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Εισαγωγή.  

 

Με τη φράση άρες μάρες εννοούμε ανοησίες και ακατάληπτα 

πράγματα, ασύστατες δικαιολογίες, αερολογίες, κουβέντα για την 

κουβέντα. 

Οι ετυμολόγοι είδαν αρκετά στραβά κα ρηχά το θέμα.  

Ας δούμε μια πιο λογική ανάλυση.  
  

Η Φράση 

   
  

 
171 Μπαμπινιώτη - Λεξικό της νζας ελληνικής γλώσσας - Β' ζκδοση 2005 

  

την ετυμολογία αυτή συνέβαλε και η κουταμάρα και χαζομάρα  των 

συντακτών του λήμματος και  η έλλειψη έλεγχου.  

  

τα λατινικά aeris maris σημαίνει  του αέρα της θάλασσας. Και στα 

ιταλικά aria di mare. 

  

Ο ΑΕΡΑ 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. έπεα πτερόεντα του Ομήρου, το verba 

volant sed scripta manent που είπε ο Σίτος στην Ρωμαϊκή ύγκλητο, 

κλπ. Όπως και η σαπουνόφουσκα και η φούσκα που περιέχουν αέρα.  
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Επίσης αερογάμης  (λαϊκ.) λεγεται  πρόσωπο  που καυχάται (λέει 

αερολογίες) για  ανύπαρκτες ερωτικές κατακτήσεις ΕΣΤΜ  αερο + γάμηc 

<  ρ. γαμώ. 
 171 Μπαμπινιώτη - Λεξικό της νζας ελληνικής γλώσσας - Β' ζκδοση 2005 

 
  
  

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 θήλασα. Δηλ. κάνω ανόητες 

ενέργειες. 

  

Και την λαϊκή "με πορδές αυγά δεν βάφονται".  

  

Ας ετυμολογήσουμε δε καλύτερα τις μπούρδες από το ελληνικότατο 

πορδές (από το αρχ. ρ. πέρδομαι).  

Από το πορδή και τη ΥΡ ο που ακλουθεί γάιδαρο ακουει και την  πορδή 

του > Σημπορδή του > μπορδή > μπορδές,   θα δούμε ότι πάλι τα αέρια 

έχουν την έννοια της ανοησίας.  

Γιατί να κάνουμε εισαγωγή μπουρδών η από την Γaλλία, δεν μας αρκούν 

οι ελληνικές πορδές;  

 
  

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

 

Η λέξη μπουρντ bourde δεν σημαίνει ανοησία αλλά λάθος. Βέβαια 

ένα λάθος μπορεί να οφείλεται και σε ανοησία αλλά πάντως το λάθος 

είναι όρος γενικότερος. 
http://french.about.com/od/vocabulary/g/bourde.htm 

  

Ο αέρας της θάλασσας είναι ο γνωστότερος αέρας. Περί δε του αέρα της 

θάλασσας, του are maris,   ομιλούσαν  συνήθως οι θαλασσινοί και 

ιδιαίτερα οι ψαράδες,  γνωστοί παγκοσμίως για τα ψέματα τους και τις 

υπερβολές τους. 

  

Βλ. 267.19 
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Και  

 
  

Αερολογία κατάντησε να εννοείται και η ομιλία περί άνεμων και 

υδάτων. 

Αν και η φράση είναι δυο τίτλοι  δυο διαφορετικών κεφαλαίων στο 

Ανθολόγιο του τοβαίου.  

Όκσο ην ζσζηό πηζαλόλ λα είλαη περί αέρων και υδάτωνα. Τν ζέκα ησλ 

ηειηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαηά ηελ αγνξά ελόο θηεξίνπ: Σε πνηόλ ζα αλήθεη 

ην δηθαίσκα ηνπ πςνύλ (ν αέξαο) θαη πνπ ζα εθβάινπλ ηα λεξά ησλ 

απνρεηεύζεσλ θαη ηεο βξνρήο.  

Γειαδή αζήκαληεο θνπβέληεο γηα κηθξνιεπηνκέξεηεο. 

Ο Φ. Κνπθνπιέο 
[161,274]

 (Η Οηθία): 

«Το υπέρ το δώμα καλείται αήρ.» 

Η Δμάβηβινο ηνπ Κ. Αξκελόπνπινπ αλαθέξεη πνιιέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνδνκώλ, ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, αηγηαινύ θιπ.  

Ίζσο γη΄ απην ε ζπδήηεζε ή θαη ε δηαπξαγκάηεπζε «περί αέρων και υδάτων» 

λα είλαη ηειείσο πεξηηηή αθνύ όια ξπζκίδνληαη από ην Νόκν. 

 

α) Ο Φ. Κνπθνπιέο 
[165,276]

 Πεξί ηα Βπδαληηλά Φνξέκαηα: Σήκεξα πνιιέο 

θνξέο ν «αέρας» θαη ν «άνεμος» ζπγρένληαη, θαη ην έλα ην 

αληηιακβαλόκαζηε σο ην άιιν.  

Απηή ε ζύγρπζε ηζρύεη από παιηά. Γελ είλαη απνξίαο άμην αλ νη ζπγγξαθείο 

νκηινύλ γηα ύθαζκα αλεκηαίν (αεξάην).  
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 ΥΡ. Σον γύρευε περ μαρε περ τερα ( per mare e per  terra)  = παντού, κατά 

ξηρών και θάλασσαν.  

ΛΕΞΕΙ: μαινάδα ή μαρινάτα, μαρίνα =  προβλης θαλαμηγών, και 

τρόμπα μαρίνα 

ΕΠΩΝΤΜΟ: Μαρνιέρης 

  

Σο ναυτικό λεξιλόγιο είναι γεμάτο από Ιταλικές και λατινογενείς φράσεις 

και λέξεις ώστε δεν είναι ιδιαίτερα παράξενο να ακούγονταν και άρες 

μάρες.  

  

Σι 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 έλεγαν "κουφαμάρες" ή «κουταμάρες» αντί 

"κουκουνάρες";  

Αφού κούφος είναι ο κενός, ο άδειος, ο παράλογος, ο άλογος. Περίτρανο 

παράδειγμα το επώνυμο 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 λογιών. 

Οι λόγιοι βάζουν τις δικές τους ερμηνείες  και πολλές φορές λένε άρες 

μάρες . 
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