
Σημασία 

Ετυμολογία

Λέξη της αρχαίας Ελληνικής. Αγνώστου ετύμου. Πιθανόν να συνδέεται με τη μακεδονική 
ιδιωματική λέξη γλώσσα= δαλάγχαν και είναι προελληνική λέξη. Το Ινδοευρωπαϊκό θέμα *mαr 
= θάλασσα από όπου Λατινικό  mare, Ιταλικό mare  γαλλικό  mer, ιρλ. muir, γερμ. Meer κ.ά. 
δεν απαντά στην Ελληνική, όπου αντιθέτως χρησιμοποιείται με γενική σημασία   η λέξη  
Θάλασσα και οι ποιητικές λέξεις άλς, πόντος και πέλαyος 171

πβλ. δολιχός=μακρύς, εκτεταμένος, Δολίχα (τοπωνύμιο)

Μα ένας Κεφαλλονίτης,

κει οπίσω απ' τη Δολίχα,

τραμπάκουλο αρματώνει
και το βαφτίζει "Τρίχα".

Νικος Καββαδίας - Νανούρισμα για μωρά και γέρους 

Πβλ. Δολιχοκέφαλος

Πιθανόν από το ἅλασσα με κατάλληξη όπως μέλισσα. Από το  ἅλς γενική ἁλός, το Θ είναι 
η μετατρεπείσα δασεία όπως στο ἅμα> θάμα

1.

Ή από το Σάλος > Σάλασσα> Θάλασσα δηλ. το συριστικο  Σ μετετράπη  στο αντιστοιχο οδοντικό 
Θ

2.

'Η από το θάλλω, μέλλων: θαλλῶ = ειμαι ή γινομαι πράσινος  (πβλ. θαλλερός, ανθηρός, 

ἀκμαῖος)

3.

Θάλασσα 492.58 [62]

Φράσεις
Αρχαίες 

Κρατώ κατά θάλασσαν ή κρατώ θαλάσσης : είμαι θαλασσοκράτορας.208.157

θάλασσα
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012
10:20 πμ
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Κρατώ κατά θάλασσαν ή κρατώ θαλάσσης : είμαι θαλασσοκράτορας.208.157

Μοιχώ την θάλασσαν : με απάτη σφετερίζομαι την θαλασσοκρατορία

παλεύω με τη θάλασσα1.
αγωνίζομαι να κρατηθώ στην επιφάνεια τής θάλασσας 

δουλεύω, μοχθώ στη θάλασσα2.
λ.χ. ως  ναυτικός

έχω φάει τη θάλασσα με τα κουτάλι3.
έχω μεγάλη πείρα στη θάλασσα.
έζησα όλη μου τη ζωή ταξιδεύοντας στη θάλασσα

οργώνω  τις θάλασσες 4.
ταξιδεύω συνεχώς στη Θάλασσα 

οι επτά θάλασσες 5.
ο Αρκτικός. ο Ανταρκτικός, Ο Β. και Ν. Ειρηνικός, ο Β. και Ν. Ατλαντικός και ο Ινδικός Ωκεανός
πειρατής των επτά θαλασσών

τα κάνω θάλασσα 6.
αποτυγχάνω  παταγωδώς. συνήθως από αδεξιότητα.
πβλ. τα μουσκεψε.  Συν. Τα θαλασσωνω.
Βλ. 352.88 [98]

θάλασσα7.

ειχανε και τα δύο σεβντα 
κι ηπιαν δυο θάλασσες πιοτά

Σαν μοναδα μετρησης  για πολύ μεγάλη ποσοτητα υγρου.

Δυο παλληκάρια απ τ΄Αιβαλί

Νεοελληνικες 

Όποιος στην ξέρα περπατεί και θάλασσα  γυρεύει, ο διάβολος 'πό•
πίσω του κουκιά του μαγειρεύει.207.1468

Παροιμίες

Αυτος που καλοκαθεται  και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος του κώλου του κουκιά του 
μαγειρεύει.

•

Η θάλασσα είναι ταπεινή, μ' αγέρας την ταράζει.207.1733•
Ο που κατουράει τη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι.•

ΠΟΙΗΣΗ

Τότε είπε και γεννήθηκαν η θάλασσα
και είδα και θαύμασα

Άξιον Εστίν - Οδ. Ελύτης
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και είδα και θαύμασα
Και στη μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα και ομοίωση μου:
Ίπποι πέτρινοι με τη χαίτη ορθή
και γαλήνιοι αμφορείς
και λοξές δελφινιών ράχες
η Ίος η Σίκινος η Σέριφος η Μήλος

Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει  πάλι
όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου
όταν πέφτει σιγή κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων.

Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια ως πού θα με παρασύρουν;

Τη θάλασσα, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει;
Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να γνέφουν στο γύπα και στο γεράκι
δεμένη πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου,
βλέπω τα δέντρα που ανασαίνουν τη μαύρη γαλήνη των πεθαμένων
κι έπειτα τα χαμόγελα, που δεν προχωρούν, των αγαλμάτων.

Η Ανδρομέδα - Γ. Σεφέρης

.

Παρομοιώσεις

9128.508

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Βλέπω το ναυάγιο απ την στεριά.
“Το see it rain is better than to be in it.”

[ΒΕΛΤΙΟΝ] ΕΚ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΘΕΩΡΕΙΝ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ 
ΠΒΛ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ
Παιχνιδι μας εφαινεται να δουμε θυμωμενη από μακρά τη θάλασσα
…

ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ 
ΑΠ ΕΞΩ ΑΠ ΤΟ ΧΟΡΟ ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΈΝΕ

9128.99 pdf 109

Εx terra spectare naufragium.

ψαρευει στον αερα κυνηγα στη θαλασσα.To fish in the air. To hunt in the sea.

In aere piscari Venari in mari.

9128.166 pdf 196

ζητάει νερό στη θάλασσα.

In mari aquam quœrit

9128.168 pdf 178

Screen clipping taken: 19/4/2012 3:44 πμ

Άρες  μάρες  
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Στην ετυμολογία αυτή συνέβαλε και η κουταμάρα και χαζομάρα  των συντακτών
του λήμματος και  η έλλειψη έλεγχου. 

Στα λατινικά aeris maris σημαίνει του αέρα της θάλασσας. Και στα ιταλικά aria di 
mare.

Ο ΑΕΡΑΣ και ο άνεμος  είναι  πάντοτε σύμβολα του κενού, των λόγων χωρίς νόημα , της

αερολογίας. Ο κύριος λόγος είναι ότι τα αέρια δεν μπορούν να συλληφθούν όπως και οι 
ανόητες έννοιες είναι ασύλληπτες (με μεταφορική έννοια).

Πβλ. αερολογία, λόγια του αέρα, αέρας κοπανιστός και το πέταγμα τον αέρα 
επίσης πβλ. το επεα πτερονεντα του Ομήρου, το verba volant sed sctipta 
manent που είπε ο Τίτος στην Ρωμαϊκή Σύγκλητο, κλπ. Όπως και η σαπουνόφουσκα
και η φούσκα που περιέχουν αέρα. 

Επίσης αερογάμης  (λαϊκ.) λέγεται  πρόσωπο που καυχάται (λέει αερολογίες) για  

ανύπαρκτες ερωτικές κατακτήσεις ΕΤΥΜ  αερο + γάμης <  ρ. γαμώ.

Ο Αιθεροβάμων ή αεροβάμων είναι αυτός που λέει ανεφάρμοστα  πράγματα και 

επομένως ανόητα.

Πβλ. και την λατινική παροιμία : In aere piscari Venari in mari.
Ψαρεύω  στον αέρα και κυνηγώ στη θάλασσα. Δηλ. κάνω ανόητες ενέργειες.

Και την λαϊκή "με πορδές αυγά δεν βάφονται". Οι πορδές είναι αέρια!

Μπουρδα κατά Μπαμπινιώτη

Αν ετυμολογήσουμε δε καλύτερα τις μπούρδες από το ελληνικότατο πορδές (από το αρχ. ρ. 
πέρδομαι). 

Από το πορδή και τη ΦΡ ο που ακλουθάει  γάιδαρο ακούει και την πορδή του > 

Τημπορδή του > μπορδή > μπορδές> μπούρδες,   θα δούμε ότι πάλι τα αέρια έχουν την έννοια 
της ανοησίας. Γιατί να κάνουμε εισαγωγή μπουρδών η πορδών από την Γαλλία; 

171 Μπαμπινιώτη - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Β' έκδοση 2005

Ο αέρας της θάλασσας είναι ο γνωστότερος αέρας, περί δε του αέρα της θάλασσας, του are 
maris,  ομιλούν συνήθως οι θαλασσινοί και ιδιαίτερα οι ψαράδες γνωστοί παγκοσμίως για 

τα ψέματα και τις υπερβολές.
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Το «A dictionary of modern Greek proverbs»  του  Alexander Negris9213.13[32]

Αναφέρει :

Άλλη ερμηνεία

ἀραῖος [ ], α, ον, also ος, ον S.Ant.867 (lyr.): (ἀρά): I. Pass., ο  ικετευθείς , Ζεὺς ἀ., = ἱκέσιος, 
S.Ph.1182 (lyr.). 2. prayed against, accursed, γονά A.Ag.1565 (lyr.); πότμος ἀ. ἐκ πατρός 
Id.Th.898 (lyr.); μ’ ἀραῖον ἔλαβες you adjured me under a curse, S. OT276. II. Act., cursing, 
bringing mischief upon, c. dat., φθόγγος ἀ. οἴκοις A.Ag.237 (lyr.); δόμοις ἀ. S.OT1291, cf. 
E.Med.608, IT 778; ἀ. γονεὺς ἐκγόνοις ὡς οὐδεὶς ἕτερος ἄλλος Pl.Lg.931c: abs., A. Ag.1398, 
S.Tr.1202.—Almost confined to Trag., exc. Pl.l.c.
μάρη [ ], ἡ, = χείρ, hand, Pi.Fr.310. (Hence εὐμαρής, εὐμάρεια.)

Μπορεί όμως μια τόσο λαϊκή έκφραση να προέλθει από δυο τόσο σπάνιες λέξεις; 

Βλ. 267.19

Και 
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ΦΡ. Τον γύρευε περ μάρε περ τέρα ( per mare e per  terra) = παντού, κατά ξηραν και θάλασσαν. 
ΛΕΞΕΙΣ: μαρινάδα ή μαρινάτα, μαρίνα =  προβλής θαλαμηγών, και τρόμπα μαρίνα
ΕΠΩΝΥΜΟ: Μαρνέρος

Το ναυτικό λεξιλόγιο είναι γεμάτο από Ιταλικές και λατινογενείς φράσεις και λέξεις ώστε δεν είναι 
ιδιαίτερα παράξενο να ακούγονταν και άρες μάρες . 

Τι το φυσικότερο λοιπόν να χρησιμοποιηθεί  το aer maris ως ερμηνεία αντί να χωθούμε σε 

ετυμολογικές ακροβασίες; 

Η προσθήκη της κουκουνάρας φαίνεται σαφώς μεταγενέστερη.
Όμως γιατί να μην προστεθεί το ομοιοκατάληκτο και άκρως επεξηγηματικό "χαζομάρες" ή 
"σαχλαμάρες";
Μήπως οι παλαιότεροι έλεγχαν "κουφαμάρες" ή "κουταμάρες" αντι "κουκουνάρες"; 
Αφού κούφος είναι ο κενός, ο άδειος, ο παράλογος, ο άλογος. Περίτρανο παράδειγμα το επωνυμο 
Αλογοσκούφης (άλογος και κούφος). 

Οι παροιμίες και οι παροιμιώδεις φράσεις έχουν μια σημαντική δυσκολία:
Λέγονται και δεν γράφονται
Όσες  γνωρίζουμε, τις γνωρίζουμε από προφορική παράδοση η από συλλογές λόγιων.
Οι λόγιοι βάζουν τις δικές τους ερμηνείες  και πολλές φορές λένε άρες μάρες .

Πανώρια στον ύπνο της άπλωσε και η θάλασσα
γάζες αιθέρος τις αλεύκαντες
κάτω από τις χαρουπιές 
και τους μεγάλους όρθιους φοίνικες

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΡΗΜΑ μσν θαλαττεύομαι νεωτ. Θαλασσοδέρνομαι = ταλαιπωρούμαι στη θάλασσα.

Ιδού Σοι, χαίρε κραυγάζομεν, λιμήν ημίν γενού θαλαττεύουσι και ορμητήριον εν τω πελάγει 
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Ιδού Σοι, χαίρε κραυγάζομεν, λιμήν ημίν γενού θαλαττεύουσι και ορμητήριον εν τω πελάγει 
των θλίψεων και των σκανδάλων  πάντων του πολεμήτορος.

Ακάθιστος Υμνος

θαλασσινός = ο ναυτικος πβλ  την παρηχηση του Δημοτικου Τραγουδιου

Θαλασσα τους θαλασινους
θαλασσακι μου
μην τους θαλασσοδέρνεις

Θαλασσί (το) το χρώμα της θαλάσσης 
Θαλασσής αυτος που έχει χρώμα [ματιών] θαλασσί ο Γαλανομάτης.
πβλ. 

Φόρα και μια χάντρα θαλασσιά
να μη σε ματιάσουν τα νησια.
από το γνωστο τρ. του Λ. Παπαδόπουλου ο δευτερος στιχος είναι ανοητος.

Με αναβίβαση του τονου από το θαλασσής εχουμε το επώνυμο Θαλάσσης
Ο Γιωργος Θαλάσσης, ο μικρός Ηρως του 1950.
Ισως όμως και από τη γενικη "της θαλάσσης" και το αξιωμα "κατεπάνω επι  της 
θαλάσσης".

Επώνυμα

Γνωστός ο Μουσικός και Τραγουδιστής Παντελης Θαλασσινός

Θαλασσινός

Θαλασινους φαινεται ότι ονομαζαν στο Βυζαντιο και τους ψαράδες (αλιεις) τους δε λοιπους 
των πληρωματων των πολεμικων καραβησιανούς η καραβίτες   

(< καραβάτες< καραβι+βατες , όπως επιβάτες διαβάτες κλπ).
βλ.  9290
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