
ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΜΑ – ΤΠΟΓΛΩΙΟ  42 – Χειμϊνασ 

Copyright © Aris Stougiannidis                ελ 1 
 

 

ημαςία 

Ο χειμϊνασ είναι μία από τισ 4 εποχζσ τθσ εφκρατθσ ηϊνθσ και είναι θ ψυχρότερθ εποχι του 

ζτουσ. Αςτρονομικά, ξεκινά με το χειμερινό θλιοςτάςιο ςτισ 21 Δεκεμβρίου ςτο Βόρειο 

Ημιςφαίριο και ςτισ 21 Ιουνίου ςτο Νότιο Ημιςφαίριο). Σελειϊνει κατά τθν εαρινι ιςθμερία 

ςτισ 21 Μαρτίου ςτο Βόρειο θμιςφαίριο και ςτισ 21 επτεμβρίου ςτο Νότιο. τθν 

μετεωρολογία μετροφνται ςυμβατικά οι μινεσ Δεκζμβριοσ, Ιανουάριοσ, Φεβρουάριοσ για 

το Βόρειο Ημιςφαίριο και Ιοφνιοσ, Ιοφλιοσ και Αφγουςτοσ για το Νότιο. 

Ετυμολογία  
Από το αρχαίο χειμϊν. Η ρίηα απο ςανςκριτικό ΧΙΜΑΧ (himah) 

Μεταφορέσ και παρομοιώςεισ 
Αν και ςτο τρζχον ζτοσ ο Αςτρονομικόσ χειμϊνασ ζχει μόνο δζκα μζρεσ, εν τοφτοισ  ςτισ 

παρομοιϊςεισ ςυμβολίηει το τζλοσ και τα γεράματα. Ασ μθν ξεχνάμε ότι ο χειμϊνασ είναι θ 

άςπρθ εποχι  λόγω του χιονιοφ. Σα γεράματα είναι αυτά που φζρνουν τα χιονιά ςτα μαλιά. 

Φζρνουν άςπρα μαλλιά ςτθν κεφαλι και κακά μαντάτα αλλοφ.  
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Παροιμίεσ  
 Ο κεόσ κατά το βουνό ρίχνει και το χιόνι 

 Χιόνια πζφτουν το Γενάρθ , χαρζσ κα 'ν τον Αλωνάρθ (Ιοφλιο)241.1562  

 Aπό Mάρτη καλοκαίρι κι από Aφγουςτο χειμώνα 

 Γαμπρόσ αλωναριάτικοσ κακό χειμϊνα βγάνει241. 498 

 Οποιοσ τον Αφγουςτο γαμεί κακο χειμϊνα βγάνει 241.1668 

 Οποιοσ μοχκάει το χειμϊνα χαιρεται τον αλωνάρθ241.1373 

 Χειμϊνασ αβρεχτοσ , καλοκαϋρι άκαρπο.241.1557 

 Θρζψε λφκο το χειμϊνα να ςε φάει το καλοκαίρι241. 660  

Παράγωγα  
τα Λατινικά Hiems = χειμϊνασ 

hībernus , a, um, adj. root Sanscr. himas, Gr. χιϊν, χιόνι, 

 for hiemernus (hīm-), cf. χειμερινόσ,  

Σίτοσ Λίβιοσ . 9, 28, 2: “hiberna aedificavit,” Εκτιςε χειμερινά [κάςτρα].  9θ Δεκάδα . 23, 48, 

2; 7, 38, 4.— 

 

Χειμωνικό  
Καρποφηι.  ο υδροπζπων  

 

Χείμαρροσ 
υντετμθμζνοσ τφποσ του χείμα+ροφσ,<ρζω  (πρβλ. κατάρρουσ) 

 

Χίμαροσ  
Σράγοσ ι αίγα γεννθμζνθ τον προθγοφμενο χειμϊνα. Από τθν ςανςκριτικι ρίηα ΧΙ  

 

Χίμαιρα 
Για το μυκικό τζρασ, τθ  χίμαιρα βλ. λζξθ ςτα «υβρίδια» τθσ ςυλλογισ μου  "Βρε ηϊον!". 

Κλικ εδϊ 

 

Χειμέριοσ  
Χειμωνιάτικοσ. Γνωςτό το "χειμζρειο κφμα επειδι χρθςιμεφει για τθν οριοκζτθςθ του 

αιγιαλοφ: Ο αιγιαλόσ είναι το μζροσ τθσ παραλίασ ζωσ εκεί  που φκάνει το χειμζριο κφμα. 

http://www.stougiannidis.gr/hypoglossal/32_hybrids.htm#ximaira
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Ο αιγιαλόσ είναι εκτόσ εμπορίου ανζκακεν1. (Ανικει ςτα res extra commercium, του 

Ρωμαικοφ Δικαίου)  

Χειμερινά ανάκτορα  
Η Οκτωβριανι Επανάςταςθ 

μποροφμε να ποφμε ότι ιταν 

θ δεφτερθ φάςθ τθσ Ρωςικισ 

Επανάςταςθσ, μετά τθν 

επανάςταςθ του Φεβρου-

αρίου, που γκρζμιςε τθν 

προςωρινι κυβζρνθςθ και 

ζδωςε τθν εξουςία ςτα 

οβιζτ (εργατικά ςυμ-

βοφλια). Η ανατροπι τθσ 

προςωρινισ κυβζρνθςθσ 

ξεκίνθςε τυπικά τθν 25θ 

Οκτωβρίουτου 1917  με τθν 

κατάλθψθ των χειμερινών 

ανακτόρων, με τισ εργατικζσ πολιτοφυλακζσ και τουσ φαντάρουσ να εξορμοφν από τισ 

γειτονιζσ ςτο κζντρο τθσ Πετροφπολθσ καταλαμβάνοντασ κομβικά ςθμεία. 

 

Χειμωνιάτικα  
 Επίρρθμα που  ςθμαίνει «ςτθν διάρκεια του χειμϊνα». 

Φράςθ: "Σϊρα χειμωνιάτικα τουσ ιρκε να κάνουν οι βενηινοπϊλεσ απεργία. Που κζλει να 

πάρει ο κοςμάκθσ πετρζλαιο!" 

Αυτοί που το λζνε αυτό δεν ξζρουν οτι οι Ζλλθνεσ ζχουν τεράςτια αποκζματα κοινωνικισ 

αναιςκθςίασ. Οι απεργίεσ γίνονται πάντα όταν μποροφν να προκαλζςουν  το  μεγαλφτερο 

κακό ςε κοινωνικζσ τάξεισ που δεν ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ με τα αιτιματα. π.χ . Οι 

ελεγκτζσ εναζριασ κυκλοφορίασ τα Χριςτοφγεννα,  οι ναυτεργάτεσ τον Αφγουςτο κλπ κλπ.  

Χειμωνιάτικα (τα) 

Επίκετο αυτό που ανικει ςτον χειμϊνα *ροφχα+  

Φράςθ: «Γυναίκα ζπιαςε το κρφο! Πρζπει να βγάλεισ τα χειμωνιάτικα *ροφχα από τθν 

ναφκαλίνθ+». 

Χειμαδιά 
 (χειμαδιό) από το αρχαίο χείμα  γεν. χείματοσ . Εκει που διαχειμάηουν τα πολιμια. (πβλ. 

Παρακερίηω). 

                                                             
1 Εξαιρείται ο πατιρ Εφραίμ τθσ Μονισ Βατοπεδίου που πωλεί οχι μόνον τον αιγιαλό αλλά και το 
Αιγαίο ολόκλθρο αν βρεκεί αγοραςτισ.  
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Χειμερινζσ βοςκζσ  hiberni  saltus κατά τον Αρμενόπουλο.499.423 

Από τθ ςανςκριτικι ρίηα ΧΙΜ  από όπου και  το  hima-laya = κατοικία του χιονιοφ  

Χείμεθλον  
Ελκοσ των δακτφλων,  κοινϊσ χιονίςτρα. 148 

Χιόνι   
Από το  αρχαίο ουςιαςτικό  Χιϊν 

Απο το Χιϊν  (ριηα τθσ γενικισ:  χιόνοσ) παράγονται τα:   χιονοδρομίεσ, χιονοδρομικόσ, 

χιονοςκεπισ, χιονίηει .  

Σο χιόνι ςτα λατινικά λζγεται  nix  απο το ελλθνικό νιφάσ -άδοσϋ) Η 

νιφάδα του χιονιοφ, το ςιμα κατατεκζν του χειμϊνα , χρθςιμοποιικθκε 

ιδθ από τθν εποχι του Ομιρου για παρομοιϊςεισ   (βλ. Ιλιάδα 12. 274 

“ὥσ τε νιφάδεσ χιόνοσ πίπτωςι καμειαὶ ἤματι χειμερίῳ” : "ςαν τισ 

νιφάδεσ του χιονιοφ που πζφτουν χάμω μια μζρα του χειμϊνα *ζτςι 

ζπεφταν οι πζτρεσ ςτθ μάχθ+",  “ἔπεα νιφάδεςςιν ἐοικότα χειμερίῃςιν” 

Ιλιάδα . 3.222, "οι λόγοι του *Οδυςςζα+ ζβγαιναν πυκνοί ςαν χιόνια του χειμϊνα" 

Σο χιονι και ςτθν νεοελλινικθ γραμματεία χρθςιμεφει, ανταγωνιςτικά με το περιςτζρι,  για 

παρομοιώςεισ τθσ λευκότθτασ:  «άςπρο ςαν χιόνι». «Μακριά τά γζνεια του [Αλι-παςά] 

άςπρα ςαν χιόνι» Αρ. Βαλαωρίτθσ – Η φυγι.  ε φράςεισ οπωσ «αν τα χιόνια» προςϊνθςθ 

ςε επιςκεπτθ που εμφάηιηεται μετα απο μακροχρονθ απουςία και ςε παροιμίεσ 

«υνθκιςμζνα τα βουνά απϋτα χιόνια».  υμμετζχει ςε πολλά ςφνθετα οπωσ χιονάνκρωποσ, 

χιονόμπαλα, εκχιονιςτικό [μθχάνθμα] .  Παράγωγά του είναι ο χιονιάσ 

Χειμάζομαι   
Ριμα τθσ αρχαίασ. Αρχικά είχε τθν ςθμαςιά περνϊ  το χειμωνα. Μετά κατάντθςε να 

ςθμαινει βαςανίηομαι, ταλαιπωροφμαι . Η ςκθνι από τθν χειμωνιάτικθ καταιγίδα:  

 “τόδ᾽ αἷμα χειμάηει πόλιν” 

οφοκλισ - Οιδίπουσ Σφρανοσ 101 

Δείτε τθ χριςθ τθ λζξθσ  "χειμαηόμενθ"  ςε ςατυρικό forum. (τον τφπο θ λζξθ απαντάται 

ςυχνά για ςειςμοπακείσ, πλθμμυροπακείσ, περιοχζσ θ ομάδεσ πλθκυςμοφ). Εδϊ όμωσ 

ςαρκάηεται το Κράτοσ 

Η κυβζρνθςθ ςε μια ακόμθ προςπάκεια να καταπολεμιςει τθν φφεςθ αποφάςιςε να 

βοθκιςει τθν χειμαζόμενη τάξθ των απαγωγζων δίνοντάσ τουσ τθν δυνατότθτα να βλζπουν 

ςτο Internet τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ των πολιτϊν και να επιλζγουν ζτςι ςωςτά το 

επόμενο κφμα τουσ. Η κυβζρνθςθ μπορεί επίςθσ να κεςμοκετιςει, για ακόμα μεγαλφτερθ 

διευκόλυνςθ των απαγωγζων, τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ από το λαιμό των 

φορολογοφμενων κουδοφνασ μεγζκουσ ανάλογου του φψουσ τθσ φορολογικισ τουσ 

διλωςθσ. Ζτςι κα βοθκθκοφν και όςοι απαγωγείσ υςτεροφν ςε τεχνολογικζσ γνϊςεισ ϊςτε 

να μθν αντιμετωπίηουν ακζμιτο ανταγωνιςμό από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ που κα 

εκμεταλλεφονται ςτο ζπακρον τισ νζεσ μθχανογραφικζσ δυνατότθτεσ που τουσ προςφζρει θ 

κυβζρνθςθ.  
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Χειμωνιά  
Ουςιαςτικό. Περίοδοσ του χειμϊνα  πρβλ. βαρυχειμωνιά 

Θεατρο Λογοτεχνία 

Χειμωνιάτικο παραμύθι  

 

Γουίλιαμ  ζξπθρ  

A Winter's Tale. W. G. Clark, W. Aldis Wright. (English)  

κλικ για video 

Σραγούδια  
 

Ήρθε ο χειμώνασ 
τίχοι: Κϊςτασ Κοφινιϊτθσ 

Ήρκε ο χειμϊνασ  κι ο κοςμάκθσ τα 'χει χάςει 

και παλτουδιά καινοφργια τρζχει ν' αγοράςει 

μα το δικό μου κι αν επάλιωςε παλτό 

φράγκο δε δίνω κι οφτε νοιάηομαι γι' αυτό 

Κι αν ο κακζνασ τουρτουρίηει από το κρφο 

κα τθν περνϊ ςτθν αγκαλιά ςου μεγαλείο 

κι όταν το τηάκι μζνει ςπίτι μασ ςβθςτό 

κα με κερμαίνει το φιλί ςου το ηεςτό 

 

Ετίναξε την ανθιςμένη αμυγδαλιά 
Γεϊργιοσ Δροςίνθσ (1859 -  1951) 

http://youtu.be/l0REhaHzcMk
http://youtu.be/0utJuonkFJ8
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Σρελι, ςαν κεσ να φζρεισ ςτα μαλλιά ςου τθ χιονιά 

τι τόςο βιάηεςαι; 

Μονάχθ τθσ κε να 'ρκει θ βαρυχειμωνιά, 

δεν το ςτοχάηεςαι; 

 

Ομόηχα 

Χύμα  
ομόθχο με το αρχαίο χείμα> χειμαδιό. Από το Ελλθνιςτικό ριμα χφνω <αρχ . χζω 

Χφμα είναι οτιδιποτε χφνεται. Μετά τουσ ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ κατάντθςε να ςθμαίνει το 

αγακό που πωλείται ςε αόριςτθ ποςότθτα. Κυρίωσ με το ηφγι,  για ςτερεά θ με μεηοφρεσ,   

για τα υγρά. Πχ. Κραςί χφμα, Φαςόλια χφμα.  

Είναι όμωσ και τρόποσ τθσ  ψαλτικισ :   

χφμα=γοργόν . Άλλοι τρόποι είναι το αργόν το εμμελϊσ.  

Κλικ ςτο εικονιδιο  για άκουςμα  αποςπάςματοσ χφμα (δείγμα)  

http://www.stougiannidis.gr/hypoglossal/42_xyma.mp3 

Η φράςθ "του τα είπε χφμα" ςθμαίνει χωρίσ να ςταματιςει, χειμαρρωδϊσ και χωρίσ 

υπεκφυγζσ. 

φγκρινε τθν και με άλλεσ  ανάλογεσ φράςεισ εκκλθςιαςτικισ προζλευςθσ :  "του τα ζψαλε" 

, τον πζραςε "γενεζσ δεκατζςςερισ", άκουςε τον "αναβαλλόμενο" , του "τά 'ςφρε"  (τα 

ζςυρε, με παρατεινόμενθ φωνι ,του τα ζψαλλε αργϊσ δθλαδι επιςιμωσ, ςοβαρά , όπωσ 

ςτο "αργόν"  ψάλςιμο)  

Η φράςθ "έχουμε και από το χφμα και από το τςουβαλάτο"  ςθμαίνει ότι ζχουμε  και 

κακισ και καλισ ποιότθτασ εμπόρευμα. Λζγεται ςυνικωσ μεταφορικά για κατθγορίεσ 

ανκρϊπων ανάλογα με το κάκε καρυδιάσ καρφδι, ι το "θ  ςάρα θ μάρα και το κακό 

ςυναπάντθμα" 

Είναι "χφμα" κάποιοσ όταν είναι μεκυςμζνοσ θ υπό επιρεια ναρκωτικϊν. υνϊνυμα: Είναι 

ςτουπί, ςκνίπα, τάπα, πίτα, χωνί, ςουρα, ςυρωμζνοσ.   

το δυτικοκρθτικό  ιδίωμα (περιοχισ Ρεκφμνου)  χφμα  ςθμαινει κατιφοροσ κατθφοριά. 

Φραςθ: «Ρίηωμα και χφμα με κουράηουνε το ιδιο».156.571 

Ομόρριηα απο το χζω είναι το χάοσ, ο χυμόσ, το επίρρθμα χφδθν2 > χυδαίοσ, χυδαιότθσ, το 

αντιδάνει απο το χυμόσ το χιοφμορ < Λατ.  Humor - humoris. 

                                                             
2
 α) χφδθν φορτίο:  οροσ τθσ ναυπθγικθσ και τθσ ναυτιλιασ για πλοια που μεταφζρουν φορτιο χφμα 

οπωσ ςιτθρα τςιμεντο κλ και β) ο χφδθν ολχοσ (ο ανϊνυμοσ λαόσ, ο  sine nomine vulgus  των 
Ρωμαίων).  

http://youtu.be/h4a_3_EYqY8
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

148 Λεξικό ουϊδα 

156 ΑΝΣΩΝΙΟ ΞΑΝΘΙΝΑΚΗ - ΛΕΞΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΤ 

ΔΤΣΙΚΟΚΡΗΣΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ ΙΔΙΩΜΑΣΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΗΣΗ – 2001 

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  

499 Κ. Αρμενόπουλοσ – Πρόχειρον των Νομων ιτοι Εξάβιβλοσ  

 


