
Υπόδειγμα ποδιού από ξύλο για την κατασκευή παπουτσιών. 

καλαπόδι (το) Καλαπόδι-ιού | -ιών| (λαϊκ.. παλαιότ.)

1. ξύλινο ομοίωμα  τού κατώτερου μέρους του ποδιού, δηλ. τού πέλματος, της φτέρνας και τού 
αστραγάλου, το οποίο χρησιμοποιεί ο υποδηματοποιός, για να κατασκευάσει παπούτσια ή για να 
φαρδύνει έτοιμα υποδήματα ΣΥΝ. ξυλοπόδαρο 

2. ξύλινο ομοίωμα τού κατώτερου μέρους τού ποδιού, που τοποθετείται μέσα στο υπόδημα, 
προκειμένου αυτό να διατηρήσει το σχήμα και τη φόρμα του. 



Σημασία:

Από το  αρχαίο ουσιαστικό καλόπους εκ του κάλον=ξύλο + πους = πόδι. 

< μτγν. καλαπόδιον. υποκ. τού αρχ. καλάπους ή καλόπους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η λέξη πέρασε και σε ανατολικές γλώσσες, πβ. αραβ. qalib, περσ. kalbud. τουρκ. 

kahp. πβλ.  καλούπι* = υπόδειγμα, τύπος, καλίμπρα, μοντέλο

*) Καλούπι, το,  forme, moule. r. Καλοπόδιον || Galop.

Félix Désiré Dehèque -Dictionnaire grec moderne français, suivi d'un double vocabulaire de noms

Ετυμολογία:

ΚΑΛΑΠΟΔΙΑ

Εικόνες

Παρομοίωση ιδιόρρυθμη, αλλά πιο ιδιόρρυθμη είναι αντίστοιχη αγγλική it rains cats 
and dogs βρέχει γάτες και σκύλους. 

Η φράση λεγεται μεταφορικα. Κυριολεκτικα όπως εχουν παρατηρηθει καποιες απιθανες 
βροχές: 

Βρέχει τεράστιες σταγόνες  σε μέγεθος καλαποδιού. 

βρέχει καλαπόδια. 

Φράσεις

καλαπόδι
Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012
5:42 πμ

   ΑΣ4 ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ Page 1    



Ακρως τρελλά και απίστευτα - Σαββάλας - 2009 113.246

Ο Καθ. Αρχιτέκτονων Παπαθανασόπουλος ειχε ζητησει από την Ακαδημια Αθηνων να πολιτογραφήσει το μπετον και να να 
του επιτρέψει να το κλινει (το μπετο, του μπετου, τα μπετα) αφου ηδη ετσι λεγεται από τους λαικους μαστόρους.

ετοιμάζω τα καλούπια για να ρίξω τα μπετά. Αντιθ. ξεκαλουπώνω  αφαιρώ τα ξύλινα καλούπια 
αφού πήξουν τα μπετά.  Μετα από αυτό και πριν αρχισει η τοιχοποιϊα λεμε το το σπιτι είναι στα 
μπετά.*

καλουπώνω 

συνεκδοχικα η φαση εργασιας του καλουπωματος συνώνυμο στα μπετα. 

είναι στα καλούπια

δεν μπαινει σε καλουπια , δεν τυποποιειται

σε καλούπια 

Συμμόρφωσέ τον, συνέτισέ τον.

Βάλτον στο καλαπόδι
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