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Κοκκινόχωμα, κοκκινο χρώμα, τιτλος  γραμμενος με κοκκινο χρώμα, συλλογη νομων οπου οι τιτλοι και 
τα κεφαλαια εχουν γραφει με κοκκινο χρώμα.
Dictionnaire Gaffiot

Σημασία:

διά μίλτου ἐπιγραφή,
Η ρουμπρικα δεν είναι νομος 
Κατά συνεκδοχην (pars pro toto) λεγεται και καποιο αρθρο του νομου.

Εγκυκλοπαιδικά:

171

Από το Λατινικο RUBRICA, που κυριολεκτικα σημαινει κοκκινο χρωμα που παραγεται από κοκκινοχωμα , 
ώχρα, από το RUBER = κοκκινο  παρομοιο με το RUGUS  (χυδαιο RUFRU) apo mia seyteryoysa riza RUDR  
της βασικής RUBHαπο το σανσκριτικο RUDH-JRA αιμα Λατ. RUTILUS

κοκκινο scuro, στα γερμανικα ROTH κοκκινος

Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana - Ottorino Pianigiani. 

Ετυμολογία:

Κοκκινομάλλης . Και κυριο ονομα . Στις μερες μας επιθετο. Συν. Ρούσσος.

Ρούφος

Παραγωγα

ρουμπρίκα
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Κοκκινομάλλης . Και κυριο ονομα . Στις μερες μας επιθετο. Συν. Ρούσσος.
Η Οικογένεια Ρουφ ή Ρούφου ήταν αρχοντική οικογένεια που άκμασε στην Πάτρα.

Το Ρουφ είναι συνοικία της Αθήνας που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Ομόνοιας στην περιοχή των 
οδών Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη. Το Ρουφ ήταν παλιά βιομηχανική ζώνη, αλλά σταδιακά οι 
βιομηχανίες απομακρύνθηκαν σε μεγάλο ποσοστό. Η περιοχή οφείλει την ονομασία της στο 
Βαυαρό Ρουφ, ο οποίος είχε εκεί μεγάλη περιουσία.

Στον σταθμό Ρουφ σταθμεύει συρμός με μουσειακά οχήματα του Οριάν Εξπρές με επικεφαλής 
μουσειακή ατμάμαξα, στα οχήματα του οποίου λαμβάνουν χώρα θεατρικές και μουσικές 
παραστάσεις. Ο συρμός αυτός λειτουργεί ως θέατρο υπό το όνομα «Το Τραίνο στο Ρουφ».

Ενδιάμεσος, μεσάζων στη δημιουργία παράνομων ερωτικών σχέσεων, Προαγωγος, 
σωματέμπορος, πορνοβοσκός.

Απο το λατινικο rufus  κόκκινος  μέσω δευτερεύουσας μορφής ruflanus ή rufulus, επειδή στην 

αρχαία Ρώμη οι πορνες φορούσαν  ξανθές ή κόκκινες περούκες. 

Ρουφιάνος

Σημαινει Κοκκινος
Οι ρούσσιοι ηταν μια ελασσων φατρια του βυζαντινου ιπποδρομου, οι μειζονες ηταν οι 

πασινοι και οι βενετοι. 

Επώνυμο Ρούσσος
Πχ. Ο Γεώργιος Ρούσσος (1910-1984) ήταν Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Αλλα και  ο κατοικος της Ρωσσιας, που ονομαζονταν ετσι πολύ πριν τον κοκκινο Οκτώβρη του 
1917.

Το Κοκκινος επιζει επισης ως Επώνυμο 

Ο Διονύσιος Κόκκινος (1884-1967) ήταν Έλληνας ιστορικός, ο Κωνστ. Κόκκινος ηταν 

προεδρος του Αρείου Πάγου

Συνωνυμο είναι και το Rubens που επιζει ως επωνυμο το μαγαλου Φλαμανδου ζωγραφου της 

περιόδου του Μπαρόκ,  Peter Paul Rubens  28 June 1577 – 30 May 1640

Συνώνυμα ( κοράλινος,    κρασάτος,    κρεατής,    κρεμεζής,    μούρτζινος,    πορφυρός,    πυρρός,    
σκαρλάτος,    φλογάτος)

Ρούσσος 

rubrica
Ιταλικά

Rubric
late 14c., "οδηγιες για θρησκευτικες λειρουργίες που γραφονταν συνήθως με κοκκινο χρώμα, 
από τ ο αρχαιο Γαλλικο rubrique, Λατινικο rubrica "κοκκινο χρωμα" από το ruber, από την IE 
ρίζα *rudhro- ( κοκκινο). 

Αγγλικά

rubrique
Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Εικόνες:
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