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ημαςια:
Εργαλείο των ςιδθρουργϊν για τιν επεξεραςία πυρωμζνου
ςιδιρου και των μεταλλορφχων ι λατόμων για το ςπαςιμο λίκων θ
βϊλων χϊματοσ.
Τρυγαῖοσ:νὴ Δί᾽ ἡ γὰρ ςφῦρα λαμπρὸν ἦν ἄρ᾽ ἐξωπλιςμζνθ.
Αριςτοφάνθσ –Ειρινθ 566

Μετάφραςθ: το καλοφτιαγμζνο, αλικεια, βωλοκόπι κοίτα πωσ λάμπει

Ετυμολογία:
Απο το αρχ. ρ. αςπαίρω: ςπαρταράω

Παραγωγα:
Απο τθν αρχαία ςφφρα προζκυψε το μεςαιωνικό ςφυρίον. (υποκοριςτικό του ςφφρα) και
το νεότερο ςφυρί.

υνθετα
Ξυλὀςφυρα:κν. Ματςολα. ματςόλα < λατινικι mateola ι ματρακάσ
Σφυροδρζπανο: Κομμουνιςτικό ςφμβολο με ςυνδυαςμό ςφφρασ
(βιομθχανικοί εργάτεσ) και δρεπανιου (αγροτιά).

Σφυρκοζφαλοσ:είδοσ καραχαρἰα.

Οι ςφυροκζφαλοι (γνωςτοί και ωσ ηφγαινεσ, ςφφραινεσ και ςφφρνεσ) είναι
καρχαρίεσ που ανικουν ςτθν τάξθ καρχαρινίμορφα με χαρακτθριςτικι και
αςυνικιςτθ δομι κεφαλιοφ, το όποιο επιπεδοποιείται και επεκτείνεται ςαν
ςφυρί. Οι ςφυροκζφαλοι αποτελοφν τθν οικογζνεια ςφυρνίδεσ και χωρίηονται
ςε δφο γζνθ, το γζνοσ φφρνα και το γζνοσ Ευςφφρνα που περιλαμβάνει μόνο ζνα είδοσ.
Ο ρόλοσ τθσ δομισ του κεφαλιοφ δεν είναι επακριβϊσ γνωςτόσ με κεωρείεσ να λζνε ότι
οξφνει τισ αιςκιςεισ, βοθκάει ςτθν μετακίνθςθ και ςτθν χειραγϊγιςθ τθσ λείασ. Οι
ςφυροκζφαλοι ςχνάηουν κοντά ςτισ ακτζσ και είναι από τα λίγα είδθ καρχαριϊν που ςχθματίηουν
κοπάδια. Σο μικοσ ποικίλει ανάλογα με το είδοσ από 0,9 ςε 6 μζτρα και φτάνουν ςε βάροσ το μιςό
τόνο
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Σφυροβολία, ςφυροβόλοσ:
Ολυμπιακό αγϊνιςμα διαφορετικό από τθ ςφαιροβολία. (αγγλ.
hammer throw). Προζρχεται, όπωσ και θ ςφαιροβολία, από παραδοςιακά
αγωνίςματα που διεξάγονται ςτθ κωτία. Σο όνομά τθσ παραπζμπει ςτθν
παραδοςιακι μορφι τθσ, όπου οι διαγωνιηόμενοι προςπακοφν
εκςφενδονίςουν όςο γίνεται μακρφτερα ζνα μεγάλο ςφυρί ςιδθρουργοφ.
τθν ςφγχρονθ μορφι, το ςφυρί ζχει αντικαταςτακεί από ςιδερζνια ςφαίρα θ
οποία ςτερεϊνεται ςε ζνα μακρφ μεταλλικό ςφρμα που καταλιγει ςε μία
χειρολαβι. Εικόνα 1 -κϊτοσ ςφυροβόλοσ. Σα παγκοςμια ρεκορ
Εικόνα 1 -Σκώτοσ
κατεχουν εισ μεν τουσ ανδρεσ ο Ρϊςςοσ Yuriy Syedikh με 86.74 μ.
ςφυροβόλοσ
Stuttgart ςτισ 30/08/1986, εισ δε τισ γυναίκεσ θ Γερμανίδα Betty
Heidler με 79.42 μ. ςτισ 21/05/2011.

υνώνυμα:
Βαρειά: Η μεγάλθ ςφυρα ςτουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ λζγονταν βαρζα *ςφφρα+ και το
επίκετο ουςιαςτικοποιικθκε ςε «βαρζα» και ςιμερα βαρειά. Η μικρότερθ βαρειά λεγεται
βαρειοποφλα. Τπάρχει και γραφι βαριά με ιωτα.
Σφφραινα: Ψάρι κζςτρα. Κζςτρα ειναι ςυνϊνυμο του ςφφρα ςτα Αρχαία Ελλθνικά .
Η κζςτρεσ αποτελοφν υποςφνολο των ςφυραινϊν όπωσ μαρτυρεί ο Οππιανόσ ςτα
«Αλιευτικά» του Ι. 172. Ο τράτων 28 όμωσ κεωρεί οτι θ ςφφραινα ονομάηεται κζςτρα ςτθν
Αττικι διἀλεκτο.
Κζςτρα: ςφφρα ςτα Αρχαία Ελλθνικά
Κεςτρεφσ : απο το κζςτρα (ςφφρα) παράγεται το κεςτρεφσ που ςθμαίνει το ψάρι κζφαλοσ
(μουγίλοσ ο κζφαλοσ, Mugil cephalus, αγγλ. mullet) βλ. Εικόνα 2 - Κζφαλοσ. Οι κυλικοί
αυγωμζνοι κζφαλοι λζγονται μπάφεσ. Απο τισ μπάφεσ βγαίνει το αυγοτάραχο1. 1124.38
τα ςχόλια ςτο βιβλιο του Αιλανοφ «Περι ηϊων ιδιότθτοσ» 1017.239 διαβάηουμε:
θμ. 79:ΚΕΣΡΕY: Παραδοςιακά, ζχει επικρατιςεί ο κεςτρεφσ να μεταφράηεται ωσ
κζφαλοσ. Όμωσ ςτθν αρχαιότθτα κεςτρεφσ ι κζςτρα ιταν μια άλλθ ονομαςία του ψαριοφ
ςφφραινα κν. λοφτςοσ.
Μεταφορικά με το κεςτρεφσ υπαινίςονταν οι αρχαίοι τον νθςτικό και φτωχό άνκρωπο
αλλά και αυτόν που είναι φτωχόσ επειδι είναι ζντιμοσ. Αυτὀ το είδοσ είναι υπό εξαφάνιςθ.

1

Σο ορκὀν αυγοτάριχον:αυγό+ταριχεφω = παςτϊνω, ςυντθρϊ με αλάτι.
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Εικόνα 2 - Κζφαλοσ

υγγενικά:

Ψαρια
τθν ιδια οικογζνεια με τισ ακανκοπτζρυγεσ ςφφραινεσ
κατατάςςεται και το ψάρι των ωκεανϊν μπαρακοφντα.

Εικόνα 3 - Μπαρακοφντα

Φράςεισ
Μεταξφ ςφφρασ και άκμονοσ : ςε πολφ δφςκολθ κζςθ.ΒικκιΛεξικό Μπροςτά ςε ζνα επικινδυνο
δίλθμμα. 300.162
Ενα πράγμα που είναι μεταξυ ςφφρασ και άκμονοσ* κα καταςταφεί και απο τισ δφο
πλευρζσ. Κίνδυνοσ ολικισ καταςτροφισ .

*) Ο άκμων είναι το αμόνι: Η ςιδερζνα βάςθ πάνω ςτθν οποία
ςφυρθλατοφνται τα μζταλλα. υνικωσ τοποκετείται ςε ζνα κορμὀ
δζντρου. Σο ςίδερο πυρϊνεται ςτο καμίνι μετά το παίρνει ο ςιδεράσ με
τθ λαβίδα. H λαβίδα λζγεται οξφλαβοσ (ο), ι οξυλάβθ (θ) ι ξυλάβιον (το). 160.219
Σφυρθλατώ : Διαμορφϊνω με ςφφρα. υνικωσ λζγεται με μεταφορικι ςθμαςία :
Διαμορφϊνω το χαρακτιρα κάποιου. κλθραγωγϊ.
Το ζβγαλε ςτο ςφυρί: Σο εξζκεςε ςε δθμοπραςία. Επειδι ο Δθμόςιοσ κφρθκασ του
Δθμοπρατθρίου κατακυρϊνει το πωλοφμενο ςτον τελευταίο πλειοδότθ με το κτφπθμα ενοσ
ξφλινου ςφυριοφ. Προθγοφνται οι τυπικζσ φράςεισ: «2500 ενα, 2500 δφο, 2500 τρια»
επακολουκεί μικρι ςιωπι από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντασ και μετά τςάαακ χτυπάει ο
κφρθκασ το ςφυρί του οπότε και γινεται θ κατακφρωςθ αντί 2500 ευρω.
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Από αυτι τθν διαδικαςία προζκυψαν και οι εκφράςεισ «άλα οφνα, άλα ντοφε, άλα τρζ» και
θ αλλθ: «το πρόλαβα ςτο τςακ» δθλαδι τθν ςτιγμι που πιγαινε να κάνει «τςακ» το ςφυρί
του δθμοπρατθρἰου.

Παραδείγματα από ςυγχρονεσ δημοςιεύςεισ
Μεταξφ ςφφρασ και άκμονοσ θ Ιταλία και θ Ιςπανία
www.dailynews24.gr/index.php?... –
Μεταξφ ςφφρασ και άκμονοσ τα Σαμεία για τα ομόλογα .
www.enet.gr/?i=news.el.article&id

“Στο ςφυρί” τζςςερισ μονάδεσ τθσ ΔΕΗ ςε Αμφνταιο, Φλϊρινα και Μεγαλόπολθ
http://www.newsit.gr
Η «Μεγάλθ Παραςκευι» του Ράλλθ ςτο ςφυρί
Πρόκειται για πίνακα του Θεόδωρου Ράλλθ (1852-1909) που εκποιεἰται από το Sotheby’ s
του Λονδίνου.
http://www.tovima.gr

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
160 Φάιδων Κουκουλζσ – Βυηαντινϊν Βίοσ και πολιτιςμόσ -Σομ. Β-Παπαηιςθσ
216 Ευάγγελοσ Παπαηαχαρίου - Λεξικό τθσ Πιάτςασ - Αργκό – ΚΑΚΣΟ
300 Δ. Δθμθτράκοσ -Μζγα Λεξικόν ολθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςθσ –ΔΟΜΗ
1124 – Ψάρια του Αιγαίου –Ερμισ -1975

ΓΛΩΑΡΙ
Κατακφρωςθ
Πολζσ φορζσ φορεσ θ κατακφρωςθ (απο το αρχ. Ρθμα κυρῶ> κφροσ) που ςθμαίνει
επιςθμοποίθςθ και πρόςδοςθ κφρουσ , ςυγχζεται με το κατοχφρωςθ που ςθμαίνει
διαςφἀλιςθ (απο το αρχ. Ριμα οχυρῶ)
Πχ. Ο διαγωνιςμοσ κατακυρϊκθκε ςτθν «Αρπαξεναφάσ & Κλεψενάχθσ ΑΕ»
Με το Copyright© κατοχυρϊνουμε τα πνευματικά μασ δικαιϊματα.
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Σο ςθμα κατατεκζν (διεκνϊσ ™ι ®) ειναι αυτο που ζχει κατοχυρωκεί επιςιμωσ με
ειδικι κατάκεςθ προβλεπόμενθ από τον «Νόμο περι θμάτων»
μπάφα
α) αντικείμενο ςυηιτθςθσ ι κουβζντα χωρίσ ενδιαφζρον χωρίσ νόθμα, χωρίσ
περιεχόμενο. Μάλλον άπό τι μπάφα τό μεγάλο αυγωμζνο κἐφαλο (ψάρι) ποφ τό
κάνουν μόνο ψαρόςουπα καί ποφ δζν ζχει νοςτιμιά (  ι ειναι νωκρό λογω τθσ
εγγυμοςφνθσ του, βλ μπαφιάηω)
β) ποτό κακισ ποιότθτοσ
γ) ι ηάλθ ποφ προκαλεί τό ποτό κακισ ποιότθτοσ.

Μπάφιάηω
ηαλίηομαι κουράηομαι απὀ μια κατάςταςθ. Κυριολεκτικά κάνω κάποιον νωκρὀ ςαν
αυγωμζνο κζφαλο (μπάφα)
Πρβλ . μασ μπάφιαςε μϋόλεσ αυτζσ τισ ανοθςίεσ του.
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