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Ειςαγωγή 
Διπλι κλθρονομία από τθν μακροχρόνιον δουλείαν και απειλιν του αιμοςταγοφσ και 

αιματοβαφοφσ δυνάςτου. (κακαρευςιάνικο αλλά ζχει πατριωτιςμό).   

Οι Σοφρκοι μασ άφθςαν δφο λζξεισ «χαλί» και «χάλι».  Ασ δουμε λοιπον τα χάλια μασ και τα 

χαλιά μασ.  

Χαλί 

ημαςία  
Απο το Σουρκικό Halì. Ο αρχαίοσ  τάπθσ. Κάλυμα του  δαπζδου ι ταλαιότερα και του τοίχου.  

Εγκυκλοπαιδικά 
Ο τάπθσ  

τάπθσ *α^+, θτοσ, ὁ, 

χαλί , ςτρωςίδι, “τάπθτα φζρεν μαλακοῦ ἐρίοιο” Οδφςςεια.4.124; “χλαινάων . . οὔλων τε 

ταπιτων” Ιλιάδα.16.224; εφάπλωμα επι κακιςμάτων ι κλινϊν, “εἷςεν δ᾽ ἐν κλιςμοῖςι 

τάπθςί τε πορφυρζοιςιν” 9.200,πρβλ. 10.156, 24.645, Οδφςςεια.4.298, 10.12, 

Ηρόδοτοσ.2.44, SIG1106.; “φορμὸν ἔχειν ἀντὶ τάπθτοσ” Αριςτοφάνθσ. Πλοφτοσ.542; τάπθσ 

Αἰγφπτιοσ, Ἆφροσ, etc., Edict.Diocl.19.21,24, al.—Αργότερα και τάπισ, ι δάπισ. 

ΠΗΓΗ Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Ηenry 
Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940. 

Φαίνεται πωσ οι Βυηαντινοί  ονόμαηαν τάπθτεσ και τα εφίππια, τα υφάςματα που μπαίνουν 

κάτω απο τι ςζλλα (κν. ςαμαροςκοφτια):  

«ἅρματα περικαλλῆ μετὰ ἵππων βαςιλικῶν χρυςοχαλίνων ςὺν τάπησιν ἁλουργοῖσ» 

ΠΗΓΗ: Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ – Βιοι Βαρλαάμ κια Ιωάςαφ 

Σο χαλί του αλόγου είχε και διακριτικο χαρακτιρα. Σο πολυτελζςτερο εδειχνε 

υψθλόβακμο αξιωματοφχο. Σο χαλί (εφίππιο)  δειχνει το χάλι (status) του!   

υνώνυμα 
Χράμι , βελεντηα, κίλιμι, ςτρωςίδι, μπερντἐσ, παραπζταςμα  

Ειδικά χαλιά 

Το ιπτάμενο χαλί  

Απο τα παραμφκια τθσ Χαλιμασ.  
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Η Χαλιμά είναι κφριο όνομα και δεν ζχει ςχζςθ οφτε με το «χαλί μασ» οφτε με το «χάλι 

μασ».    

Επίθετα 

Κόκκινο  χαλί  

Χαλί με μορφι διαδρόμου με βακφ κόκκινο χρϊμα που ςτρϊνεται για να περπατιςουν  οι 

επίςθμοι. 

 

Σα χαλιά των άλλων 

Γαλικά  

Σο χαλί λζγεται tapis . Απο το Ελλθνικό τάπθσ –ταπθτοσ . Σο τελικο ςίγμα δεν προφζρεται 

και θ λζξθ, ὀπωσ ὀλεσ οι Γαλλικἐσ τονίηεται ςτθ λιγουςα. Ετςι  ακοφγεται ταπί. 

Απο το tapis > tapisserie = ταπθτοποιία θ ίδια λζξθ επζςτρεψε  ςτα Ελλθνικά ωσ αντιδάνειο 

και κατάντθςε να ςθμαίνει «διακοςμθτικό χαλί τοίχου». 

Φράςεισ 

Σου έςτρωςαν το κόκκινο χαλί 

Σου ζκαναν επίςθμθ υποδοχι.  

Σου τράβηξαν το χαλί.  

Ο πιο αποτελεςματικοσ τροποσ για να κανεισ καποιον να πζςει χωρισ να χειροδικιςεισ. 

Λζγεται με ματαφορικι ζννοια :τον υπονομεφουν.   

Έμεινε ταπί. 

 Χαρτοπαικτικι θ προζλευςθ. Ζμεινε να βλεπει μονο το tapis, δθλαδι τθν χαρτοπαικτικι 

τςόχα, τουζςτιν χϊρισ χρθματα ι μαρκεσ μπροςτά του. 

Έθεςε το θέμα επι τάπητοσ 

Εβαλε το κζμα προσ ςυηιτθςθ. Απο το χαρτοπαίγνιο, οπου κατατίκενται ςτο tapis  τα 

χριματα για να γίνει παιγνίδι. Η μετατροπι του  tapis  ςε «επί τάπθτοσ» είναι λόγια.  

Επώνυμα 
Χαλάσ (καταςκευαςτισ ι και πωλθτθσ χαλιϊν). τθ δεκαετεία του ’50 γυφτοι γυρνοφςαν 

ςτισ γειτονιζσ και φϊναηαν χαλιά,κιλίμια, χαλιά ζχχοντασ επϋϊμου το εμπόρευμα  

 

Σο χάλι 
Κατάςταςθ  

Ετυμολογία  
Απο το τουρκικο hal : κατάςταςθ,  status. Οχι κατϋαναγκθν κακι κατάςταςθ.   
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Εγκυκλοπαιδικά 
τα Ελλθνικά ςυνικωσ υπονοείται θ κακι κατάςταςθ.  

Φραςεισ 
Ελα να δείσ τά χάλια μασ 

Γιναμε χάλια 

Αςε με ςτό χάλι μου 

Χάλαςε < απο το χαλϊ =χαλαρϊνω αλλά και με κάποια επιρροι απο το χάλι. Ο χαλαςμζνοσ 

δεν ειναι μόνον αδρανισ αλλϋκαι ςε κακι κατάςταςθ.   

Σο μαυρο μασ χάλι ι το κακό μασ το χάλι. Η κακι μασ κατάςταςθ. Φράςθ που τθν ζλεγαν 

όςοι ιξεραν τθν ςθμαςία του χάλι =κατάςταςθ και όχι χάλι = κακι κατάςταςθ. Ετςι 

προςζκεταν το «μαφροσ» ι το «κακόσ» για να το χαρακτθρίςουν.  

Τπενκυμίηω οτι το «μαφροσ» ςθμαἰνει δφςτυχοσ, ατυχισ, ταλαίπωροσ και προζρχεται απο το Σοφρκικο Kara  που 

ζχει τθν ίδια ςθμασἰα. Ετςι τα διάφορα Ελλθνικά επϊνυμα που αρχίηουν απο Καρἀ- (Καραπάνοσ, Καραβαγγζλθσ, 

Καραδθμιτρθσ) δεν ςθμαίνουν το μαυριδερό άνκρωπο αλλά τον δυςτυχι ι ταλαιπωρο. υνακόλουκα το 

επϊνυμο Καραχάλιοσ ςθμαίνει αυτόσ που είναι ςε μαφρο χάλι, δθλαδι ςε δυςχερι κατάςταςθ.  

   

Παράγωγα 
Καραχάλιοσ,(επϊνυμο) 

Λαικό Σραγούδι 
 

Από τα γλυκά ςου μάτια  

 

Από τα γλυκά ςου μάτια 

τρζχει ακάνατο νερό  

ςεβντίμ αμάν και  

ςε γφρεψα λιγάκι 

και δε μ ‘εδωκεσ να πιϊ 

 

Ολμάη πιπίνι μου Ολμάη1 

να με πεκάνεισ πολεμάσ 

 

Είπα ςου μθ με πειράηεισ 

κι άςε με ςτο χάλι μου  

ςεβντίμ2 αμάν 

και το νου με  τον πιρεσ 

από το κεφάλι μου 

                                                             
1 Φκάνει τουρκ. Κυριολ. «Απαράδεκτο!» 
2 Ερωτά μου 
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υνώνυμα:  
Τρφκ,  απάτη, δολιότητα, ματςαράγκα, λαμογιά, λουμπινιά, ταχυδακτυλουργία. 
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