
Αρχαίο αβλεμής 261.13

αβλέμονας (ο) η άμετρη ποσότητα  κυρίως  στη φράση τρώω ή πίνω τον αβλέμονα (για άνθρωπο 
εξαιρετικά λαίμαργο, αδηφάγο) καταναλώνω πολύ μεγάλη ποσότητα φαγητού ή ποτού 

Συνώνυμα : τρώω τον περίδρομο / τον άμπακο / τον αγλέουρα

Σημασία:

αβλεμής  από το α στερητικο και βλεμεαίνω , ασθενης, αδυνατος, ατολμος . Λατινικά impotens.
261.13

Από το αβλεμής> αβλέμων σημαινει εφαγα τοσο πολύ που είμαι λειωμα, δεν μπορώ να παρω τα ποδια 
μου, εχω διαλυθει, πρβλ δεν βλεπω μπροστα μου από το μεθυσι> ειμαι τυφλα στο μεθύσι.

Ο Καθ.  Γ.  Μπαμπινιώτης, θέλων να συμπεριλαβει και το τοπωνύμιο Αβλεμονας στο ιδιο ετυμολογικο 
πεδιο αρχισε να πιθανολογει ασυστολως. 

ΑΣ: φαινεται ότι είναι τοσο βαθύς που το ένα "μ"  από το βλεμμα βυθίστηκε εις απροσμετρητον 
βάθος, απωλεσθέν εν τη θαλάσση!  Χαιρε βάθος αμέτρητον! 

Αβεβαίου ετύμου. Πιθανον από  από την φράση  αβλέμμων βυθός (αβλέμμων < α- στερητικόν  + 

βλέμμα) , δηλ. «βυθός όπου δεν φτάνει το βλέμμα».171

Το 492 ήδη από το 1860  ετυμολογουσε το Αβλεμής



492 ETYMOLOGY OF THE WORDS OF THE GREEK LANGUAGE IN ALPHABETICAL ORDER, WITH THE OMISSION GENERALLY OF 
PLANTS AND   SOMETIMES OF THE MORE UNCOMMON   ANIMALS - LONGMAN - 1860

492.1

Ετυμολογία:

Από το αρχ. Ελλ. επίθετο ευλίμενος (ο έχων καλόν λιμένα,  από την άποψη της προστασίας των 

πλεούμενων από τις καιρικές συνθήκες) που μετά από την μεταβολή της θέσης  των φωνηέντων κατέληξε ως 
αυλέμονας > αβλέμονας

http://el.wiktionary.org/wiki/  (Χάρης Κουτελάκης)
ευλιμενος>αυλειμονας>αυλέμονας
Στα τουριστικα sites βρήκα ια την γραφή αυλαιμωνας.

Μαλλον με ικανοποιητικο βάθος αλλ όχι απροσμετρητον.  (κλικ για εικονα)
Αβλέμονας -Λιμάνι -  Κυθηρα

Η λιμνοθαλασσα  είναι εξ ορισμου ρηχή! 
Δυο μεγαλες αντιφάσεις και μικρη βαθυνοια! 

Χαρη στον Χαρη Κουτελάκη η αντιφαση λύνεται 
Ρηχος ή βαθύς ο κλειστος και προστατευομενος θαλασσιος χώρος είναι ευλίμενος

Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα στην Λευκαδα 

Τοπωνύμια

Ξενόγλωσσα

αβλέμονας
Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012
10:47 πμ
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http://www.hellastime.gr/tourismos/paralies/avlemonas.html


Ιταλικά

Αγγλικά
feeble

feeble (adj.)

    late 12c., from O.Fr. feble (12c., Mod.Fr. faible) "weak, feeble," from L. flebilis "lamentable," lit. "that is 
to be wept over," from flere "weep, cry, shed tears, lament," from PIE *bhle- "to howl" (cf. bleat). The 
first -l- was dropped in O.Fr. by dissimilation. The noun meaning "feeble person" is recorded from 
mid-14c.

Dictionary.com

1.physically weak, as from age or sickness; frail.

2.weak intellectually or morally: a feeble mind.

3.lacking in volume, loudness, brightness, distinctness, etc.: a feeble voice; feeble light.

4.lacking in force, strength, or effectiveness: feeble resistance; feeble arguments. 

Γαλλικά

faible

*********

Εικόνες

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

Φράσεις

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

Παροιμίες

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

Παραδείγματα
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