
Τρακάρω = συγκρούομαι, συναντιέμαι,  εφάπτομαι

Ετυμολογία:



Veli Screen clipping taken: 7/6/2012 8:29 πμ

Σημασία:

Λεξιλογιο του 9331

Σημ. Το toccare σημαίνει άπτομαι, εφάπτομαι. Η προστακτική τόκα χρησιμοποιείται στη φράση: 

Τόκα το! = Δώσε το χέρι σου για την επιβεβαίωση φιλίας ή συμφωνίας. Δεν σχετίζεται ετυμολογικά με 

το τράκος,

Το αττακάρε με προσθηκη ενός  ρω εγινε τρακάρε> τρακάρω  από επήρεια άλλων λατινογενών λέξεων 

από τρα-  όπως τραβέρσο,  τραμπάλα, τράνζιτ κλπ 

Τραγούδι

τρακάρω
Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012
7:41 πμ
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Screen clipping taken: 7/6/2012 10:13 μμ

Η λεξη attracare συνδέεται, κατά τον Καθ. Γ. Μπαμπινιώτη με το τρακάρω. Το πλευριζω σε 

αποβάθρα είναι συγγενες σημασιολογικα με το αράζω. Κυριολεκτικα το αράζω σημαινει  κτυπω και 
εννοειται κτυπω την τροπιδα του πλοιου την ξηρά, αρα καταφθανω.  Γι΄αυτό υπαρχει και  αναλογη 

φραση σια και αράξαμε. Που θα πρεπει να ηταν σια ν΄ αράξουμε , Που σημαινει αναποδα  για να 

φθασουμε να δέσουμε.  Τα πλοια έδεναν από την πρύμνη και γι αυτό  η προσέγγιση της ακτης 
απαιτουσε κωπηλάσια  αναποδα ή για μηχανοκινητα πλοία , με "αναποδα τις μηχανές" .  Η 
πρυμνοδέτηση  σημαινε πρωτα αγγκυροβολια, μετα σια (οπισθεν) , πεταγμα του ορμιδιου.  Δεσιμο των 
καβων. Τεντωμα των καβων με τον εργάτη.

Όμως το attraccare xρησιμοποειται ως συνωνυμο του ορμιζομαι, αλλα ορθότερα ορμιζομαι με μια 

ξυλινη εξεδρα που απαλάσει την αποβίβαση από τη χρήση βάρκας.
scendere a terra direttamente, senza dovere usare il tender (si può invece ormeggiare anche ad un 
gavitello, nel qual caso l'uso del battellino di servizio è d'obbligo).

Pasted from <http://it.thefreedictionary.com/attraccare> 

Ιταλικά attaccare

Αγγλικά attack, take 

Γαλλικά attaguer

Ξενόγλωσσα

*********

Εικόνες

Τον τράκαρα τις προάλλες στο καφενείο

Φράσεις
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*************

Παροιμίες

Τάκος ο αρχ. Τύλος = χοντρό κομμάτι ξύλου για στερέωμα ή ανασήκωμα

Τράκο = η σύγκρουση η επίθεση (βλ. ποίηση)

Τρακαρισμένος = χτυπημένος σε σύγκρουση (πχ. Αυτοκίνητο ελαφρώς τρακαρισμένο) αλλα και μτφ 
αυτός που έχει τράκ.

Τράκ = σύγχυση, αδυναμία επικοινωνίας και ορθης παρουσίας / παράστασης λόγω φόβου

Ποίηση

Screen clipping taken: 7/6/2012 7:59 πμ

Screen clipping taken: 7/6/2012 8:04 πμ

Screen clipping taken: 7/6/2012 8:05 πμ

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

S: αγκυροβολώ: Άραξαν το σκάφος.1.
S: βρίσκω καταφύγιο, εγκαθίσταμαι: Άραξε στο χωριό του.2.
S: παρκάρω, σταθμεύω3.
S: θρονιάζομαι, στρογγυλοκάθομαι, στρώνομαι1, βολεύομαι1: 4.
Είχαν αράξει κάτω από τα πεύκα.

αράζω v.

αράζει
S: ελλιμενίζεται , 

ναυλοχεί: Εδώ αράζουν τα πλοία της γραμμής.

Pasted from <http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6%CF%89> 

Παράγωγα
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http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%8E
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CF%89+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%89
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B5%CF%8D%CF%89
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CF%83%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF
http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6%CF%89


Pasted from <http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6%CF%89> 

δένω

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 

   ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 4    

http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6%CF%89
δένω.pdf

