
Ξεκαρφώνω, διαλύω, χωρίζω εις τα εξ ων συνετέθη.

Στην ομιλούμενη ξηλώνομαι σημαίνει πληρώνω υπερβολικό πόσο. Από την εικόνα 

κάποιου που διαλύει τα ρούχα του (ή την περιουσία του) για να πληρώσει κάποιο 
υπέρογκο πόσο. Πβλ. ΦΡ πλήρωσε ο,τι είχε και δεν είχε. 



Σημασία:

Στις ναυτικές δραστηριότητες το ξήλωμα , ή διάλυση είναι κατά κανόνα ακουσία 
(ναυάγιο, προσάραξη στην ξηρά). Τα τελευταία χρόνια πλέον άρχισαν να διαλύουν τα 
άχρηστα πάλαια πλοία. Τα ξύλινα τα εγκατέλειπαν. 
Στην Βυζαντινή Ναυτική ορολογία όμως υπάρχει το σύνθετο ρήμα 

κατάξηλωνωμαι. Ήταν ο αντικειμενικός σκοπός του πλωίμου: να αναγκάσουν το 

εχθρικό πλοίο να προσαράξει, οι ναύτες του  να το εγκαταλείψουν  και να φύγουν 
τρέχοντας στην ξηρά. Μεταφορικώς το πλοίο κατεξηλούτο  γίνονταν δηλαδή 
επιχειρησιακώς άχρηστο σαν να ειχε διαλυθεί.  

Εγκυκλοπαιδικά

Φαιδ. Κουκουλές - Βυζαντινών Βιος και Πολιτισμος

165.130
Οι Βυζαντινοί  προσπαθούσαν να ναυμαχούν  κοντά στην εχθρική ξηρά : Ο εχθρός δηλ.  
έχει τα πλοία του παραταγμένα με την πρύμνη τους στραμμένη προς το δικό του έδαφος. 

να καταξηλωνωνται* οι ναύτες του εχθρού και•
να καταφεύγουν στη στεριά τους.•
να καταλαμβάνουν οι βυζαντινοί τα εχθρικά πλοία και•
Να τα χρησιμοποιούν σε ύπουλες επιδρομές για να πλησιάζουν τα ανύποπτα 
εχθρικά. 

•

Ο σκοπός ήταν:

_______________________________________________________________________
*) Καταξηλώνωμαι = εγκαταλείπω  το σκάφος , ξεκολλώ από το σκάφος. (εξω + ήλος = 
καρφί),  (πβλ. αποκαθήλωση, καθηλωμένος). 
Ακόμα σήμερα λέμε "ξεκόλλα!" για κάποιο που θέλουμε να φύγει  ή να αποσπασθεί από 
τις ιδέες ή απόψεις του.
Μετά το καταξήλωμα το σκάφος μένει  γυμνό,  έρμαιο στα χέρια του εχθρού, 
απογυμνωμένο τελείως από το πλήρωμα (γέμισμα), τρόπον τινά αδειάζει. ΦΡ. Είχα παει 
για ψώνια και καταξηλώθηκα, (ξόδεψα δηλαδή πολλά χρήματα).

Από  το  αρχαιο ρημα ἐξηλόω, βγάζω τα καρφιά από κάτι, λύω, διαλύω, 

ανοιγω την πορτα.

○

Από το εξ=εξω και το αρχ. Ουσ. ἧλος =καρφί○

Ξηλώνω 

ἧλος, 
Δωρικό. ἇλος,

αρχικά σήμαινε το κεφάλι του καρφιού σαν διακοσμητικό

σκῆπτρον χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον . 1.246, 

ἐν δέ οἱ [τῷ ξίφει] ἧλοι χρύσειοι πάμφαινον Ιλιάδα11.29, 

Μετά τον  Ὀμηρο σημαίνει όλο το καρφί.

196

Ετυμολογία:

ξηλώνω
Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012
4:19 πμ
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(τα) εορτή πεος τιμην του Ηλίου 
(η) Δημοσιος χώρος ή αιθουσα οπου συνεδριαζε το Ανώτατο δικαστήριο των 
Αθηναίων.

Αριστοφάνους Ιππῆς  897

Ηλιαῖα

Εκθετω στον ηλιο, λιάζω (και παθ.  αμετ. λιάζομαι)
Πβλ. Ενας αητός καθοτανε στον ηλιο και λιαζότανε. 
Ειχε το χαρακτηρα της ποινης και όχι της ηλιοθεραπειας. Φαινεται ότι η 
εκθεση τον ηλιο μεχρι θανατου ηταν υπαρκτο βασανιστήριο στους Εβραίους 
κατά τους εβδομήκοντα (Βασιλειῶν ΙΙ).  Το αποτέλεσμα: ηλίασις .

Εξηλιάζω 

Από το αρ. ρ. ἤλιθα 196

Ριζα:ἄλη (η)  = η ακατάπαυστη  περιαγωγή ή περιφορά χωρις μονιμο 
κατάλυμα. Από εδώ και  η αλήθεια και ο αλήτης.  

Ηλἰθιος

Γινομαι ξερος σαν ξυλο, συνηθως από το κρύο.  Αντιθετο του Εξηλιάζω!
ΦΡ. Τι κρύον ειν΄αυτό! Ξύλιασα!

Ξυλιάζω

δερνω, 

ξυλίζω, ξυλοφορτώνω

Με μόνο τον ξύλινο σκελετο μτφ.  Άναυδος, απορών, όπως το πλοιο χωρις 
πανια. 
Φράσεις : Μ΄αυτά που άκουσα εμεινα σύξυλος
Εφυγε απροειδοποιητα και μ΄αφησε σύξυλο.

σύξυλος

Ομὀηχα

κεφάλια καρφιών, αλλα και κλειδιά 

κλαβικουλάριοι

Εχουμε από το clavus > υποκοριστικό claviculla βυζαντινούς
κλαβικουλάριους : τους κλειδοκράτορες, δεμοφύλακες, δήμιους 165.54

Συσκεψη καρδιναλιων που γινεται κεκλεισμενων των θυρών για την 
εκλογή παπα. Con+clavo = συγκλείω.

Κονκλαβιον των καρδιναλιων

Τα ενδύματα  που φέρουν αναγλυφες  διακοσμήσεις τετραγωνες η 
στρογγυλές που μοιαζουν μ κεφάλια καρφιων. 

Αυτό που φαινεται από τα καρφιά είναι τελικά μόνο το κεφάλι τους. 

Το κεφάλι λόγῳ κατασκευής προεξεχει. Πολλά εξογκωματα πηραν την 

Κλαβάτα

Λατινικά clavus

Ξενόγλωσσα
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Το κεφάλι λόγῳ κατασκευής προεξεχει. Πολλά εξογκωματα πηραν την 
ονομασια τους από το clavus.

callus = ο  κάλος που βγαζουμε στο ποδι ή στο χέρι και το κριθαρακι που 
βγάζουμε στο ματι* . Από επιδραση ηλος - ηλιθιος καταντησε να λεμε 
σήμερα για καποιον ότι είναι κάλος αντι για  ηλιθιος. Μετα υποθέσαμε ότι 
έχει κάλο στον εγκέφαλο. Οι καλοι (αρχ. τύλλος) εινα΄σκληρήνσεις που 
δημιουργουνται στα πελαματα και στα δάχτυλα.  
_______________________________________________________________________________________

*). Στους ιατρικους συγγραφεις  clavus: επιπονος ογκος η εξόγκωμα στο 
ματι, κν κριθαρακι (από εδώ το κάρφος ἐν οφθαλμῶ)

Ο ορος υποδηλώνει ενόχληση αλλα ακαι κατι προφανές, προ οφθαλμών, 
κατι που βγάζει μάτι πχ. Ένα ορθογραφικο λαθος. 

Ιταλικά chiodo

Από το  Αρχ. Αγγλικο negel "κεταλικη σφήνα" nægl "νύχι (handnægl), νύχι 
του άκρου" από το πρωτο-Γερμανικο *naglaz (πρβλ. με παρλαιο-Νορβηγικό
nagl "fingernail," nagli "metal nail;"  German nagel, Old Frisian neil, Middle 
Dutch naghel, Dutch nagel, German Nagel "όνυξ άκρου, μικρη μεταλλική 
σφήνα"), from PIE root *(o)nogh "nail" (cf. Greek onyx "claw, fingernail;" Latin 
unguis "nail, claw;" Old Church Slavonic noga "foot," noguti "nail, claw;" 
Lithuanian naga "hoof," nagutis "fingernail;", Ουαλλικα και Ιρλανδικα eguin 
"nail, claw").

Αγγλικά nail

Du lat. class. clavus « clou »
petite tige de métal pointue garnie d'une tête, servant à fixer ou à orner 

quelque chose
Ο ορος κλού μεταφορικως σημαινει το ύψιστο σημείο επιτυχίας  μιάς 
παρουσίασης, δεξίωσης (« partie la plus réussie d'un spectacle »). Πχ. Φρ. Το 
κλου της βραδιας η παρουσία του κ. Χ

Γαλλικά clou (le)

Καρφιά παλαιάς κοπής

Εικόνες
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Προστατευτικο διακοσμητικου καρφιου,πριτσίνι, αλλα και φακίδα

Έφηλίς 

Ακινησία, ακούσια παραμονή
ΦΡ. Τα πλοια είναι καθηλωμένα λόγῳ της απεργίας.

Καθήλωσις

Ατενής παρακολούθηση, παρατήρηση κάποιου πράγματος με ένταση και 
προσοχή. Προσκόλληση σε μια ιδέα, ιδεολογία ή αρχή. 
Προσηλωμένοι στην ηθικές αξιες. 

Κυριολεκτικα σημαίνει καρφωμα. 

Πβλ. Ηλοις προσηλώθη  ο Νυμφίος της Εκκλησίας και στον Ορθρο του Μ. 
Σαββάτου

Βεβαια η προσήλωσις, το καρφωμα είναι τεχνικως αδύνατον  να γινει στις παλάμες. Τα 
οσταρια της παλαμης δεν μπορουν να συγκρατήσουν το  βάρος του κορμου. Αυτό δεν 
αναφέρεται πουθενα στα Ευαγγελικα κειμενα, που ομιλουν για χειρας. Είναι 
συμπερασμα των μεταγενεστερων  και  ανεξέταστα αποδεκτό από ολους τους 
αγιογράφους.

Ἥπλωσας τὰς παλάμας, καὶ ἥνωσας τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα, καταστολῇ δὲ 
Σῶτερ, τῇ ἐν σινδόνι καὶ μνήματι, πεπεδημένους ἔλυσας· Οὐκ ἔστιν ἅγιος, 
πλήν σου Κύριε, κραυγάζοντας.

Προσήλωσις 

Η κατάβαση από του σταυρού του Ιησού. Εορταζεται στον όρθρο της Μ. 
Παρασκευής.
Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι 
καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.
Πβλ. "Δος μοι τουτον τον ξενον" 

Αποκαθήλωσις 

Ασχετο με τον ἧλον. Το αναφέρει  ο Νίκανδρος στα Αλεξιφάρμακα.

Ηλοσύνη

Η συνδεση με καρφια.
Η προσηλωση, η σταυρωση.  Ο προδοτης για την σταυρωση είναι ο ηθικος 
αυτουργος κατά την λαικη αντίληψη.  Ο Ιουδας καρφωσε τον Χριστο και 
εκτοτε καθενας που καταδιδει λεγεται καρφι (καρφωτής>καρφής>καρφι) 
Συνώνυμα: ρουφιάνος, καταδότης, προδοτης, δωσίλογος.

Σχόλιον : Ο περιωνυμος Ιουδας Ισκαριωτης (σικάριος, σικαριώτης <sica= 
δολοφονικο μαχαιρι ) , ο δόλιος , ο προδοτης , ο παράνομος, … και ο 
κηβουλήτης. Κηβουλήτης κατά λαικη παρετυμολογια από το τροπαριο 
« Έστησαν Τα Τριάκοντα Αργύρια» : «Ἔστησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν 
τιμὴν τοῦ τετιμημένου. Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰς πειρασμόν 
εἰσέλθητε· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. Διὰ τοῦτο 
γρηγορεῖτε. Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.»

Κάρφωμα

Παράγωγα

ἥλῳ ἐκκρούειν τὸν ἧλον

Φράσεις

   ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 4    

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS4/fakida.pdf


ἥλῳ ἐκκρούειν τὸν ἧλον

Συνηθέστερα : πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται: 

Με καρφί βγάζουμε το καρφί και τον πάσσαλο με πάσσαλο.

Δηλ. Με τον ίδιο τρόπο θεραπεύουμε το πάθημα. 

Ζητώ απτές αποδείξεις. Από την φράση του αποστόλου Θωμά: «Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς 
χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν 
ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω» (Ιωανν. 
20:25) που του κόλλησε το παρατσούκλι "Ἁπιστος" .

Επί τόν τύπον τῶν ἣλων  

Πβλ.τον ιστό της Πηνελόπης, και  το γεφύρι της Άρτας. 

Ράβε ξήλωνε δουλειά να μην σου λειπιει.

Εννοείται μια σφυριά στο καρφί … . Επιπλήξεις προς ολες τις κατευθυνσεις.

Μια στο καρφι και μια στο πεταλο

Αδιαφορώ παντελώς 

Δε μου καιγεται καρφί

Αναφορές

χρὴ δὲ εἶναι τὰς ποδοστράβας σμίλακος πεπλεγμένας, μὴ περιφλοίους,

ἵνα μὴ σήπωνται, τὰς δὲ στεφάνας εὐκύκλους ἐχούσας, καὶ

τοὺς ἥλους ἐναλλὰξ σιδηροῦς τε καὶ ξυλίνους ἐγκαταπεπλεγμένους 

ἐν τῷ πλοκάνῳ· μείζους δὲ τοὺς σιδηροῦς, ὅπως ἂν οἱ μὲν ξύλινοι

ὑπείκωσι τῷ ποδί, οἱ δὲ πιέζωσι. 
Ξενοφών, Κυνηγετικά.9:12:4

ἧλος

Παρομοιωση που χρησιμοποιεί ο Μανέθων Αποτελεσματικά 149
Το χέρι το καρφωμένο στο δόρυ  

Περι δούρασιν ἡλοπαγἠς χειρ
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Το χέρι το καρφωμένο στο δόρυ  

Ηλοσύνη

Η Ροζα
Στίχοι:  Μιχάλης Φακίνος, Μουσική:  Γιάννης Μαρκόπουλος

Της πρότειναν να γίνει του Τσάκαλου καρφί
μα εκείνη λέει όχι με βροντερή φωνή.

Κάρφος = σπυρί ριζιού (κυριολ)

Καρφι -Καταδότης

Καρφος -γόμφος κν. Καρφί

Γαρύφαλλο ή κινάμωμον ή μοσχοκάρφι
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Το κέρατό μου το τράγιο
Πάρε το και κάνε το κατάπλασμα:
Λεγονταν και κάρφος κατά τον Διοσκορίδη -De materia medica 

Φαινεται ότι και με το αιγιον κέρας ή  κάρφος εκαναν και αποτριχωση. (σμηχει δε 
και τριχας).
Τοποθετειτειται στα γεννητικα οργανα (γυναικεια) . Η αποτριχωτικη του ισχύς 
διαπαιστωνεται κατά την  αφαιρεση. 

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 
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