
Σημασία 
Αυτός που πάσχει από μαλάκυνση του εγκεφάλου. 
Ορθότερο ραμολί ή ραμολής  (γιατί ραμολιμέντο είναι η πάθηση, η 
μαλάκυνση)

Ετυμολογία

Ραμολἰ( ramolli, θηλ. remollie  μετοχή του  γαλλικού ρήματος ramolir )

Ραμόλο  ἠ ραμόλα από το Γαλλ.   ramollo (τριγενές και μονοκατάληκτο, 
άκλιτο) {οικείο} Μαλακός , χωρίς δυναμισμό.
Ramollir ρήμα 

1. «μαλακώνω» 
. 

b) ramollissant (Tagault, Inst. chir., p. 621 ds Gdf. Compl.); 

c) Μεταφορικά  σημαίνει στα Γαλλικά καταπραΰνω το θυμό : avoir ramoli 
la fureur de son ennemi.

2. «αποβλακώνωμαι, λόγῳ μαλάκυνσης του εγκεφάλου» (Littré). 

mollare sp. mollear [vi e poi il Προβηγκ. & Πορτογαλλικό molhar, 

Γαλλικο. mouiller, Καταλανικό mullar, Ισπανικό Mojar αλλα Ιταλικα και 
ammollare.
Καταντώ , ή γινομαι μαλακος ή αφήνω να χαλρωσει ένα σχοινη, χορδη κλπ; 
fig. Cessare, Desistere
(v. Molle e πβλ. Molla).

Από αυτές τις ριζες προέρχεται το μουλιάζω (μουσκεύω) , και το αμολάω
(αντίθετο του τεντώνω, τείνω, εκτοξεύω δηλ. αφήνω τη χορδη  του τοξου ή 
και πορδή ΦΡ. "ποιος την αμόλησε;")  η μολόχα η μάλθη, ο μαλθακός, ο 
μαλακός και ο μαλάκας, o μαλακισμένος , η μαλακυνση  κα

1. Τι πήγε και  παντρεύτηκε, κορίτσι σαν τα κρύα τας νερά,  αυτό το 
ραμολιμέντο!

2. Τύλιξε αυτό το ραμολή και της έγραψε το σπίτι. 
3. Για την ηλικία μας καλή κι ή μαλακία μας.
4. Σαν πετύχει η μαλακία τυφλα ναχει το γαμήσι*

* Για οσους δεν το ξερουν από το απαρεμφατο του γαμῶ πρερχεται το γαμήσειν  > 
γαμήσι,   όπως από το φαγείν το φαγι και φαϊ

______________________________________________________

Φράσεις 

Αναφορές 

Β' Χρονικών, 16:12  καὶ ἐμαλακίσθη ᾿Ασὰ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ καὶ 

τριακοστῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ τοὺς πόδας, ἕως σφόδρα ἐμαλακίσθη· 
καὶ ἐν τῇ μαλακίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐζήτησε τὸν Κύριον, ἀλλὰ τοὺς ἰατρούς.  

Οι μαλακίες των Βασιλέων 

Ησαίας, 38:1  

ραμολιμέντο
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012
2:38 μμ

   ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ Page 1    



Εγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμαλακίσθη ᾿Εζεκίας ἕως θανάτου·
καὶ ἦλθε πρὸς αὐτὸν ῾Ησαΐας υἱὸς ᾿Αμὼς ὁ προφήτης καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτόν· τάδε λέγει Κύριος· τάξαι περὶ τοῦ οἴκου σου, ἀποθνήσκεις γὰρ 
σὺ καὶ οὐ ζήσῃ.

Ησαίας, 38:1  

Προσευχὴ ᾿Εζεκίου βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας, ἡνίκα ἐμαλακίσθη, καὶ 

ἀνέστη ἐκ τῆς μαλακίας αὐτοῦ. 

Ησαίας, 38:9  

Εν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλε Μαρωδὰχ Βαλαδὰν ὁ υἱὸς τοῦ 
Βαλαδάν, ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλωνίας, ἐπιστολὰς καὶ πρέσβεις καὶ 
δῶρα ᾿Εζεκίᾳ· ἤκουσε γὰρ ὅτι ἐμαλακίσθη ἕως θανάτου καὶ ἀνέστη.

Ησαίας, 39:1  

Προς τους σκεπτομενους  πονηρα: εμαλακισθη Εζεκιας εως θανατου 
δεν σημαίνει ότι αυνανισθηκε μεχρι τελικης πτωσεως αλλα ότι 
αρρωστησε και ηταν  για να πεθάνει. 

Προσοχη!
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