
Μπουντρούµι

 Ένα σκοτεινό και υγρό δωµάτιο, κατά βάση υπόγειο, 

που στην τουρκική γλώσσα ισοδυναµεί µε την έννοια του κελαριού 

αλλά και της φυλακής.

 

Όσο κι αν ακούγεται απίθανο, έχουµε µπροστά µας µια ακόµη 

πανάρχαια ελληνική λέξη, που ταξίδεψε µέχρι 

τα βάθη της Ανατολής, για να ξαναγυρίσει σήµερα 

στο ελληνικό λεξιλόγιο, ως ξενόφερτη.

Η λέξη Μπόντρουµ ή Μπουντρούµι που όλοι γνωρίζουµε 

και χρησιµοποιούµε σήµερα έχει το χαρακτήρα 

του υπόγειου µικρού κελιού, το οποίο αποτελεί 

µια πρώτης τάξεως φυλακή για βαρυποινίτες. 

Κάτι σαν τη φυλακή που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του 

ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο κάστρο του Ναυπλίου.

Η λέξη Μπόντρουµ (bodrum) στα τουρκικά κατά βάση σηµαίνει 

υπόγειο κελάρι ή κάβα. 

Και στη συνέχεια φυσικά έλαβε τη σηµασία 

της υπόγειας σκοτεινής και αποµονωµένης φυλακής. 

Η ίδια όµως λέξη Μπόντρουµ κατάγεται από την ελληνική λέξη Υπό-δροµος 

η οποία αποτελείται από την πρόθεση Υπό και τη λέξη Δρόµος 

δηλαδή Υπό+Δρόµος που υποδηλώνει ένα χώρο Υπόγειο που βρίσκεται 

Κάτω Από το Δρόµο. Στα έγκατα της Γης.

Πώς να µην έχει σήµερα λοιπόν την έννοια της υπόγειας, σκοτεινής φυλακής. 

Το λέει κι από µόνη της η λέξη.

«Αλαµπουρνέζικα»: 

Ποιος µιλάει αλαµπουρνέζικα και… πού τα έµαθε; 

Η φράση «Αλαµπουρνέζικα» χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να δείξουµε 

ότι κάποιος µιλάει τόσο πολύ µπερδεµένα που δεν καταλαβαίνουµε τίποτα, 

απ’ όσα λέει.

Σαν να ακούµε µια άγνωστη, ξεχασµένη γλώσσα.

Είναι µια πολύ δηµοφιλής έκφραση που έχει τις ρίζες της βαθιά µέσα στην ιστορία 

της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Οι παλαιότεροι, και ειδικά όσοι κατάγονται

 από τα νησιά του Αιγαίου, πιστεύουν ότι τα «Αλαµπουρνέζικα» 

είναι µια ιταλική λέξη που τη δανειστήκαµε 

από τους Ενετούς κατακτητές του µεσαίωνα.

Τότε λοιπόν, οι ιταλικής καταγωγής κάτοικοι των Κυκλάδων και ειδικότερα 

της Σύρου, συνήθιζαν να χαρακτηρίζουν ως … «Αλιβορνέζικο» 

κάθε τι το θαυµαστό και αξιοπερίεργο συνέβαινε,  

µιας και τους θύµιζε την πόλη Λιβόρνο της Ιταλίας («Αλ Λιβόρνο» = «στο 

Λιβόρνο», κι από κει «Αλιβορνέζικα» = «πράγµατα από το Λιβόρνο»). 

Κι από «Αλιβορνέζικα» σιγά-σιγά κατέληξαν να προφέρονται 

«Αλαµπουρνέζικα».

Αν ψάξουµε όµως λίγο πιο βαθιά µέσα στα άδυτα της τόσο συµπαθητικής Ιταλικής 

γλώσσας, θα ανακαλύψουµε ότι «Α λα Μπούρλα» στα ιταλικά σηµαίνει 

«στ’ αστεία». Λέτε να έχει κάποια σχέση µε τα «Αλαµπουρνέζικα»;…

Κάποιοι άλλοι λαογράφοι βέβαια, έχουν διαφορετική γνώµη, καθώς υποστηρίζουν ότι 

η έκφραση «Αλαµπουρνέζικα» προέρχεται από το «Α λα Μπουρνού».

Όπως θα λέγαµε «Α λα γαλλικά».

Το «Α λα Μπουρνού» αναφέρεται σε µια φυλή που ονοµάζεται Μπουρνού 

και ζει στο Σουδάν. Φαίνεται ότι όσοι ταξίδεψαν µέχρι τη µακρινή αυτή χώρα της 

Αφρικής κι άκουσαν τους ντόπιους Μπουρνού να µιλάνε, σίγουρα 

δεν κατάλαβαν ούτε λέξη και... από τότε ό,τι τους θύµιζε 

εκείνα τα ακαταλαβίστικα ήταν κι αυτό «Αλαµπουρνέζικο».
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Παντρεύοµαι ή Νυµφεύοµαι;
Ποιο από τα δύο είναι το πιο σωστό; 
Ας το ξεκαθαρίσουµε πρώτα: Σε  ένα γάµο, ο ένας 
παντρεύεται και ο άλλος νυµφεύεται.
 
Για την ακρίβεια:
Η γυναίκα «Υπό-Ανδρεύεται» ή όπως  λέµε 
σήµερα … «Παντρεύεται». Δηλαδή µπαίνει 
κάτω από την φροντίδα του άντρα της, 
ή για την ακρίβεια «Υπό του Ανδρός». 
Η  λέξη προέρχεται από  τα συνθετικά 
«Υπό»+«Ανήρ» όπου στην  αρχαιότητα  «ανήρ» 
ήταν  ο  «άνδρας». Άρα το  ρήµα «Παντρεύοµαι» 
κανονικά πρέπει να χρησιµοποιείται  µόνο  από 
γυναίκες. 

Ο άνδρας  «Νυµφεύεται», δηλαδή αποκτά µια 
δική του «Νύµφη». Και  γι’ αυτό το λόγο, 
θεωρητικά η  λέξη αυτή χρησιµοποιείται  µόνο από 
άνδρες.

Γέφυρα

Παράγεται από τη ρίζα «γαµφ». 

Στον Όµηρο σηµαίνει  το πρόχωµα που υψώνεται 

για να εµποδίσει την πληµµύρα ποταµού.

 

Όταν  ο  Αχιλλέας  στην  Ιλιάδα αρπάζει  µια φτελιά 

που  φύτρωνε σε όχθη  ποταµού, το δέντρο έπεσε 

και έγινε γέφυρα απ τη  µια όχθη στην  άλλη, 

«γεφύρωσε» τον  ποταµό. «Γόµφος» είναι              

ο σύνδεσµος, το   σανίδι  που συνδέει τις  δυο 

πλευρές της λέµβου, η  σηµερινή γέφυρα  των 

πλοίων. Άρα, «γέφυρα» είναι  η συναρµογή,           

η σύνδεση δυο όχθων, δυο πλευρών.

Τι σηµαίνει «Περί ανέµων και υδάτων»
Χρησιµοποιούµε  αυτή  την παροιµία όταν  θέλουµε 
να δείξουµε ότι κάποιος καταπιάνεται  µε 

γενικολογίες, δηλαδή ανούσια πράγµατα.
Η  παροιµ ία αυτή, όπως άλλωστε και                       
οι περισσότερες, έχει  τις ρίζες της  στην 
αρχαιότητα. Εκείνα τα  χρόνια, είχε την έννοια ότι 
οι άνθρωποι  «ανέλυαν το πώς θα  πιάσουν 
πράγµατα άπιαστα, σαν  τον άνεµο που τρέχει 
ανάµεσα  στα βουνά ή το  νερό  που  τρέχει  µέσα στο 
ορµητικό ρυάκι».
Πιο  συγκεκριµένα, ρωτούσαν ειρωνικά: «άνεµον 
διώκεις; = προσπαθείς δηλαδή να πιάσεις  τον 

άνεµο τρέχοντας πίσω του;»
ή σύµφωνα µε µια  άλλη  εκδοχή: «δικτύω άνεµον 
θηράς; = προσπαθείς  να  πιάσεις  τον  άνεµο  µε την 
απόχη σου;»

Γείτονας

Η λέξη «γείτων» είναι αρχαία. Σύµφωνα µε την 

επικρατέστερη  εκδοχή παράγεται από τη ρίζα  «γα» 

που σηµαίνει έρχοµαι.

 

Παλιότερα   σε πολλές περιοχές της  Ελλάδος 

λέγαµε «έλα το βράδυ να γειτονέψουµε» και 

εννοούσαµε «έλα  το  βράδυ να συζητήσουµε, να 

περάσουµε  την  ώρα µας  συντροφιά». Στην  εποχή 

µας  µε  τις  πολυκατοικίες  κόπηκαν οι  επισκέψεις και 

οι συναναστροφές, χάθηκαν οι γειτονιές.

Άρα, «γείτονας» είναι εκείνος που κάνει φιλική 

επίσκεψη σε γειτονική οικία.


