rostand "Cyrano de Bergerac"

Δεν απτεται των αρμοδιοτητων μου
Χρειάζομαι απτές αποδείξεις ή απτά παραδειγματα
Έρχομαι σε επαφή (επικοινωνώ)
Το συγγραμα απτεται ακροθιγως του θέματος 
Καλόν ανθρώπω γυναικος μή απτεσθαι  (Α Προς Κορινθίους)

Φράσεις

Απτός : χειποπιαστός. Λεγεται για παδειγμα, αποδειξη

Εφαψιας

Μη μου άπτου ως επιθετικος προσδιορισμος = ευθικτος

επαφη > πυροβολισμος εξ επαφής, ακκουμπητά (επτ)178.15

φακοι επαφης

Παραγωγα

εφαπτομαι 
εφαπτομενη
Συμημμένος -η -ον 

Συνθετα 

Τεχνη 
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Τεχνη 
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