
Σημασία

Το μπροστινό μέρος του ποδόσταμου της πλώρης που σχίζει το νερό κατά την 
πλεύση.
Στο ζαμπέκιο ή σεμπέκο ή σεμπέκ , σκαρί στενό μέ κοφτερή πλώρη πού 
κατέληγε σέ «ταλιαμά», μια πλατφόρμα πού σχηματιζόταν στην από δυο 
προεκτάσεις των παραπέτων.
Το μέρος της πλώρης που τέμνει τη θάλασσα

Εμπορικη Ναυτιλια 

Συνώνυμα 

Ετυμολογία

Από το Ιταλικό ρ. Tagliare (τεμνω) + mare 

Το προθεμα taglia- στα Ιταλικα  είναι το αντιστοιχο του επιθεματος -κοφτης 
( λαχανοκοφτης, πατατοκοφτης,κλπ)

Εδωσε και επώνυμα όπως του Guglielmo Tagliacarne
(Κυριολεκτικα : Κρεατοκοφτης)
(Γεν. Orta San Giulio, 1893 – Θαν. Roma, 1979) - Ιταλος Στατιστικολόγος 

Ο Γ. Κοτσοβίλλης το ερμηνευει (sic) : Φάλκης! 637
φάλκης , ου, ὁ, part of a ship, 

A. rib,Πολυδεύκης Ονομαστικόν681.β1.§.85,86 τὸ τῇ στείρᾳ

προσηλούμενον. (Αμφισβητούμενο: ἐμφαλκόομαι.）
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ταλιαμάς
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Η λέξη δεν απαντά στην Αρχαία Ελληνικη γραμματεία εκτος από το Κυριο 
ονομα  Φάλκης (ηταν καποιος Τρώας που σκοτωσε ο Αντιλογος Ιλιαδα 13.791 
και Ι4.513) και την παραπανω αναφορα του Πολυδεύκη

Βεβαια είναι απιθνο η Αυτου Ασημαντότης ο Φάλκης να εδωσε το ονομα του 
στο εξαρτημα αυτό.

Ο Πολυδευκης (2ος αι. μΧ).

'Αττικός λεξικογράφος τοΰ 2ου μ.Χ. αί. Γεννήθηκε στή Ναύκρατη της
Αιγύπτου και σπούδασε στην 'Αθήνα δπου καί άσκησε τό έπάγγ'ελμα τοΰ
σοφιστή καί τοΰ ρητοροδιδάσκάλου. 'Επειδή ό ρωμαίος αυτοκράτορας
Κόμμοδος γοητεύτηκε άπό τή φωνή του τόν βοήθησε νά πάρει τήν έδρα
της ρητορικής στήν 'Αθήνα στά 178 μ.Χ. Αύτό έγινε μετά άπό έντονη πο-
λεμική πού άσκησε έναντίον του ό Φρύνιχος.

Πολυδεύκης 'Ιούλιος

Τό σημαντικότερο Εργο του Πολυδεύκη είναι τό λεξικό 'Ονομαστικό
πού τό ύλικό του άντλησε άπό τά εργα του Δίδυμου, τοΰ Τρύφωνα( μαθητη του 
Διδύμου), του Ιούβα, του Πάμφιλου καί τοΰ Σουητώνιου.!
Ο Πολύδεύκης μετέφρασε το λατινικό falco σε φάλκης αντί του ορθού φάλκων.  

Ο Μπαμπινιώτης 
ταλιαμάς (ο) {πληθ. ταλιαμάδες} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) το
πρόσθιο τμήμα τού πλοίου που βρίσκεται στην περιοχή τής ισάλου γραμμής 
και σχίζει τα κύματα 
ΣΥΝ. (λόγ.) κυματοτόμος. θαλασσοτόμος.
[ΕΤΥΜ.. < ιταλ. Tagliamare < ρ. tagliare «κόβω, τέμνω» < μτγν. λατ. taliare <λατ. 
talea «ραβδί, μόσχευμα».

Φυσικά παραλείπει να εξηγήσει το mare= θάλασσα επειδή είναι ευνόητο η 
επειδή μας θεώρει ανόητους.

Ταλιαδωρος  < Ιτ tagliatore = ξυλογλύπτης

Στο 637 Περι εξαρτισμου των Πλοίων του Κοτσοβίλλη απαντάται και ο ορος 
θαλασσομάχος  που εμφανως αφορά μερος του πλοίου αλλά δεν 
διευκρινίζεται αν είναι συνώνυμος του ταλιαμά. Ο συγγραφέας αναφέρει 
συχνά το μέγεθος του θαλασσομάχου για διαφόρους τύπους σκαριών.
Πχ για το Μπάρκο οσο το μισο βαθος του πλοιου

Το Γαλικο taillemer με την ιδια σημασια και ετυμολογια., απαντάται σε 
λεπτομερή εικονογράφηση των αρχών του 18ου αιώνα 
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falco , ōnis, m. v. flecto, = φάλκων, 

I. Γεράκι, ιέραξ.
I. Lit., Serv. Verg. A. 10, 146; Isid. Orig. 12, 7, 57 al.—
II. Transf.: Τα falcones σημαίνουν  εκείνοι των οποίων τα δάχτυλα και ο αντίχειρας των ποδιών τους είναι 
καμπύλα  προς  στο εσωτερικό, είναι γαμψά. Paul. ex Fest. p. 88, 8 Müll.; cf. falcula, II. A.
A Latin Dictionary. Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary.

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=falco> 
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Οι ρωμαίοι είχαν όνομα η προσωνύμιο 
FALCIDIUS

Inscriptiones urbis Romae Latinae: Indices
Martin Bang

Pasted from <http://books.google.gr/books?id=PvCunlA3_SgC&pg=PA79
&dq=Falcidius&hl=el&sa=X&ei=HzqKT82gF8iC4gTI45iTCg&ved=0CEAQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false> 

Που μας έδωσε τον νομικό ορό φαλκιδιον και το ρημα φαλκιδευω  που σημαίνει υποσκαπτω,  υπονομευω.

( < αρχ. φαλκίδιον «το ελάχιστο τμήμα κληρονομιάς [1/4] που μπορεί να αφαιρεθεί από έναν κληρονόμο», 
κατά τον νόμο που θέσπισε ο Ρωμαίος δήμαρχος P. Falcidius, σύμφωνα με τον οποίο ο ρωμαίος πολίτης δεν 
μπορεί να στερηθεί ως νόμιμος κληρονόμος περισσότερο από το ένα τέταρτο τής κληρονομίας) 
= περιορίζω (δικαιώματα) - υποσκάπτω, υπονομεύω
π.χ. «Τέτοιες απάνθρωπες ρυθμίσεις φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των πολιτών και υποβαθμίζουν την 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων».

Η ερμηνεία βέβαια είναι λανθασμένη ο κληρονόμος μπορεί να περιοριστεί στο 1/4. Δεν τίθεται θέμα ορισμού ως 

ελάχιστου στέρησης διότι η ελάχιστη στέρηση είναι να πάρει την πλήρη κληρονομική μερίδα. Το ελάχιστο που πρέπει να του 
αφήσουν θέλει να πει! Νόμιμος μοίρα.   

171 

Pasted from <http://www.babiniotis.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=19&catid=%D6&apprec=68> 

Το τριγλωσσο λεξικο 9294.180 [205]
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Στο λήμμα FALCHE (πρφ. Φάλκε πληθ. θηλ.)

ΣΥΝΩΝΥΜΑ
ΚΑΛΧΗΝΗ*, ΚΛΕΙΤΟΠΟΔΙΟΝ, ΛΕΣΒΙΟΝ.(Πολυδευκης Ονομαστικον) 

*κάλχη
1)A. murex, πεταλίδα,  πορφύρα, Nic.Al.393.
2. purple dye, Str.11.14.9.
II. rosette on the capitals of columns, IG12.372.90, 4.1484.83 (Epid., iv B.C.), 11(2).161A73 (Delos, iii B.C.), Hsch.:—written Χάλκη 
IG12.374.317, al., Χάλχη ib.374.103.
III. purple flower, Chrysanthemum coronarium, Alcm.39, Nic.Dam.76J.:—written Χάλκη in Nic.Fr.74.60, cf. Ps.-Dsc.4.58.

Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarend

9334.5 [14]

φάλκης, εφ' ου ή δευτέρα τρόπις. καλείται δέ ούτος και λέσβιον και καλχήνη και κλειτοπόδιον. το δέ 
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φάλκης, εφ' ου ή δευτέρα τρόπις. καλείται δέ ούτος και λέσβιον και καλχήνη και κλειτοπόδιον. το δέ 
καταλήγον αυτού έπι την πρώραν προεμβολίς, το δέ ύπ' αυτήν έμβολον. μέσον δέ της προεμβολίδος και 
του εμβόλου ή στείρα καλούμενη, υπέρ δέ το έμβολον δέλφις ϊσταται,
όταν ή ναῦς  δελφινοφόρος ή. 
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ 

Murex
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