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Ειςαγωγή
Μιλάμε πολλζσ φορζσ ςτα υπογλϊςςια για περιεργεσ λζξεισ ςθμαντικζσ , δυςιμαντεσ,
αςιμαντεσ. Η ςθμαερινι εινα πολυςιμαντθ.

ημαςία
Ο κόλποσ (ανατομια 1)
Ο κν. κόρφοσ Σο τμθμα απο τθν βάςθ του λαιμοφ μεχρι τθ μζςθ.
Πρβλ. Φράςεισ «φτφςε ςτον κορφο ςου»1 και «τι φίδι ζκρυβα ςτον κόρφο μου».
υνεκδοχικά κόλποσ ςθμαίνει τθν αγκάλθ, τθν αγκαλιά.
Πρβλ. Σο εκκλθςιαςτικό τθσ Νεκρϊςιμθσ Ακολουκίασ:«ἑν ςκθναίσ δικαίων τάξαι, εν κόλποισ
Αβραάμ αναπαφςαι και μετά αγἰων ςυναρικμἠςαι».
Ο Κϊςτασ Βάρναλθσ αυτό εννοεί ςτθν «Μπαλάντα του κυρ-Μζντιου» λζγοντασ :
κιϋψυχι μου κε να δράμει
ςτθ ηεςτι αγκαλιά τϋΑβράμθ
τϋαςπρα τϋαχερζνια του
να φιλάει τα γζνεια του.

Ο κόλποσ (ανατομία 2)
Σο γυναικείο αιδοίο, ο κολεόσ, το μουνί.
Σο πραγμα, το τετοιο, το κουτι (κατϋευφθμιςμον)
ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ για το αιδοίο
Βλθχϊ2
Δελφφσ
Επίςιον
Εςχάρα
Εχίνοσ
Κπποσ
Κζλθσ3
Κιποσ
Κτείσ
Κφςοσ
Κφςτθ & κφςτοσ
φκον4
Χοίροσ

1

Φραςθ που χρθςιμοποιοφςαν και ςτιν αρχαιότθτα. Σθ ςυναντάμε ςτον Θεόκριτο (`300 πΧ.) 6.39:
«ὡσ μθ βαςκανκϊ δε, τρίσ εισ εμόν ζπτυςα κόλπον»
2 Καλονίκθ: καὶ νὴ Δία κομψότατα τὴν βλθχϊ γε παρατετιλμζνθ. Αριςτοφάνθσ Λυςιςτράτθ 86

3 Κζλθσ (Ευςτάκιοσ Ι53β. 34.)
4

. Ιςωσ απο αυτι τθν ςθμαςία ο ςυκοφάντθσ =ο/θ δεικνφων/δεικνφουςα το ςφκον =ο αναίςχυντοσ.
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Σφνθετα
Κολπιςμόσ ι κολεοςπαςμόσ
Κολποραφι (χειρουργικι αποκατάςταςθσ του χαλαρωμενου κόλπου, του κολεου,
επζμβαςθ διάφοροσ τθσ παρκενοραφισ που αφορά τόν υμζνα).
Ενδοκολπικόσ/θ επικ. Κυριωσ για χριςθ φαρμάκων, υποκζτων πλφςεων κλπ. Μάλλον
ατυχισ οροσ αφοφ μόνον το ζνδον (μζςα) μπορει να ιςχφει. Ορκότερο: κολπικόσ
Κολποδιαςτολζασ< κολποσ + διαςτολι. Διςκελεσ εξαρτθμα που διαςτζλει τον κολπο για
εξζταςθ.

Ο κόλποσ (ιατρική)
Καταπλθξία, κατάρευςθ, shock – collapsus.
Φράςθ: του ιρκε κόλποσ ι νταμπλάσ5

Ο κολποσ (Ενδυματολογια)
Η τςζπθ, το μεςα μεροσ του ενδφματοσ, ο κόρφοσ.
Απο εδω κακε τι που χωράει ςτιν τςζπθ: εγκόλπιον.
Ετςι προεκυψε το ρθμα εγκολπϊνωμαι που ςθμαίνει βάηω ςτθν τςζπθ μου και μεταφορικα
υιοκετϊ ιδεεσ και αποψεισ, κατανοϊ. Σα εγκολπϊματα
υνωνυμα
Τςέπη
Απο το Σουρκικό cep (προφ. τηζπ). Τποκοριςτικό: Σςεπάκι
Φράςεισ:
Σον ζχει ςτο τςεπάκι του: τον ζχει ωσ υποχείριο.
Σο πλθρωςε απο τιν τςζπθ του: εξ ιδίων.
Οςο ςθκϊνει θ τςζπθ του: Οςο του επιτρεπουν τα οικομικά του
Δεν κα μου κάνεισ κουμάντο ςτθν τςζπθ μου:Δεν κα ζλεγχεισ τα οιονομικά μου.
Ειμαςτε μια τςζπθ: Εχουμε κοινι διαχείριςθ των οικονομικϊν. υνικωσ για αντρόγυνα (ο
άνδρασ γεμιηει και θ γυναίκα αδειάηει τθν κοινι τςζπθ).
Περςίκιον
Ή Περςικι (Μεςαιωνικό).

5

Σο ορκο ειναι νταμλάσ από το τουρκικό damla που ςθμαίνει καταπλθξια, paralytic stroke και οχι
από το tabla < μεσ. Ελλ. Σάβλα που παροξφνεται κι’ολα. To τάβλα < λατ. Tabula > τάβλι, ταμπζλα
[145.339]
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Απλώνφ εις ηο περζίκιν μοσ, γσρεύφ ηο ποσγκίν μοσ,
δια ζηάμενον6 ηο υηλαθώ, κι' ασηό γέμει ταρηία.7

Η λζξθ “περςίκιον” που ςυναντάται ςε βυηαντινά κείμενα, ςθμαίνει, μεταξφ άλλων,
“τςζπθ”, δθλαδι μια από τισ πολλζσ ςθμαςίεσ των αραβικϊν “jayb” ι “jaib”. Προφανϊσ
απο τιν Περςία.

Ο κόλποσ (γεωγραφία)
Γεωγραφικόσ όροσ: ςθμαίνει τθν πεταλοειδι καλάςςια περιοχθ που ειςερχεται ςε ενα
τμθμα γθσ.
Πρβλ. Ο αρωνικόσ κόλποσ, ο πολεμοσ του *Περςικοφ+ κόλπου
Ανάλογο: ο ὀρμοσ.
υνϊνυμα: κόρφοσ, *φυςικό+ λιμάνι
Αντίκετο: ακρωτιρι, χερςόνθςοσ

Σο κόλπο
Σζχναςμα, ςυμπαιγνία με ςκοπ:ό τθν εξαπάτθςθ του άλλου.

Εγκυκλοπαιδικά
το πλθκυντικό τα κόλπα τησ δουλειάσ ςθμαίνουν τισ ειδικζσ τεχνικζσ του επαγγζλματοσ.
Γνωςτά επ ιςθσ τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα.

Φραςεισ
Μθ μου κανεισ κόλπα (παρελκυςτικζσ τεχνικζσ και ενζργειεσ)
Ειναι μεςϋτο κόλπο και ο Χ. (ςυμμετζχει ςε ςυμπαιγνία).

Ετυμολογία
Απο το Ιταλικο Colpo=κτφπθμα (πρβλ. Αγγλ. Stroke)
It. Colpo di Stato: Πραξικόπθμα, Colpo d’ occhio: κτφμθμα του ματιοφ, εν ριπι οφκαλμοφ.

Παράγωγα
Κολπατηισ: άτομο που ςυνθκίηει να κάνει κόλπα

6

Ιςτάμενον = τρζχον νόμιςμα.
Βλ. 305, ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Α - ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΛΩΗ, Λ. ΠΟΛΙΣΗ, ΔΩΔΩΝΗ, Πτωχοπρόδρομοσ
Προδρομικά ποιιματα (1-144) ςτ. 33-34
7
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Λαικό Σραγούδι
Μθ μου κάνεισ κόλπα που τα ξζρω
Ξερεισ πωσ κοντα ςου υποφζρω.

Βαλκθκεσ να με τρελανεισ
με τα κόλπα που μου κάνεισ

Δυό Μεμἐτια τα καθμζνα
Μεσϋτο κόλπο θταν μπλεγμζνα.
Σο βαπορι απϋτθν Περςία – Β. Σςιτςάνθ.

υνώνυμα:
Τρφκ, απάτη, δολιότητα, ματςαράγκα, λαμογιά, λουμπινιά, ταχυδακτυλουργία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
160 Φάιδων Κουκουλζσ – Βυηαντινϊν Βίοσ και πολιτιςμόσ -Σομ. Β-Παπαηιςθσ
216 Ευάγγελοσ Παπαηαχαρίου - Λεξικό τθσ Πιάτςασ - Αργκό – ΚΑΚΣΟ
261 Ι. ΣΑΜΑΣΑΚΟ - ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ - ΦΟΙΝΙΞ – 1972
300 Δ. Δθμθτράκοσ -Μζγα Λεξικόν ολθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςθσ –ΔΟΜΗ
305, ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Α - ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΛΩΗ, Λ. ΠΟΛΙΣΗ, ΔΩΔΩΝΗ, Πτωχοπρόδρομοσ
Προδρομικά ποιιματα (1-144) ςτ. 33-34
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