
Η ανω κατάληξη των κατω ακρων 

γλουτός (ο) η καθεμιά από τις σφαιρικες  σαρκώδεις προεξοχές που σχηματίζουν το κάτω και πίσω 
μέρος τού κορμού τού σώματος: αριστερός < δεξιός ~ συν ('-λαϊκ) κωλομέρι — γλουτιαίος, -α, ο



Πισω από τους γλουτους βρισκεται η κατ ισχιον διαρθρωσις

Σημερα χρησιμοποιειται μονο σαν ιατρικος ορος.

Σημασία:

Παραγωγα
Από  τη      

 

γλουτενη

globus 
globo
glue < γλοιός > γλοιώδης,κολώδης 

γλουτιαιος

καπούλια

κώλαρος

κωλάρα

κωλαρέντζος

κωλαράκος 

κωλομάγουλο

κωλομέρι

κώλος

πάτος

πισινός

πισινά (τα) 

κωλάθρα : το κλειστρο το πισω μερος του πυροβολου.

Συνωνυμα

αρχ.. αβεβ. ετύμου Αν ο σωστός χωρισμός τής λ. είναι γλου-τός (με επίθημα -τος). τότε πιθ. < *glou- / 
*glu-, μηδενισμ βαθμ τού Ι,Κ. gla-u- «στρογγυλός», πβ σανσκρ glaus ·< σβώλος», λατ globus «σφαίρα», 
γαλλ globe, ισπ. globo. αγγλ. cloud «σύννεφο», γερμ klumpen <Σβώλος> κα

•

Ετυμολογία:

Ιταλικά

natica 
ant. nache; sp. nalga; port. nadeca:
h. (at. NATICA forma aggettivale fatta

ριζα  NATIS από το Ελλ . Δωρικό ναδύς και Αττικο νηδύς* .

η από το νώτον (torso, tergo.

χυδαιστί  Chiappe.
Παράγωγο . Naticulo κωλαράς.

Η νηδύς είναι μια γενικη ονομασια για τις  κοιλοτητες των σπλαχνων: στομαχι, κοιλια, 
εντερα, μητρα.

*

Στον Ακαθιστο υμνο λεγεται με την εννοια μήτρα (Λατ. Uterus)

Οὐρανῶν ὑψηλοτέρα, χαῖρε γῆς τὸ θεμέλιον, ἐν τῇ σῇ νηδύϊ, Ἄχραντε ἀκόπως 
βαστάσασα, χαῖρε κογχύλη, πορφύραν θείαν βάψασα, ἐξ αἱμάτων σου, τῷ 
Βασιλεῖ τῶν Δυνάμεων.
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Βασιλεῖ τῶν Δυνάμεων.

Νηδύϊ τὸν Λόγον ὑπεδέξω, τὸν πάντα βαστάζοντα ἐβάστασας· γάλακτι 
ἐξέθρεψας, νεύματι τὸν τρέφοντα, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, Ἁγνή, ᾧ 
ψάλλομεν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας.

2

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε, πρὸς σύλληψιν τῇ Ἀπειρογάμῳ· καὶ τὴν 
εὔκαρπον ταύτης νηδύν, ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι, τοῖς θέλουσι 
θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως· Ἀλληλούϊα.

3

Ο γλουτος δεν  είναι σπλαχνικο κοιλωμα ενώ τα εντερα είναι! Μονον αν οι γλουτοι 
εκληφθουν ως κατάληξη των εντέρων θα μπορουσε να ισχυσει η παραπανω  ετυμολογια.

gluteus
"buttocks muscle" 1680s, από το Νεολατινικο  glutaeus, από το Ελληνικό γλουτός "the rump,"  

στον πληθυντικό όμως : "the buttocks."

Αγγλικά

nage
Γαλλικά

Εικόνες

Ο γλουτος, εχει επιστημονικο και κοσμιο χαρακρτηρα,  δεν εχει αφήσει παροιμιωδεις φράσεις σε 
αντιθεση με το συνώνυμο κώλος. 
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