
μασέλα (η) {δύσχρ. μασελών} (καθημ.) 1. το καθένα από τα δύο εμπρόσθια τμήματα τού κρανίου 
ανθρώπου ή ζώου, στα οποία φύονται τα δόντια.
ΣΥΝ. γνάθος, σιαγόνα 2. (συνεκδ.) η σειρά των δοντιών σε καθεμιά από τις γνάθους: από το κρύο 
χτυπούσαν οι μασελες  του ΣΥΝ. οδοντοστοιχία· 
ΦΡ. (κακόσ.) τρώω με δέκα μασέλες κερδίζω πάρα πολλά



χρήματα, κυρ. εκμεταλλευόμενος πρόσωπα ή καταστάσεις 
3. η τεχνητή οδοντοστοιχία που τοποθετείται για αντικατάσταση τής φυσι -

κής. — (υποκ.) μασελάκι (το) κ. μασελίτσα (η) 

Σημασία:

Από το μεσαιωνικό Ιταλικό mascella «σιαγων, σαγόνι» <

από το Λατινικο MAXILLA, υποκοριστικο του  MALA [όπως  axilla > ascella lo από τοi ala και  vexillum 
από το vellum], ἤ από το MACSULA, MASC’LA, MAX’LA από την παλαια ριζα  MAK- κοβω κομματιαζω

(πβ. μακέλη,μακέλλα,  μάκελλον, μακελειό, μακελάρης) επειδη με τα δοντια της μασελλας κομματιζεται 
η τροφη.

prov. maissilla; Αρχαίο γαλλ  maisselle (Στα σύγχονα γαλλικα mecheliere )> maxillaria):  

Ετυμολογία:

Λατινικα maxilla

Ιταλικά MASCELLA 

denture (n.)     1874, from Fr. denture "set of teeth," from L. dens (gen. dentis, "tooth;" see 
tooth) + -ure (see -ure). In M.E., the word meant "an indenture; a zigzag course" (c.1400).

Αγγλικά denture

Etymol. et Hist. 1. 1377 [ms. xvies.] machouere (Chirurg. de Lanfranc, BN fr. 1323 [ et non 323], 
fol. 103 vods Gdf. Compl.); 1414 [ms. xves.] machoere (Laur. de Premierfait, Décam., BN fr. 129, 
fol. 175 b, ibid.); 1555 «mandibule d'un oiseau» (Belon, Nat. des oys., 3, XXIII ibid.); 1690 fig. 
maschoire pesante, maschoire d'asne «homme grossier» (Fur.); 2. 1680 technol. machoires 
d'étau (Rich.). Dér. de mâcher1*; suff. -oire*. 

Γαλλικά mâchoire

Ξενόγλωσσα

Μασέλα = Τεχνητή οδοντοστοιχία

Εικόνες

μασέλα
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Άλλο νόημα στην έννοια «δαγκωτό» έδωσε μία ηλικιωμένη στην Θεσσαλονίκη. Το ακόλουθο 
περιστατικό έγινε σε εκλογικό κέντρο του δήμου Παύλου Μελά. Η γυναίκα μετά την άσκηση του 
εκλογικού της δικαιώματος αποχώρησε από το εκλογικό κέντρο αφήνοντας πίσω τη... μασέλα της. 

Σαστισμένα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είδαν την γιαγιά να επιστρέφει στην αίθουσα και να 
τους ρωτά: «Είδατε πουθενά τη μασέλα μου;»… Λίγα λεπτά αργότερα η μασέλα εντοπίστηκε 
ακουμπισμένη στο έδρανο του παραβάν. Όπως εξήγησε στους παριστάμενους η ηλικιωμένη, έβγαλε τη 
μασέλα της από το στόμα …προκειμένου να γλείψει τον φάκελο για το ψηφοδέλτιο. 

Περίεργα

Έφαγε με δέκα μασέλες 
Συνωνυμα Εφαγε:  τον αμπακο, τον αγλεουρα, τον περιδρομο,  το καταπετασμα. 
Επι καταχραστων του δημοσιου χρηματος. 
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