
Το προσθιο οστο της κνήμης

καλάμι (το) {καλαμ-ιού | -ιών} 1. πολυετές φυτό που ζει σε υδρο-τόπους και έχει ψηλό, λεπτό, 
κυλινδρικό, συνήθ. κούφιο και ευλύγιστο βλαστό με μακριά φύλλα σαν ταινίες, που τυλίγονται γύρω 
από το στέλεχος τού βλαστού 2. (συνεκδ.) το ξερό κούφιο στέλεχος τού παρακάνω φυτού, το οπυίο 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαφόρου αντικειμένων: καλύβες από ~· 

3. ειδικό αλιευτικό όργανο που αποτελείται από μακρύ καλάμι (σημ. 2), στο άκρο τού οποίου είναι 
προσαρμοσμένη πετονιά με αγκίστρια: ψαρεύω με ~ ΣΥΝ. καλαμίδι · 4. (ειδικότ.) το πηνίο, γύρω από τυ 
οποίο τυλίγεται το νήμα ΣΥΝ. μασούρι · 5. (καθημ.) το πρόσθιο οστό της κνήμης: μου έδωσε κλοτσιά στο 
~ ΣΥΝ. αντικνήμιο. — κσλαμένιος, -ια. -ιυ κ. (λύγ.) καλάμινος, -η, -ο |αρχ.].

Σημασία:

από το μσν καλαμιον, υποκοριστικο του αρχ. κάλαμος

Ετυμολογία:

Συνώνυμα ή Παράγωγα

Σημερα χρησιμοποιειναι η λεξη αυτουσια για τον σωληνα των πυροβολων οπλων.
Πβ.(στρ) Ελαιον καθάρσεως κοιλου κάνης. βλ. και κάννη στο ΑΣ5

κάνα ή κάνη ή καννη

υποκοριστικο του κανη = καλαμακι

κανέλα

η κνημη κατά συνεκδοχη το ποδι, τα κανια = τα ποδια.

στραβοκάνης ο αρχ. ραιβόπους

κανί 

στύλος από καλαμι: οργανο γραφης > γαλλικο stylograph > stylo> στυλός, το στυλ=υφος,μορφη

καλαμος

θήκη για καλάμους  που συοδευονταν και από μελανοδοχειο. Κατά συνεκδοχη εκ του ολου το μερος 

μονον μελανοδοχειο ΦΡ του τα ειπε χαρτι και καλαμαρι ητοι εγγράφως και επομενως με ακριβεια, 
λεπτομερως.

καλαμαρι

το μαλάκιο καλαμαρι (η αρχ. τευθις) ονομαστηκε από το καλαμαρι-μελανοδοχειο ισως γιατι η 

καλαμαρακι ή   καλαμαρι

καλάμι
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το μαλάκιο καλαμαρι (η αρχ. τευθις) ονομαστηκε από το καλαμαρι-μελανοδοχειο ισως γιατι η 

συγγενης του σουπια περιεχει μαλανι σε ειδικο θύλακα που το εκσφενδονιζει για να δηιουργησει ένα 

προπετασμα και να διαφύγει. πβλ την φράση αμολα μελανι στριβε και την  παρομοιωση είναι 
αυτος μια σουπιά = υπουλος, κρυψινους, υποκριτής. 

ομόηχο του φυτου, αλλα σημαίνει κτυπημα στην κνημη μαλιστα δε στο οστουν της κνημης συνηθως με 
κλωτσια. Διαδεδομενη στο ευγενες αθλημα του ποδοσφαιρου. Η περιοχη αυτή δεν διαθετει μυς που να 
την προστατευον, το οσουν σχεδον εφαπτεται με το δερμα. Γι' αυτό το κτυπημα είναι ιδιαζοντως 
πεωδυνο.

καλαμιά

canna ή canna

Λατινικά

sp. cafa; port. cana
Απο  το λατινικο και  ελληνικο KANA. H λεξη είναι σημιτικής προελευσης.
Εβραικά . QANEH. — Tο γνωστο φυτό καλαμι ή καλαμια
Από την Cana εχουμε αρκετα αντιδάνεια

Κανάλι

(υποκ. του κανα) το γνωστο μπαχαρικο ατριφτο, σαν  ξυλάκι.

Κανελλα

δοχειο υγρων

Κάνιστρο 

(όχι από το κανών )

Κανόνι

κανοκιαλι
Canocchiale, κιάλι σαν σωληνας, τηλεσκοπιο

canna 

Ιταλικά

barrel

Αγγλικά

cane 

Γαλλικά: 

Ισπανικά : caña

Ξενόγλωσσα

Εικόνες

καλαμι ή κνήμη
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καλαμι (φυτο)

καλαμαρι
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το φυτο . παρομοιωση για εγκατάλειψη και έλλειψη προστασίας

Εμεινε σαν καλαμιά στον καμπο

αποκτώ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. αρχίζω να συμπεριφέρομαι αλαζονικά (συνήθ. μετά 
από κάποια επιτυχία): από τότε που νίκησε atov διαγωνισμό ομορφιάς, καβάλησε το καλάμι και 
δεν μας μιλάει πια.

καβαλάω το καλάμι 

Από το καλαμι που καβαλουν οι πιτσιρικοι ως αλογο και θεωρουν εαυτους ιπποτες ή βασιλιάδες.  

Φράσεις

Παροιμίες

**********************

Παραδείγματα

Ποίηση
Στην ποταμια στι καλαμιες σε φιλησα πολλες φορες.
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