
Το κούτσουρο του μαγειρείου ή του κρεωπωλείου. 

Ή επικὀρμιον

Ή κορμἀριον <κορμός 

Ή κορμάλιτσομύτης, 

Κόττουρον ή  κούτσουρον  (κόττω δωρ. Κόπτω+ουρά ) πβ. Το γνωστό πρὀθημα -κουτσο : Κουτσομύτης, 
κουτσοδόντης, κουτσοφλέβαρος, κουτσοπίνω, κουτσοπερνῶ (το προθημα κουτσο- σημαίνει κάτι το 
κομμένο, το κολοβό αλλά και το μικρό πχ. Κουτσούβελο κατά τον Ανδριώτη 448).



Ο Στ. Βυζάντιος επεξηγει και άλλη χρηση του κούτσουρου

○

Η απλή κατασκευή το σχήμα και η έλλειψη καινοτομιών το εκανε να χαρακτηρίζει μεταφορικά τον 
μοναχικό άνθρωπο (συν. Καλαμιά στον κάμπο)  και τον άξεστο, αμαθή και ανόητο  (συν. Τούβλο) 



Σημασία:

Στ. Βυζάντιος -Λεξικον της καθ΄ημας Ελληνικής διαλέκτου … σ. 146

Επι + κορμός  (με την έννοια του κορμού του δένδρου).

Ετυμολογία:

Το επικόρμιο είναι ένα τραπἐζι για να κόβονται τα κρέατα. Απαιτείται να είναι σταθερό και ανθεκτικό 
στα κτυπήματα .  Το σκοπο αυτό εξυπηρετεῖ  ένας κορμος δένδρου αρκετά μεγάλος και βαρύς. Αν  η 
κοπή γίνεται στο ύπαιθρο μπορεί να είναι ο κορμός ενός κομμένου δένδρου  που διατηρεί τις ρίζες του. 
Αποτελεί σύνεργο του μακελλάριου αλλά και του δημίου. 

Εγκυκλοπαιδικά

Daniel Scott - Appendix ad Thesaurum graecae linguae ab Henr. Stephano contructum , Τόμος 1

Ορα δε το, βοῦν επικὀψων, αντί του επάνω τον τραχήλον πλήξων.   Οθεv καἰ επίκοπον παρά τοις 
παλαιοῖς το επίξηνον οπερ ιδιωτικῶς το επικόρμιον λέγεται.  ( Vers. 445.)

Κουτσουμπὀς λέγεται ο κοντός ο μικροκαμωμένος επειδή κουτσούμπι λέγεται στην Ἠπειρο το κοντὀ 
ξύλινο σκαμνί από κορμό δέντρου.  

Θεσσαλονίκης Ευστάθιος  - "Σχὀλια στην Ομήρου Οδύσσεια":

Πανεπ. Θεσσ. - Βυζαντινα Τομος 8 -σ.309

Ξενόγλωσσα

επἰξηνον
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Ιταλικά

Αγγλικά

Γαλλικά

ΕΠΙΚΟΡΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΓΟΝΟ ΤΟΥ ΧΑΣΑΠΗ ΠΑΛΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΗΤΟ

ΕΠΙΞΗΝΟ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ 1960

Εικόνες

Έμεινε κούτσουρο 
Απέμεινε μόνος πχ. Επειδη χήρεψε, τα χάλασε με την ερρωμένη του κλπ.

Πάει για εκτέλεση επειδή σε κούτσουρο γίνονταν οι καρατομήσεις.

Είναι για το κούτσουρο 

Κατι στο οποιο εχουν γινει περικοπες που αλλοιώνουν την ουσια του πχ. Συγγραμμα, 
προυπολογισμός.

Κουτσουρεμένο

Φράσεις

Πικέρμι < πικόρμι 
Ενδεχεται όμως να ηταν και περιοχή κτηματων κάποιου οινοχόου (επικέρνη) του Βυζαντίου
Επι+κερνῶ< κιρνῶ,  κερνάω, προσφέρω 
Το "Σουίδα" δίνει και παραλλαγές πιγκέρνης, επικέρνης, στο λημμα ΟΙΝΟΥΤΤΑ

Τοπωνύμιο 

*************

Παροιμίες

Παραδείγματα
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Παραδείγματα
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Πεζογραφία: 
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