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Γελ ππαξρεη ρπδαία γιώζα ππάξρνπλ κόλν ρπδαίνη αλζξσπνη
ΙΝΟΔΛΡΕΝΠ ΚΑΒΗΙΖΠ

Εισαγωγή
Κώλοι υπάρχουν! Λεφτά δεν υπάρχουν.
Και μην ακούτε τι λένε διάφοροι ότι δήθεν λεφτά υπάρχουν κλπ.
Προσφυέστατο είναι το παροιμιώδες ανέκδοτο.
Σο παραθέτω και ας είναι πασίγνωστο, και ας ξεφεύγει από τους σκοπούς
του υπογλώσσιου, και τα όρια του κακώς εννοούμενου καθωσπρεπισμού.
Δπν θίινη, ζπδεηνύλ δηα ηελ παξά θπζηλ ζπλεπξεζηλ. Εξωηνπλ ηπραίωο δηεξρόκελε δεζπνηλίδα
εάλ ζα δερόηαλ λα πιεξωζεί δηα παξά θύζηλ ζπλνπζίαλ. Απηή αξλείηαη δηαξξήδελ. ‘Αλ ζαο
δώζω 1.000.000 000.000 επξώ; «Αλ πξόθεηηαη γηα 1.000.000 ηόηε δέρνκαη». «Είδeο!» , ιέεη ζην
θίιν ηνπ «Εηδεο!Κώινη ππάξρνπλ, ιεθηά δελ ππάξρνπλ».

Σο μέγεθος του Προβλήματος

Ο κόλος
Κόλος (ο) Αρχ: κολοβός, βραχύς, κοντός, λατ cur-lus:. ΥΡ κόλον Δόρυ =
δόρυ σπασμένο και κολοβό || κυρ. για βόδια και άλλα ζώα που έχουν
κέρατα: αυτός που δεν έχει κέρατα ο άνευ κεράτων, ή αυτός που έχει
κοντά κέρατα.
Έτυμολογία: Κόλος κολάζω (βλ. πρακάτω)* κολούω (βλ. λ.) κολοβός
(βλ. λ.)* κολερός (=Ο έχων βραχύ έρίον), κόλ-ουρος (=με κολοβή ουράν
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έχων ή ό άνευ ουράς)- όλα αύτα άνήκουν σ τήν μεγάλη ομάδα των
κλάω, κλήρος, κλαδαρός, κλάδος κ λπ
Κολουω, μέλλων κολούσω· άόρ. α' έπόλουαα.— Πβθητ., Αόρ. α'
Εκολούθην
και
εκολούσθην
πρκ.
Κεκολουμαι
και
καεκολουσμαι(κόλος)
άποκόπτω,
θραχύνω,
κολοβώνω,
περκόπτω || μτφρ. έπος εσσηγύ κολουω κόπτω τόν λόγον είς τό
μέσον, «τόν άφινω στή μέση», τόν άφινω άτελείωτον || δώρα
κολούω—περικόπτω, περιορίζω, τά δώρα || 2) ως το κολάζω,
άναχαιτίζω, άναστέλλω, συγκρατώ, ανακόπτω, σταματώ.

Σο κώλον
κῶλον , τό,
A. μέλος σώματος κυριως το σκέλος, A.Pr.325, S.OC183 (lyr.), Ph.42,
etc.; “δρομάδι κ.” E.Hel.1301 (lyr.); “κ. ταχύπουν” Id.Ba.168 (lyr.): mostly
in pl., A.Pr.81, S.OC19; “χεῖρες καὶ κῶλα” E.Ph.1185: generally,
χεροπόδαρα, και για ζωα, “τὰ ἐμπρόσθια κώλα.” Pl.Ti.91e; “τὰ
ἔμπροσθεν καὶ τὰ ὄπισθεν κ.” Arist.HA498a3, cf. PA690a20, etc.;
“δέρμα, τρίχας, ὄνυχάς τε ἐπ᾽ ἄκροις τοῖς κώλοις ἔφυσαν” Pl.Ti.76e.
2. = κωλῆ 1, A.Pr.496. Σίναξε τα κώλα: πέθανε
υν. τίναξε τα πέταλα. Ή απλώς τα τίναξε
Αγγ. Kicked the bucket

Ο κώλος
ημερα λέγεται το μερος του σωματος που περιλαμβανει τους
γλουτους και τον πρωκτό. Είναι η αρχαία πυγή.

Μεγεζπληηθν: κωλάρα.
Υπνθνξηζηηθν: θωιαξάθη ή θωιίνλ (Πνλη)
Πβι. ηελ πνληηαθε αηζζεηηθή πξνηξνπή «κέζα ην θνηιίνλ, έμω ην
θωιίνλ»

Σου κώλου
Επιθετικός προσδιορισμός για κάτι ή κάποιον υποβαθμισμένης
ποιότητας πχ. «Μας δώσανε ένα φαί του κώλου»= σκατόφαγο, ή
«Γιατρός του κώλου» = Άσχετος, κομπογιαννίτης. Θεωρείται
υποτιμητικό και υβριστικό ακόμη και αν ο γιατρός είναι
στομαχοεντερολόγος.
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Ρήματα του κώλου
Ξεκωλιαστηκα

Εργαστηκα, εμοχθησα υπερβολικά.

Έθαγα πάξα πνιύ.
Κωινβαξάω
Κάζνκαη θαη δελ θάλω ηίπνηα. Παξαιαγή «ην θωινβαξάλε» (ελλ.
ην αλαηεζέλ έξγν δει. ην θαζίδνπλ κεηαθνξηθόο)
Κωινθηππηεκαη
Πξνζπαζω ππεξκεηξα ρωξηο απνηειεζκα.
Φξ δελ ζα γηλεη, πνπ θωινθηππεζεηο
Κωιώλω
Εκπνδίδνκαη ζηακαηώ, πξπκλνδεηώ (λαπη): ΦΡ «εγώ δελ θωιώλω
κε θάηη ηέηνηεο θνβέξεο» (δελ νξξωδώ, δελ θνβάκαη, δελ θάλω
πίζω).
Τν θνιάω, θόιιεζα, θωιώλω θαη θώιωζα θαη ην θωιύνκαη είλαη
πνιύ ζπγθερπκέλα ζην κπαιό ηωλ πεξηζζνηέξωλ.
Πβι. πξνζθωιπόκελνο (ζηξ) αληί πξνζθεθνιεκέλνο.
Κωινζνύξλω θαη θωινζνύξλνκαη

Κρητικο ιδιωμα156
Κσιαπνκέλσ= κελσ πηζσ, θσιπζηεξγώ,εθσιαπόκελε, ώζηε λα πνπ εγθάςαλε νη άιινη».
Κώινο + απνκέλσ. πλώλ. ηξη-θνπθνπληνύκαη, αλαθαιακίδσ, θσινηξίβνκαη, παξαπνκέλσ.
θσινδσληάξεο, επίζ. (έιηλν) = απηόο πνπ θαθνδώλεηαη, ώζηε ην παληαιόλη ηνπ λα μεπέθηεη
ζηα λώηα ηνπ, ν θαθνδσζκέλνο. Κώινο + *δσληάξεο < δώλε. πλώλ.
ραζνθαξηζάο,ραζνβξάθεο.
θσινθαζηαξέ αίγα, ε = αίγα, ε νπνία, επεηδή γαξγαιηέηαη κε ην άξκεγκά ηεο, θαζίδεη γηα λα
κελ ηελ αξκέμνπλ. Σν ζει. ηνπ επηζ. θσινθαζηάξεο « ρσινράζ-νκαη + θαηάι. -ηάξεο, πνπ
δειώλεη ειάηησκα ή πάζεζε).
θσινθαζίδσ = αλαθαζίδσ (αόξ.: εθσιόθαηζα). «Επήγε λα ζεθσζεί, κα εγιί-ζηξεμε θη
εθσιόθαηζε». Κώινο + θαζίδσ.
θσινθαζηζηόο, ν = ηζαιίκη ηνπ ρνξεπηή κε αλαθάζηζκα. «Ερόξεπε θη έπαηδε θαη πόηεο-πόηεο
θαη θηαλέλα θσινθαζηζηό». Από ην θσινθαζίδσ κε θαηάι. -ηόο.
θσινθάηηλα, ηα = ε πεξηνρή γύξσ από ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζπνλδπι. ζηήιεο. «Εηζνύξεζε
θη έζπαζε ηα θσινθάηηλά ληνπ». Από ην θώινο + ηηαι. catena = αιπζίδα, ζπνλδπιηθή ζηήιε.
Πβ. ι. με-θαηηλίδσ.
θσινθνπξίδσ· βι. θνπινπθνπξίδσ.
θσινθνόξηη θαη θσιόθνπξην, ην (θαθηά, Απνθ.) = ην πίζσ (ην ηειεπηαίν) κέξνο ηεο θνύξηαο
(κάληξαο). «Άκε ζην θσινθνόξηη λα δηώμεηο νζελόμσ ηα νδά». Κώινο + θνπξηί, ππνθνξ. ηνπ
θνύξηα. Πβ. πνξν-θνύξηη.
θσινπαλίδσ = 1 (Χαλ.) εμεπηειίδσ. «Εθσινπάληζέ ληνλε κα έζηεθε ληνπ θηόιαο». 2 (Ρέζ.)
θαινπηάλσ, γαιηθίδσ, θνιαθεύσ. «Κσινπαλίδεη ληνλε λα πάξεη ν γηνο ηνπ ηε ζπγαηέξα ηδε».
Κώινο + παλίδσ (βι. ι.). πλώλ. (ζηε β' ζεκαζία ηνπ) γαιηθνπλίδσ.
θσινπαηώ' βι. θσινθηεξληάδσ.
θσινξάδεο, ν = δώλε ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζακαξηνύ, πνπ πεξλά θάησ από ηελ νπξά ηνπ
δώνπ. Από ην ππνθνξ. *θσινξάδηνλ < θώινο + ν[π]ξάδηνλ = κηθξή νπξά.
θσινζάληδν, ην = ην ζαλίδη ηνπ αξγαιεηνύ, πάλσ ζην νπνίν θάζεηαη ε πθάληξα. Κώινο +
ζαλίδη. πλώλ. ηειαξνζάληδν.
θσιόζεξκα, ην = ην επίζπξκα κε ηνλ θώιν. «Σν θσιόζεξκά ληνπ θαίλεηαη ζην κ-πάζπαξν».
Από ην θσινζέξλσ (βι. ι.).
θσινζέξλσ (Ρέζ.) = θέξλσ θάπνηνλ ζέξλνληαο ηνλ κε ηα λώηα ηνπ ζην έδαθνο. «Σνλε
θσινζέξλεη ν αθέληεο ηνπ θαη ηνλε θέξλεη επαέ!». Από ην θώινο + ζέξλσ.
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θσινζεξηά, επίξξ. = ζπξηά, ζέξλνληαο θάπνηνλ κε ηα λώηα ηνπ ζην έδαθνο. «' νύιν λην
δξόκν ηνλ εθέξλαλε θσινζεξηά\». Από ην επίζ. θσινζεξη-όο (βι. ι.) κε επηξξεκ. θαηάι. -ά.
θσινζεξηόο, επίζ. = απηόο πνπ νδεγείηαη ζπξόκελνο κε ηα λώηα ηνπ ζην έδαθνο.
«Κσινζεξηάηνλ εθέξαλε ώο επαέ!». Από ην θσινζέξ-λσ κε θαηάι. -ηόο. Πβ.
βσινζεξηόο.θσινηξίβνκαη
θσινηξίβνκαη θαη θσινηξηβηδίδσ - πεξηθέξνκαη ζ' έλα κέξνο αδξαλώληαο, θσιπζηεξγώ.
«Οπιεκεξλίζησο ηζε κέξαο επαέ θσινηξίβεζαη θαη πξάκα δε γ-θάλεηο». Κώινο + ηξίβνκαη ή
ηξηβηδίδσ. πλώλ. θσιαπνκέλσ, παξαπν-κέλσ, ηξηθνπθνπληνύκαη, αλαθαιακίδσ.
θώινπ-θώινπ θαη ηνπ θώινπ-θώινπ, επηξξεκ. θξ. = πνξεία πξνο ηα νπίζσ. «Έια θώινπθώινπ σο επαέ». Από ηε γελ. θώινπ «αξρ. θώινλ = ζθέινο (δηάθνξν ηνπ θόινλ (έληεξνλ)).
Πβ. γύξνπ-γύξνπ,ηδίγθνπ-ηδίγθνπ. ιάνπ-ιάνπ.
θσινθάλαξα, ηα - νη πίζσ θαλνί ηνπ απηνθηλήηνπ. Κώινο + θαλάξη.
θσινθηεξληάδσ θαη θσινπαηώ (έιηλν) = παηώ ζηξαβά ηηο θηέξλεο ησλ ππνδεκάησλ κνπ, ηηο
ζνπθξώλσ. «Είληα ινγήο εθσινθηέξληαζεο ηα παπνύηζηα ζνπ;». Κώινο + *θηεξληάδσ (<
θηέξλα) ή παηώ.
θσζειώλσ (έιηλν) = ζειώλσ, ζακαξώλσ. Λέγεηαη κόλν κηθ. «Μηαλ ώξα εδά κ' έεηο
θσζεισκέλν επαέ θαη ζ' αληκέλσ». Από ην θσιν-ζειώλσ.

Σο κόλον
κόλον , ην,
A. = ἡ ηξνθή, απ΄νπνπ ηα θόιαμ, βνπθόινο, δύζθνινο and θνηιία,
Αθηναίου Δειπνοσουισταί .6.262a, ζην νπνίν ν Επζηάζηνο
πξόζζεζε ην ἄθνινο
B. Β. Σμήμα του παχέος εντέρου το και κωλάντερον καλούμενον.

Σμήματα του κόλου
Σο τυφλό παχύ έντερο καταλήγει στο κόλον, που διαιρείται στο ανιόν
κόλον, το εγκάρσιο κόλον, το κατιόν κόλον, το σιγμοειδές κόλον και το
ορθό, για να καταλήξει στο στόμιο του πρωκτού.

Σο colon [:] και to semicolon[;]
ημεία στίξης των λατινογενών γλωσσών ελληνικής προέλευσης.
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Κολάρο (το)
Η ιστορικη ορθογραφια του είναι κολλάρο μια και προέρχεται από το
Ιταλικό collo = λαιμός για να υποσκελίσει το τουρκικό yaka = γιακάς.

ΕΙΚΌΝΑ 1

Κολάρο λέγεται και ένας μεταλλικός κρίκος με σφιγκτήρα για την
στερέωση ενός λαστιχένιου σωλήνα στο μεταλλικό τμήμα
μηχανήματος.

ΕΙΚΟΝΑ 2

Κολαράκι (το)
Ένα μικρό κολάρο λέγεται κολαράκι (άσχετο με το ομόηχο κωλαράκι
βλ. συλλογη από κωλαρακια κατωτερω).
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Κωλαρα (η)
Οι μεγάλοι γλουτοί.

Κωλαράκι
είναι οι μιροί γλουτοι. Σο αρχαίο κωλάριον (από το ουσιαστικο κωλή)
1077.29

ΕΙΚΌΝΑ 3

Σο εύρος του κώλου
Αποτελεί σαφή ένδειξη εύνοιας της τύχης. Ο αρχαίος ευρυπτρωκτος
λέγεται σήμερα κωλόφαρδος και η εύνοια της τύχης κωλοφαρδία. Οι
υψηλά ιστάμενοι παιδεραστές της αρχαίας Αθήνας προωθούσαν και
ευνοούσαν τους ερωμένους τους. Σην καλή τους τύχη την χρωστούσαν
στην κωλοφαρδία τους.

Η κωλάθρα 720.37
Αν διαβάσουμε τα Φρέη του πλοιάρχου και των υπ αυτόν
αξιωματικών και υπαξιωματικών, μια σπάνια έκδοση του 1830 που
τυπώθηκε στην πρωτεύουσα Αίγινα «εκ της Εθνικής τυπογραφίας»:

Κωλάθρα ή μετάφραση του Γαλλικού culasse = κλείστρο
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Ο κόλουρος κώνος
Η κόλουρος πυραμίς
Σο κουλούρι
Σο κουλούρι είναι ένα έδεσμα από ψωμί και σουσάμι, με σχήμα
τροχού, δηλαδή ένα σχήμα κύκλου που σχηματίζεται από ένα
κυλινδρικό κομμάτι ψωμιού.
Ο κουλούρι είναι ένα κολοβό τσουρέκι

Σο κολόβιο
Πουλόβερ κοντομάνικο. (στρ)

Σο κολοβό φίδι
Σο φίδι που του κόψαμε την ουρά είναι εξαγριωμένο και επικίνδυνο,
αν είναι και μαύρο τότε τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. ΥΡ. Μαύρο
φίδι και κολοβό που έφαγε ή που να σε φάει.

Σα κολλυβογράμματα
Σα κόλλυβα δεν ξέρουν γράμματα. Πρόκειται για κολοβά γράμματα
δηλαδή κακογραμμένα από βιασύνη η και αμάθεια. ΥΡ. Έμαθε και
πέντε κολλυβογράμματα και μας κάνει τον καμπόσο.

Σοπωνύμια
Κωλιας
-άδος
(η) *Ακρα+
1) Ακρωτήριο της Αττικής, απέχον κτ.Παυσανίαν είκοσι σταδίους άπό
τοΰ Υαλήρου, υπαγόμενον είς τήν περιοχήν του δήμου Άλιμούντος,
( στον σημερινό αγ. Κοσμά). έχον έπ' αυτου ίερον θεότητας ήτις
πρώτον καλούμενη Κωλιάς ταυτίσθηκε μετα μέ τήν Άφροδίτην,
συντιμωμένης εκεί μιας άλλης θεότητας: της Γενετυλλίδος και τής
Δήμητρα της θεσμοφόρου (Αριστοφάνης.Νεφέλες.52, εστί δε και
Δήμητρος ίερον αυτόθι πολύστυλον), τέφ.Βυζ.Ι : Ήρ.8,96 τής
Αττικής έπί τήν ήϊόνα τήν καλεομένην Κωλιάδα
2) όνομα τής πρώτης εκεί έπιχωρίου θεάς κ. είτα τής Αφροδίτης :
Άριστφ.Λυσ.2 ή 'ς Πανός ή* 'ni Κωλιάδα ή 'ς Γενετυλλίδος, Έπιγρ.'
|| μτγν. έν χρ. κ. κτ, πληθ. έπί θεοτήτων ερωτικών : Λουκ/Ερ. 42 ών
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*θεών| Ανδρες ουδέ αυτά ίσασι τά ονόματα, Κωλιάδας, ει τύχοι,
και Γενετυλλίδας'
3) ώς θηλ. τοΰ Κωλιεύς, γυνή έν τή Κωλιάδι-άκρα. οικούσα, κτ. πληθ.*
Ήσ. «Κωλιείς- γένος ιθαγενών, όπερ έκ της Κωλιάδος» : Φρησμός του
Απόλλωνα .π. Κωλιάδες
δέ
γυναίκες
έρετμοισι φρύξουσι'
Ηροδότου Ιστοριες.8,96 Δηλ. « με τα κουπιά θα μα μαγειρεύουν οι
γυναίκες της Κωλιάδος» . Η προφητεία επαληθεύτηκε γιατί όλα τα
ξυλάδων ναυαγίων της Ναυμαχίας της αλαμίνας τα ξέσυρε το κύμα
στον Αγ. Κόσμα οπού κατάντησαν καυσόξυλα για τις Κοιλάδες.

Σο Κωλο- ως πρόθεμα
κωλο- α' συνθ. διαφόρων λ. σχέσιν έχουσών προς τα οπίσθια
άνθρωπου κο) ζφων, οΣον κωλόπονο-κωλοσφούγγι - κωλο καθίζω* ||
α' συνθ. πολλών λ. έχον μειωτικήν Εννοιαν δια το δεύτερον συνθετικόν, ο Σον κωλοεφημερίδα - κωλόπαιδο.

κωλικός
·ή-όν κ. νεώτ. όρθ. κολ- ό πάσχων το κώλον βλ.λ.6), ό έχων
κωλικόπονον : Διοσκ.2,59 κορυδαλός βρωθείς απτός κωλικους ώφελεΣ,
Γαλ.8,40; || κωλική διάθεσις ο κωλικόηονος (επειδή έχει την εδραν του
έν τω κώλω κ, τοις πλησίον τόποις) : αύτ.8,384* |Ι ύμ. κωλικά φάρμακα
φάρμακα θεραπεύοντα του κωλικόν : αύτ.13,266.

κωλικώς
έπίρρ. μτγν. μέ κωλικόν άλγος, πό-νον : Γαληνός. 19,3,3 όδυνώμενόν
τε κωλικώς.

κωλλιά
(ή) δημ. το φυτον καρλινία η κομμιοφόρος.

κωλοβαθριστής
(ό) Ο περιπατών έπί κωλοβάθρων,. μέ ξυλοπόδαρα Ήσ. έν λ.
καδαλίων.

Κωλόβαθρον
(το) μτγν. το ξύλινο βάθρο, ξυλοπόδαρο Άρτεμίδ.Δαλδ.3,15
κωλόβαθρα υποδέξασθαι δοκειν πρβλ.  ου Ιδ. €κωλο6άθρου, της
λεγομένης κλάπας παρά πολλοϊς>.

κωλοβελόνηδες
(οί) δημ. οι καλλικάντζαροι.

9
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κωλοβούτι
(το) δημ. τύ ύδρόβιον πτηνόν αιθυια.

κωλοβρέχτης
(o) δημ. το δίκτυον γρίπος, τράτα.
Βλ. παρ. βρέξε κώλο να φας ψάρι

Κωλοδάχτυλο
ίτο| δημ. έν cpp. τοΰ βάζω κω-λοδάχτυλο έπί αίσχρας εισφούσεως του
δακτύλου εντός του πρωκτού τίνος

κωλοκόβομαι
δημ. πονώ έν τη ραχει και στην όσφύ
έκ τής άρσεως βαρέος αντικειμένου : έσή-κωσα το τραπέζι μονάχος
και έκωλοκόπηκα.

Κωλοκουβαρος
(ο) δημ. χρυσοκάνθσρος.( αρχ. καραβος παρετ. από το κουβάρι)

κωλοκούκουρο
(το) δημ.

το κωλονούρι βλ.λ.

κωλοκούμπι
(το) δημ.

σκαμνίον, καρεκλάκι. Από το ακουμπω τον κώλο.

κωλοκουρεύω
δημ. κ. κωλοκουρίζω κουρεύω το πρόβατον περί την ουρών και τους
μηρούς
παροιμία: οποιος είχε γνώση έκούρευε και δέν εκωλοκούρευε
Για οσους δεν έχουν γνώση και δίνουν εύκαιρία στους ποιμένες νά
ύπεξαιρέσουν ουσιώδες μέρος πρόβειου μαλλιού με το κωλοκουρεμα
των προβάτων όμοια και για τους στερημένους τα ούσιωδη απο την
σπουδή και ανυπομονησία τους.

Κωλοκούρι
(το) δημ. κωλόκουρο βλ.λ.
κωλόκουρο (τό) δημ. oi ευτελείς μαλλοΙ τοΰ προβάτου οΐ κειρόμενοι είς
τήν αρχήν τοΰ έαρος κατα τά περί τήν ούράν μέρη καϊ τους μηρούς :
Κρυστ,Σραγ. 6 Κούρος 5 που στρίβουν τά κωλόκουρο, πού δένουν τά
ποκάρια'

10
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2) μτφ. φιλοδώρημα κρύφα διδόμενον, δωροδοκία* εϊδ. χρηματικόν τι
ποσόν, τό όποϊον λαμβάνει τις, ίνα άπομακρυνθη άπο δημοπρασίας
και οϋτω συντέλεση είς μεγαλύτερα κέρδη τοΰ αναδόχου : τοΰ 'δωσαν
κάτι κωλόκουρα κι εφυγε.

κωλομέρι
τύ δημ.

ο γλουτός μηρος

κωλωμετρία
(ή) (κώλον| κ. μσν. ή μέτρησις τών κώλων του στίχου1 ουΐδ. στη λεξη
Ευγένιος «έγραφε κωλομετρίαν τών μελικών Αίσχύλου, οφοκλέους
και Εύριπίδου».

κωλομέρια
(τα) δημ.

oι γλουτοί.

κώλον
|το| κ. νεωτ. κ. δημ. μέλος τοΰ σώματος, κυρ. σκέλος : Αισχύλου
.Πέρσες.323 προς κέντρα κώλον εκτενείς,
οφ.ΟΚ 183 Επεο μάν, έπε' ώδ άμαυρω κώλω, πάτερ, σ' άγω Ιδ. κτ.
πληθ, τά σκέλη : Αίσχ,Πρ.ΒΙ ώς κώλο ι οι ν άμφίβληοτρ' έχει,
Εύρ.Υοίν.11&5 χείρες δέ καΙ κώλ'ώς κύκλωμ' Ίξίονος* +ί γεν.

Κώλα
αϊ χεΣρες καϊ οί πόδες, τά άκρα, κ. έπί τών ζώων, οί πρόσθιοι κ.
οπίσθιοι πόδες : Πλάτ.Σίμ.9ΙΒ τά τ' εμπρόσθια κώλα καϊ τάς κεφάλας
είς γήν έλκόμενα, Άριστλ.ΖΙ 498a,3 τάς δέ κάμψεις τών κώλων και τών
μτγν., νεώτ. κ, δημ. έν φρ. πίπτει τά κώλα ή αφήνω ή τινάζω τά κώλα
τεντώνω τα σκέλη, αποθνήσκω, πεθαίνω
ΚΔ'Εδρ.3,17 τοις άμαρτήσασιν, ών τά κώλα επεσεν έν τή έρήμω,
Άρτ.Βατοπ.Προλ.65 μά σαν τά 'γραφα όλα, τά στερνά πρίν στείλω
κάν, τίναξε τά κώλα ο καλόγερος μου,άφησε τά κώλα στήν Αφρική.||

κώλον
μελωδικόν ή ρυθμικόν νεώτ. μουσ. σύνθεσης δύο ή και περισσοτέρων
άσυνδέτων ρυθμικών ποδών
|| κ. νεώτ. ναυτ. το μονόπλοκον οχοινίον, τό χρησιμεύον όμοΰ μετά
δύο έως τεσσάρων ομοίων συστρεφομένων πρός κατασκευήν άλλου
παχύτερου (διπλόκου ή πολυπλόκου
.

11

Τ Π Ο Γ Λ Ω   Ι Ο

60

- ΚΩΛΟΙ ΤΠΑΡΧΟΤΝ

Κωλονούρι
|το| δημ. κ. -ονόρι
οστούν, ο κόκκυξ.

τό άκρον της σπονδυλικής στήλης, τό τελευτοΐον

κωλόπαν(ν)ο
|τό| δημ. κ. + πάν(ν)α in) τό σπόργανον II κτ. πληθ. τεμάχια
υφάσματος, δΓ ών περιτυλίσσεται τό βρέφος, ά. μωρουδιοκά.

κωλοπλάστης
*ο+ κατασκευαστής τεχνητών μελών. Ιδ. ομοιωμάτων δι' αφιερώσεις
(τάματα).

Κωλοράρι
(το) δημ. κ. κωλοράρι τό ορροπύγιον, ò πρωκτός.

Κωλόπαιδο
Αναιδης και κακομαθημενος νεαρος

Κωλοπηλάλα
Εδώ το κώλος = κώλον = σκέλη. Σρέξιμο Μεταφ. Διαδικαστικά
μπερδέματα.

Κωλοχανείο
Πορνειον οπου επιτρεπεται και η παρα φύσιν συνευρεσις.
Μεταφορικως τοπος υπερμετρης αναταστασιας βρωμιας και
αισχροτητας.
ΥΡ. Σο έχετε κανει κωλοχανείο εδώ μέσα!
Από το τουρκικο hane = χάνι, κτίριο αντιστοιχο επιθημα με το –
δοχειον των λεξεων ξενοδοχειον, πανδοχειον. Πβλ. καφενες
>καφε+χανέ, Πατρικ+χανέ = Πατριαρχειον, κερ+χανέ = πορνειο

12
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Κωλοδακτυλο
Σο δακτυλο που εισαγεται στον πρωκτο αλλα και η ιδια η σχετικη
χειρονομια, η οποια γινεται και χωρις πρωκτον (στον αερα) για
υβριστικους λογους. Σο οποιον συμβαίνει στις περισσοτερες
ποδοσφαιρικες συναντησεις. (βλ. Βάγγος)

Κωλοβυθόμετρο
Ανύπαρκτο και φανταστικο εργαλειο, αποκυημα της στατιωτικης
μυθολογιας, για το ελεγχο των σεξουαλικων εμπειριών του
νεοσυλλεκτου. Εάν το κωλοβυθομετρο εδειχνε ότι ο νεσύλλεκτος ηταν
βαθύπρωκτος
τοτε
χαρακτηριζονταν
Ι5
ως
πασχων
εκ
ψυχοσωματικων διαταραχων λογω διαστροφής του γεννετησιου
ενστίκτου.

Κωλοκουρα
Κωλομερι
Ο γλουτος. Η αρχ κωλή.1077.30

Κωλοχαρτο
Πιστοποιοητικο, διπλωμα, πτυχιο αλλα και χαρτι υγειας. υνηθως το
κωλοχαρτο το λεμε κατ΄ευφημισμον χαρτι υγειας και το πτυχιο το
λέμε επιτιμητικα κωλόχαρτο
Κωλοτουμπα

Κωλοπετσωμενο
Με θωρακισμενα οπισθια (κυρλ. επιστρωμενα με δερμα), ατομο
(κυρίως γυναίκα) ικανη και με προσωπικοτητα.

κώλος
κώλος (ο) μτγν. κ. δημ. είδος ζώου μεταξύ έλά-φου και κριού. ά. κόλος
βλ.λ. : Άθήν.ΰ^ΟΟΚ ελεφάντων άρματα άφβΐθπ εικοσι τέσσαρα και
συνωρίδες τράγων έξήκοντα, κώλων δεκαδύο, <
κόλον
Εντερον, το κατώτατον άκρον τοϋ εντερικού σωλήνος, ό άφεδρών, ό
πρωκτός· συνήθ, είς παροιμ.
ΥΡ. τον επέρασε άπα του σκυλιού τόν κώλα τον περιύβρισε σκαιότατα
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έβγήκε ό κώλος του άπό τη δουλειά έταλαιπωρήθη δεινώς έκ της
πολλής εργασίας
τον κώλο σου νά φοβερίζεις άπάντησις εις άπειλουντα'
συνεκδ.γεν. τά περί τον πρωκτόν μέρη τοΰ σώματος, οί γλουτοί,
πισινός:
γεν. τα οπίσθια, τά νώτα : ΥΡ μου γύρισε τόν κώλο ·
πηγαίνει τοϋ κώλου- κώλου
βαδίζει παλιμπυγηδόν, άναποδίζει

έπΐ ενδύματος, τό μέρος τό έφαπτόμενον τών γλουτών : ΥΡ μου
τρύπησε ο κώλος τοϋ πανταλονιού
ό πυθμήν, ή βάσις οιουδήποτε όγγείου, κάλαθου κττ. έσπασε τά
κανάτι στον κώλο, - βγήκε ό κώλος του κοφινιου,ξεκολώθηκε
ό κώλος τής βελόνας ή οπή διά τής οποίας προσάπτεται ή κλωστή"
ό κώλος τοϋ άβγοϋ τό πλατύτερον μέρος τοΰ άβγοΰ, κατ’ άντιδιαστολήν προς τήν μύτη τοΰ όβγοϋ
ό κώλος τοΰ σύκου ή κορυφή, τό αντίθετου τοΰ μίσχου.

κωλοσέρνω.
κ. -σύρνω σύρω όπισθεν, σύ-P'.*, είς τό έδαφος : Έρωτόκρ.2.512 στήν
περικεφαλαίαν του ήτο ζγουραφισμένο αμάξι και κωλόσυρνε τόν
Ερωτα δεμένο

κωλοσέρνομαι
σέρνομαι μέ τόν κώλο κ. κτ.έπέκτ. μετατοπίζομαι δύσκολα, ΐδ. έπί
ασθενών και γερόντων : γέρασε και κωλοσέρνεται.

Κωλοσούρτης
(ο) δηλ. ό συρόμενος επί τών γλουτών, δυσκίνητος*
έπί οχήματος
ό λίαν βραδέως, λίαν δυσχερώς κινούμενος.

κωλοσυρτά
(επιρρ) δημ. συρόμενος έπί τοΰ εδάφους, κατά γής :
και μέ κλοτσές κωλοσυρτά στή φυλακή τή βάνει Έρωτόκρ.4,482
(επιθ) συρόμενος όπισθεν, ό άφηνόμενος νά σύρεται όπισθεν : κι
οπίσω τά κοντάρια τους κωλοσυρτά τ’ άφηναν. αύτ.4,1959
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Κωλοσφούγγι
(το) δημ. τό δι' ου τις άποκαθαίρει τήν πυγήν, κυσόμακτρον : μτφ. πάν
έγγραφου άξιον περιφρονήσεως, ά. κουρελλοχαρτο.

Κωλοτρίβομαι
υπούλως τινά πλησιάζω.

Κόλαξ
Ό ταπεινώσ θεραπεύων τινά· παρά το κόλον ςημαίνει δέ το ταπεινον και μη όλόκληρον.
Κόλοσ και έπί τίνοσ έντερου, παρά την κοιλότητα. 'Ή παρά το κολλάςθαι, κόλλαξ τΙσ
ών ςημαίνει δέ τον παράςιτον, και παραμένοντα τινί.

Κολοσυρτός
Ή έκ των φρύγανων κόνισ, ό συρφετόσ· κόλα γαρ τα φρύγανα· άπο τοώ τα κόλβ ςύρειν.
Νεοπτόλεμοσ, «Μεγάλωσ αίρομένησ τήσ κόνεωσ, και έσ ήέρα ίκνευμένησ». Το γαρ κοίλον

κυρτώσεως και υπεροχής μετέχει. Διαφέρει κόνεως· βέλτιον ό ύπο των κόλων
συρόμενος κονιορτός. ημαίνει και την ταραχήν, και τον θόρυβον, Ίλιάδος μ, «Ανδρών
ήδέ κυνών δέχαται κολοσυρτον ιόντα».
Παρά το τα κόλα έπισύρειν ή τον κολωον και συριγμόν.

Κωλοφωτιά
(η) δημ. Πυγολαμπίδα<αρχ. πυγολαμπίς.

κωλοχόρταρο
(το) δημ. το φυτόν σιτοειδες τό σπονδυλωτόν.

Σο –κολος ως επίθημα
Επειδή σημαίνει ταΐζω, δίνω φαγητό

Βουκόλος
Βοσκός βοδιών
Αλλά τα
Εύκολος
Δύσκολος
Δεν έχουν σχέση με το κόλον ή κόλος αλλά ίσως με το πέλαω. Πβλ.
Μεταξύ χειλεων και κυλικος πολλα πελει (πέλει = μπορούν να
συμβουν ). Ευκολον (ευ+πολον) είναι αυτό που είναι άνετο, ευχερές να
συμβεί, Δύσκολον (δυσ+πολον) είναι το αντίθετο.
Λατινοφερμενες λέξεις σε -κολο που προέρχονται από το
υποκοριστικό επίθημα –κούλους (-culus) και πέρασαν στα ιταλικά ως 15
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κολο (-colo) και κατόπιν στο επτανησιακό ιδίωμα και στη Δημοτική
δεν έχουν σχέση με το κόλον πολλού γε και δη με τον κάλο.
Πβλ. βίνκολο, βεικολο, μιράκολο, μόγκολο, μουρλομπόκολο,
μπόκολο, μπρόκολο, πίκολο, ρεντίκολο, ριντίκολο, σπεκτάκολο,
σπετάκολο, τσίρκολο.

Ο –κώλος ως επίθημα
Κατραμόκωλος
Ναύτης καταστρώματος, πεπειραμένος ναύτης 1150.41

Κοκκινόκωλος:
επίθετο για πιθήκους.

Κρυόκωλος:
άχαρος.

Δέκελος:
αναίσχυντος / -η

τριμόκωλα
Επίθετο συνήθως για τα πράγματα. = δύσκολα, στεναχώρα, επώδυνα.

Υαρδόκωλος
Άντί του κωλόφαρδος

Φοντρόκωλος
Αυτός που έχει παχύ κώλο , κυρίως για γυναίκες η χοντροκώλα.

Χαλιδόκωλος
Αυτός που φοράει φράκο ρεντιγκότα

16
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Πρωτόκολλο

Ο κώλος εις τα επί μέρους
Κωλοτρυπιδα
Είναι ο πρωκτός. Υρ. Θα δεις του κώλου σου την τρύπα θα
συναντήσεις τρομερές δυσκολίες.

Κωλομάγουλο
Ο καθένας από τους γλουτούς.

Κωλοβάρδουλο
Ο σφιγκτήρας μυς του πρωκτού.

Ο κωλος στη Δύση του
Ο κωλος στις δυτικές χώρες ονομάζεται :
Ass αγγλικά
Cul Γαλλικά
Culo Ιταλικά

17
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Ο κολομπαράς
Ο κολομπαράς έχει σχέση σεξουαλική με τον κώλο όμως δεν έχει καμιά
ετυμολογική σχέση με αυτόν. Προέρχεται από το τουρκικό kulampara =
παιδεραστής [145]. Λέγεται και κολομπος επί δε το εντονώτερον
αγριοκολομπος.

Παροιμίες
Αλείφης έφαγε ένα αυγό κι αλείφτηκε ως τον κώλο.
Ιέγεηαη γηα απηνύο πνπ όηαλ θάλνπλ θάπνηα δνπιεηά, αθόκα θαη ηελ πην
αζήκαληε, αλαθαηεύνπλ θαη αλαζηαηώλνπλ ηα πάληα. Ν αιεηθεο είλαη ν
ιεξσκέλνο απηόο πνπ παζαιείθεηαη εύθνια.

άπό κώλο μυλωνούς ζητάς ορθογραφία;
έπη ηώλ ιίαλ απαηηεηηθώλ θαη ιεπηνινγνύλησλ δηά πξάμηλ γελνκέλελ
ππό αθαηαιιήινπ πξνζώπνπ

βρέξε κώλο να φας ψάρι
έαλ δελ ηνιαηπσξεζεηο δέλ πεηπγραίλεηο ηό επηδησθόκελν

Γέλασε η κατσίκα, που φάνηκε της προβατίνας ο κώλος.
Αλαθέξεηαη ζε εθείλνλ πνπ πεξηγειά θαη θαηαθξίλεη θάπνηνλ γηα κηα
ηπραία παξεθηξνπή ηνπ, ελώ ν ίδηνο ζπλερώο παξεθηξέπεηαη.

Γλυκός ο ύπνος την αυγή, γυμνός ο κώλος τη Λαμπρή.
βλ. Φέσε κώλε κι΄ άσε κι όλε

Εβατεύονταν η γίδα, και του τράγου τσούζει ο κώλος.
1

Αλαθέξεηαη ζ' απηνύο πνπ ππνθξίλνληαη όηη αλεζπρνύλ
ζηελνρσξηνύληαη ππεξβνιηθά γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ.

έχτύπηοε τόν κώλο του στον τοίχο - στό μάρμαρο
Δπί πησρεύζαληνο

1

εβατευοταν = πηδιώταν, την καβαλικευε ο τράγος,

18
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Κώλο μικρό δεν έδειρες, μεγάλο δεν τον (ο)ρίζεις.
Κώλος κλασμένος, γιατρός χεσμένος.
Κώλος που κλάνει τον γιατρό τον χάνει
Ρα ζπγθεθξηκέλα ζπκπηώκαηα δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξν πξόβιεκα πγείαο,
νπόηε ν γηαηξóο είλαη πεξηηηόο.

Λακάτε ποδαράκια μου να μην σας χέσει ο κώλος μου
Θαιύηεξα λα απνκαθξπλζνύκε ην ζπληνκόηεξν.

κώλο δέρνεις, κώλο αφήνεις, πάλι κωλαρεντζος είναι
έπί παηδόο κή ζσθξνληδνκέλνπ δηό ηήο καζπγώζεσο'

Λάλιε με κώλο, ν' ακούσεις πορδές.
Όηαλ
ζπλαλαζηξεθόκαζηε
θαη
ζπδεηάκε
κε
αρξείνπο
μεδηάληξνπνπο, είλαη θπζηθό λα αθνύκε από απηνύο ρπδαηόηεηεο.

θαη

Μικρό κώλο δεν έδειρες, τρανός δε σε φοβάται.
Αλαθέξεηαη ζηελ θνηλώο απνδεθηή ζέζε όηη ε δηαπαηδαγώγεζε ησλ
παηδηώλ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα αξρίδεη από ηελ πνιύ
κηθξή ειηθία.

Με έναν κώλο γερνά ο άνθρωπος, με μια γνώμη δε γερνά.
Κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ αλαζεσξνύκε ζπρλά
δηάθνξα ζέκαηα.

ηηο απόςεηο καο γηα

Μη ζητάς καλλιγραφία απ΄της μυλωνούς τον κώλο.
Γελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε από απαίδεπηνπο αλζξώπνπο επγεληθή
ζπκπεξηθνξά θαη ζσζηέο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο

Μήτε στο διάβολο κερί μήτε στον Σούρκο κώλο.
Δίλαη επηθίλδπλν λα ππνζρόκαζηε νηηδήπνηε ζε αλζξώπνπο θαθνήζεηο
θαη απαηηεηηθνύο.
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Ο λωλός δουλειά δεν είχε κι έτριβε τον κώλο του.
Αλαθέξεηαη ζηνπο αξγόζρνινπο πνπ, γηα λα δείμνπλ όηη είλαη
πνιπάζρνινη, αζρνινύληαη κε αλνεζίεο θαη θάλνπλ εληειώο παξάινγεο
θαη άρξεζηεο πξάμεηο ή ελέξγεηεο. 241.1575.
Αλάινγε : δνπιεηά δελ είρε ν δηάβνινο γακνύζε ηα παηδηά ηνπ. Ή δύγηδε
ηα΄αξρηδηα ηνπ.

Ο ύπνος τρέφει μάγουλα και ξεσκεπάζει κώλους.
Αλλιώς: ό ύπνος θρέφει μάγουλα καΙ ξεγυμνώνει κώλους
νί νθλεξνί παρύλνληαη άιιά πησρύλνπλ
Αλαθέξεηαη ζηηο επηπηώζεηο ηεο ηεκπειηάο.

Όσο ο γάιδαρος γκαρίζει, τόσο ο κώλος του ανοίγει.
Αλαθέξεηαη ζηνπο αζήκαληνπο νη νπνίνη ην κόλν πνπ θαηαθέξλνπλ κε
ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο είλαη λα βιάπηνληαη νη ίδηνη.

Που κάθεται εις τη στεριά και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος
στον κώλο του κουκιά του μαγειρεύει.
Ιέγεηαη γηα απηνύο πνπ δελ αξθνύληαη ζε ό,ηη έρνπλ, αιιά κπιέθνπλ ζε
ππνζέζεηο πνπ ζα ηνπο πξνθαιέζνπλ κπειάδεο θαη πξνβιήκαηα.

Που πηδά πολλά παλούκια, κάποιο θα του μπει στον κώλο.
Όηαλ δεηο «επηθίλδπλα», θάπνηα ζηηγκή ζα πάζεηο ζίγνπξα θάηη θαθό.

πότ' ό Γιάννης δέν μπορεί, πότ' ό κώλος τοϋ πονει:
έπί θηιάζζελνπ άλζξσπνπ

ε ξένο κώλο εκατό ξυλιές.
Ππλήζσο αδηαθνξνύκε γηα ηα παζήκαηα ησλ άιισλ, όζν ζνβαξά θη αλ
είλαη, εάλ δελ έρνπλ επίπησζεηο ζ’ εκάο

Φέσε κώλε κι΄ άσε κι όλε
αντι «κι όλας»
έπί ηνπ κή εξγαδνκέλνπ ζπληόλσο δηα λα έρε ηά αλαγθαία ρξήκαηα δηα
λα ελδπζή θαηλνπξγή ελδύκαηα ηό Ξάζρα
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Υράσεις

Είναι κώλος και βρακί
είλαη ζηελώηαηα ζπλδεδεκέλνη

θα σου κόψω τον κωλο
Απεηιή απζηεξόηαηεο ηηκσξίαο.
Ξξνθαλώο δελ ελλννύληαη νη γινπηνί αιιά ηα ζθέιε δεδνκέλνπ όηη
ππάξρεη θαη ε αλάινγε θξάζε «ζα ζνπ θόςσ ηα πόδηα». Όρη ηνλ θσιν
άιια ηα θώια ζα έιεγε ε θξάζε. Νη αθξσηεξηαζκνί ήηαλ ζπλήζεηο
πνηλέο ζην Βπδάληην.

Μιλάν όλοι, μιλάν κι οι κώλοι.
Ιέγεηαη γηα touο απαίδεπηνπο θαη ρπδαίνπο πνπ έρνπλ ην ζξάζνο λα
παίξλνπλ κέξνο ζε ζνβαξέο ζπδεηήζεηο.

Ο,τι φάμε, ο,τι πιούμε κι’ ο,τι αρπάξει ο κώλος μας
Δθθξάδεη κε θπληθό ηξόπν ηελ απόιπηε πξνζθόιιεζε
απνιαύζεηο.

ζηηο γήηλεο

που να χτυπάς τον κώλο σου κάτω
Γηα άξλεζε: αθόκα δειαδή θαη αλ ηθεηεύεηο κε εδαθηαίεο γνλπθιηζίεο,
κεηάλνηεο δελ πξόθεηηαη λα γίλεη απηό πνπ δεηάο.

Σου κώλου τα εννιάμερα
Ρε ιέκε γηα αζύζηαηεο δηθαηνινγίεο. Ξηζαλόλ γηαηί ηα ελληάκεξα είλαη
κλεκόζπλν ελδννηθνγελεηαθό κε ιίγνπο παξόληεο. Ζ δηθαηνινγία ινηπόλ
γηα ηελ απνπζία καο από θάηη ιόγσ ηεο ππνρξέσζεο λα παξεπξεζνύκε
ζην κλεκόζπλν ησλ ελληάκεξσλ είλαη απαξάδεθηε, είλαη κηα δηθαηνινγία
ηνπ θώινπ.

στου διαβόλου τον κώλο
πνιύ καθξπα. αλάινγν «στου διαβόλου τη μάνα»

21

Τ Π Ο Γ Λ Ω   Ι Ο

60

- ΚΩΛΟΙ ΤΠΑΡΧΟΤΝ

Βιβλιογραφία
131
Γ. ΚΞΑΚΞΗΛΗΩΡΖΠ - ΔΡΚΝΙΝΓΗΘΝΛ ΡΖΠ ΛΔΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΙΩΠΠΑΠ - ΘΔΛΡΟΝ ΙΔΜΗΘΝΙΝΓΗΑΠ 1966

156
ΑΛΡΩΛΗΝΠ ΜΑΛΘΗΛΑΘΖΠ - ΙΔΜΗΘΝ ΔΟΚΖΛΔΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΡΚΝΙΝΓΗΘΝ ΡΝ ΓΡΗΘΝΘΟΖΡΗΘΝ
ΓΙΩΠΠΗΘΝ ΗΓΗΩΚΑΡΝΠ - ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΘΟΖΡΖΠ – 2001

171
Γ. ΚΞΑΚΞΗΛΗΩΡΖΠ - ΙΔΜΗΘΝ ΡΖΠ ΛΔΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΙΩΠΠΑΠ -ΘΔΛΡΟΝ ΙΔΜΗΘΝΙΝΓΗΑΠ, 2009.

196
J.B. HOFMANN - ΔΡΚΝΙΝΓΗΘΝΛ ΙΔΜΗΘΝΛ ΡΖΠ ΑΟΣΑΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

241
ΗΛΑ ΑΛΑΓΛΩΠΡΝΞΝΙΝ - ΙΗΑ ΚΞΝΠΝΛΖ - 1865 ΞΑΟΝΗΚΗΔΠ ΘΑΗ ΓΛΩΚΗΘΑ - ΚΔΡΑΗΣΚΗΝ - 2010

261
ΙΔΜΗΘΝΛ ΡΖΠ ΑΟΣΑΗΑΠ ΔΙΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΙΩΠΠΖΠ, Η. ΠΡΑΚΑΡΑΘΝΠ, ΦΝΗΛΗΜ, 1972.

300
Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΠ - ΚΔΓΑ ΙΔΜΗΘΝΛ ΝΙΖΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΙΩΠΠΖΠ

331
ΠΘΑΟΙΑΡΝΠ ΒΕΑΛΡΗΝΠ – ΙΔΜΗΘΝΛ ΡΖΠ ΘΑΘ΄ ΖΚΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΗΑΙΔΘΡΝ – ΓΘΑΟΞΝΙΑ - 1857

713
Φ. ΘΝΘΝΙΔΠ – ΒΕΑΛΡΗΛΩΛ ΒΗΝΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ηόκνο Β – ΗΗ – ΞΑΞΑΕΖΠΖΠ

720
ΡΑ ΣΟΔΖ ΡΝ ΞΙΝΗΑΟΣΝ ΘΑΗ ΡΩΛ Ξ’ΑΡΝΛ ΑΜΗΩΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΞΑΜΗΩΚΑΡΗΘΩΛ –ΔΘ.
ΡΞΝΓΟΑΦΗΑ -1830

1077
ΚΑΟΗΝΠ ΒΔΟΔΡΡΑΠ – ΡΑ ΒΟΩΚΝΙΝΓΑ ΡΩΛ ΑΟΣΑΗΩΛ ΔΙΙΖΛΩΛ

1150
ΓΗΩΟΓΝΠ ΡΟΑΞΑΙΖΠ –ΓΙΩΠΠΑΟΗ ΠΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΛΗΘΝ ΘΑΒΒΑΓΗΑ

22

Τ Π Ο Γ Λ Ω   Ι Ο

60

- ΚΩΛΟΙ ΤΠΑΡΧΟΤΝ

ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΙΔΙΟΤ
Α1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ
Α2 Η ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΔΙΑΠΟΜΠΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΦΡΑΕΙ ΠΟΤ
ΕΠΙΒΙΩΑΝ
Α3 Λεξικό Βυηαντινϊν Λζξεων
Α4 Λεξικό των άκρων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΡΩΝ ΣΟ ΕΠΙ ΠΟΔΟ, ΔΙΑ ΧΕΙΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ

Α5 "… και ρίξ' το ςτο γιαλό"
ΓΛΩΟΛΟΓΙΚΗ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΛΕΞΕΩΝ, ΕΚΦΡΑΕΩΝ,
ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΤΛΟΠΑΙΔΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΑΣΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΣΗ ΘΑΛΑΑ- ΓΛΤΦΑΔΑ 2012

Αιχμζσ και Τπαινιγμοί
Αλλαγζσ ςτα επϊνυμα
Ανάλατοσ
Ανάλεκτα
Αςπίσ
Βόλτα
Βρεσ τον άγιό ςου
Γαμοτράγουδα
Γάτεσ
Εκφράςεισ, δυςκόλωσ εννοοφμενεσ
Επί Ποδόσ
Επί των τφπων των Ήλων
Επίλεκτεσ Παροιμίεσ
Επϊνυμα - Διάγραμμα
Επώνυμο:Προβελζγγιοσ
Ετυμολογία και ςφνκεςθ λζξεων
Ετυμολογία του ρίςκου
Ζχουμε μεςάνυχτα για το «μεςθμζρι»
Η Βυηαντινι Γραφειοκρατεία
Η Γοργόνα Μζδουςα
Η Κριτθ χωρίσ -ακθςμοφσ
ΙΠΠΟΣΙΚΗ ΦΑΛΙΑΡΑ
Ιςτορίεσ του Χότηα
Καταγώγιο
Κουρτζςθσ και οχι μονον
Κυψζλθ 1950-1965 μ.Χ. υπο αναπτυξθ
Λζξεισ ηθτοφν ετυμολογία (Λαμογιά, Λοβιτοφρα)
Λόγοι και Αντίλογοι
Ματκ. 10 & 19 - Μπράβο κακοδιγθςθ!
Μεςαρά
Μζςθ Οδόσ
Μιά ταφρωςθ αλλοιώτικθ από τισ άλλεσ
Μιά φορά κι ζνα καιρό
Ου γαρ ζρχεται μόνον
Παροιμίεσ - Ειςαγωγι
Παροιμίεσ των μεν για τουσ δε
Περί Λόγου ο λόγοσ
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Πότε κα κάμει ξαςτεριά
Πρωταπριλιά
Ροφχα και πράγματα ςχετικά με τοπωνφμια
θμεία και Σζρατα
κολιανά
ουλάτςο
πείρα
χολια πανω ςτο ευαγγελιο κατα Λουκαν
Σα δυςκόλωσ εννοοφμενα
Σζμνω και κόπτω
Σι νομίηουμε για τα νομίςματα
Σο Δεντρο τθσ Γνώςθσ - Λαογραφία
Σο καςίδι του Ιμπζριου
Σο Φαγείν - Σο φαγθτό ςτι γλϊςςα
Σοπωνφμια
Συλλθρκώτιςςα
Σων Δαςκάλων μου οι κιζσ
Τπογλώςςια
Τφαντουργία και Γλώςςα
Ωχ! Ανάςταςθ!
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