
Το τιμημα για την μεταφορα εμπορευματων η επιβατων. Αρχικα λεγονταν μονο για 
θαλάσσιες μεταφορες.Κατα συνεκδοχη σημαινει και τα εμπορευματα  αλλα και το 
ταξίδι



Σημασία:

Από το αρχ. Ελλ. Ναύσθλον <Ουσιαστικο ναυς

Απαναται ως ο ναύλος. ( ο Δημοσθενης αναφερει τη λεξη 41 φορες στους λογους 

του). και σπαν.  Το ναυλον. Σημερα το ναυλον απαντά μονο στο πληθυντικο: τα
ναυλα και σημανει κο κοστος του εισιτηρίου. Το ναυλον του πορθμείου λέγεται τα 
προρθμεία.

Ετυμολογία:

ΝΑΥΛΟΝ ή Ναϋλον
Στα κεφαλαια εμφανιζεται όπως και ο ναυλος εχει σχεση με τον ναυλον οση σχεση εχουν 
και τα παιδάκια με τα παϊδάκια.
Το 1940, ο John W. Eckelberry της DuPont ανέφερε ότι το"NYL" ήταν αυθαίρετη και το 
"θέμα" είχε αντιγραφεί από τις καταλήξεις από άλλες ίνες όπως το  VINYL. Μια 
μεταγενέστερη έκδοση από την DuPont εξήγησε ότ ι το όνομα προορίστηκε αρχικά να 
είναι «No-Run" ("Run" με έννοια "ξετυλίγεται"), Μια απόκρυφη εξήγηση είναι ότι είναι 
μια νάιλον σύγχυση της «Νέας Υόρκης" και "Λονδίνο". Μια χιουμοριστική εκδοχή είναι 
"Now You're Lost, Old Nippon Τώρα χάθηκες , Γερο-Nippon", αναφερόμενο στην 
υποτιθέμενη απώλεια της ζήτησης για τό ιαπωνικό μετάξι.

Pasted from <http://translate.google.gr/?hl=el&tab=TT#it|el|onde%20GIOVANE%20sarebbe%0Auei%20che%
20combatte%2C%20che%20dipende%2C%20che%20respinge%3B%0Adovrebbe%20mettersi%20accanto%
20al%20kit.%20.ju.%0AARE%20giouare%20aiut.are.%20Anche%20Varrone%20in> 

Ιταλικά nolo

Αγγλικά fare

Γαλλικά nolis

Ξενόγλωσσα

Θελει να γυρισει πια από την Αυστραλια αλλα δεν έχει ουτε τα ναυλα του.

Φράσεις

Το  πασαπορτι μ’ ετοιμον, τα ναυλα μ’ πληρωμένα 
Πληρω ολες τις προϋποθεσεις για να φυγω ανα πασα στιγμη.

πβλ. υπ΄ ατμον
744.170

Παροιμίες

Ναυσθλόω κν ναυλώνω 

Ναυλοχώ = Καραδοκω για να εισπεσω επι αλλου διερχομενου πλοιου

Παραγωγα

ναύλος
Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012
8:53 πμ
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Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για το Νότο,
δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια.
Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια
και δεν τα βλέπεις, καθώς λένε με το πρώτο.

Νικος Καββαδιας - Kuro Shiwo

Ποίηση

Εδώ ναυλος= ταξιδι. Ναυλωση πλοιου για μεταφορα εμπορευματων.

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 

Τεχνη 

   ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 2    


