
Σημασια 
στενόμακρη κατασκευή από πέτρες, τσιμέντο κτλ. που χρησιμοποιείται για το δέσιμο και το 

φόρτωμα των πλοίων καθώς και για την προστασία του λιμανιού· || (επέκτ.) ο γύρω χώρος.

[μσν. μόλος < ελνστ. μῶλος < λατ. moles `ανάχωμα για προστασία λιμανιού΄ ή μέσω του ιταλ. 
molo ] 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

Από το ελλ. ουσιαστικο μόγος > μοχθος=κόπος, κούραση  < ΙΕ ριζα  *mh mhg (MAGNO, MOLTO) 
Που έδωσε και το λατ. MOLES που εγινε στα ιταλικα το  ουσ. mole = κατι το μεγάλο και βαρύ που 
δεν μπορει να μετακινηθει και κατά συνεκδοχη μεγαλοπρεπες  κτισμα. Καταφύγιο από μεγάλες 
πετρες σε θαλασσιους λιμενες για προστασία από τα κυματα.
Μολώνω = τοποθετω  μεγάλους βράχους στο νερο, κν νεωτ μπαζώνω, βουλωνω, κλεινω, 
στουμπώνω, παραγεμιζω.Μπορει να μολωσω ένα έλος, ένα πηγάδι, ένα λιμάνι, αλλα και το στομα 
μου. 

Το <http://ducange.enc.sorbonne.fr/moles> αναφερει ως συνωνυμο του μῶλος και το μουλὀς 
Scriptoribus Græcis inferioris ævi, quibus μόλος, et μῶλος, et μοῦλος, idem sonat quod Moles, seu 
portus : quibus consentit Procopius lib. 4 : de Ædific. cap. 10 : 
Και από το μούλος> μουλὀς = μουγγός το ρήμα μουλώνω. 

μουλώνω , μούλωξα, : (προφ.) μένω ακίνητος, αδρανής ή σιωπηλός, συνήθ. στις εκφράσεις το 
μουλώνω, δε μιλάω. μούλωσέ το, μη μιλάς. (αλλα και το συνωνυμο βουλωσἐ το, βούλωστο).

Ο Τριανταφυλλιδης επιχειρει μια τραβηγμενη ετυμολογια :
[μσν. μουλώνω < ελνστ. μύλλ(ον) `το χείλι΄ -ώνω, πρβ. ελνστ. μυλλός `με στραβωμένο το χείλι΄, 
μυλλῶ, μυλλαίνω `στραβώνω το χείλι΄ ( [y ή i > u] από επίδρ. του χειλ. [m] και του [l] ) (ορθογρ. 
απλοπ.)]
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- Αδέρφια, ακούστε, Θεού φώτιση, βρήκα πώς να λευτερωθεί η πατρίδα! Να σηκωθούμε όλοι οι 
Κρητικοί, άντρες, γυναίκες και παιδιά, και να πάμε να ρίξουμε από μιαν πέτρα στη Σούδα. Να 

μολώσει η άτιμη, να γίνει στεριά, να μην τη ζηλεύουν πια οι δυνατοί του κόσμου· αλλιώς 

λευτεριά δε θα δούμε. Εμπρός, αδέρφια, ξεσηκωθείτε, κάντε το σταυρό σας, πάρτε από μιαν πέτρα 
και πάμε!»

Ν. Καζαντζάκη, Ο Καπετάν Μιχάλης , Αθήνα 1964, σ. 177

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

Κυματοθραύστης, Προβλήτα, προκυμαία, λιμενοβραχίονας, μουράγιο.

ΠΟΙΗΣΗ
Όλη η βουλή των προεστών στο μόλο συναγμένη
είπε πως όξω στη στεριά τους Τούρκους θα προσμένει.
Α.Πάλλης –Κανἀρης

-Μουλλώστε ούλλα τα βκιολιά τζαί ούλλα τα λαούτα,
τουτ’ η φωνή,που ξέβηκεν,εν η Αροδαφνούσα,
Η Αροδαφνούσα -Δημοτικό Κύπρου
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