
Βούκινο
Είδος σάλπιγγας, κατασκευασμένης αρχικά από κέρατο βοδιού, που κατά τους Βυζαντινούς 
χρόνους χρησιμοποιούνταν ως κάλεσμα στην μάχη αλλά και ως τρόπος να δίνονται διαταγές κατά 
την διάρκεια της μάχης, μια και ο θόρυβος απαγόρευε την χρήση άλλου μέσου. Γενικότερα όργανο 
για την επισήμανση της προσοχής του κόσμου. Βούκινα είχαν οι κήρυκες άλλα και οι ταχυδρόμοι 
των χωριών. 
Συνώνυμα: ντουντούκα, καραμούζα, κόρνο.
Πρβλ. Γίναμε βούκινο : Γίναμε [καταγέλαστοι γιατί μας διαπόμπευσαν με το βούκινο. Το κάναμε 
βούκινο : Το διατυμπανίσαμε. Βλ. και τούμπανο
Βλ. 2ο Υπογλώσσιο
[ http://www.stougiannidis.gr/hypoglossal/2.htm[1/5/2011 2:36:05 μμ]
Βούκινο καμωμένο από κέρατο βοδιού.
Δες και http://www.stougiannidis.gr/byz_lexicon.htm
Για την διαπόμπευση δες 
http://www.stougiannidis.gr/diapobeysi1.htm
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βουκελλάριος

Αυτός που ανήκει στην «Αυτοκρατορική, Επίλεκτον, Ομοτράπεζον, Σύμμικτον και Καβαλλαρική 
(=Ιπποτική) Τάξη των ΒΟΥΚΕΛΛΑΡΙΩΝ» αποτελούσε το πλέον ηρωικό, επίλεκτο και αξιόμαχο 
Καβαλλαρικό σώμα της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, είχε αρχικώς ιδρυθεί το 514 μ.Χ. από τον τότε 
14ετή μαθητή και μετέπειτα πολυνίκη θρυλικό Στρατηγό Βελισάριο. Οι Βουκελλάριοι απετέλεσαν 
την προσωπική του σωματοφυλακή του Αυτοκρατορα, και ήσαν τιμητικώς ομοτράπεζοί του. 
Συνέτρωγαν δε τον ίδιο άρτο, ο οποίος ονομαζόταν “Βουκέλλα”, από τον οποίο προέρχεται και η 
ονομασία τους. Η Βουκέλλα ήταν ένα είδος «Κρικέλλας», δηλ. Μεγάλου Άρτου σχήματος κρίκου τον 
οποίον μοιράζονταν πολλοί ομοτράπεζοι. Ποιοτικώς ήταν ανώτερος από εκείνον τον οποίον έτρωγε 
το υπόλοιπο στράτευμα και για την ακρίβεια ήταν το είδος εκείνο το οποίο χρησιμοποιείτο ως 
«Βούκα» (από την οποία ετυμολογείται η λέξη Βουκέλλα, δηλ. μεγάλη «Βούκα»), που σημαίνει 

μπουκιά εμβαπτισμένη στον άκρατο οίνο της Θείας Ευχαριστίας, η οποία τότε ονομαζόταν 
«Βουκάκρατον». Η Βούκα ήταν επομένως ο Άρτος της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος συμβόλιζε το 
«Σώμα του Χριστού». Τα αρτοσκευάσματα με σχήμα κρίκου ονομάζονταν γενικώς «κολλίκια» (απο 
το Αρχαίο Ελλ. ουσ. Κόλλιξ) τα σημερινά κουλούρια ή κουλούρες.

μπουκιά
Ποσότητα φαγητού που χωράει στο στόμα μας για μάσημα και κατάποση.

Μέτρο για λίγο φαγητό, ο αρχαίος βλωμός ή ψωμός Bucca Bocca Λατ . > Βουκελλάριος > Βούκινο. 
ΦΡ Δεν μ΄αφήνεις να φάω μια μπουκία ψωμί!
Πβλ. ΤΡ Για μια μπουκια κι ένα ποτήρι και δόξα τω θεω
ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Μεγάλη μπουκιά φάε μαγάλο λόγο μην πείς
ΠΑΡΑΓΩΓΑ: Μπουκωμένος, Αγριομπούκια = μεγάλες μπουκιές

Μπουρού
Ναυτικη σαλπιγγα, βυκάνη (βλ. λ. ) καμωμένη από μεγαλο κοχύλι.Στα αρχαια καλλιτεχνηματα  το 
χρησιμοποιει ο Τριτων. 
Χρηση για επισημανση της θεσης του πλοιου, ως σειρηνα, με καιρο ομιχλης.

Ελύτης : ακουγα σφύριζε η μπουρου και βγαιναν οι γοργονες
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ από το Τουρ. Μπουρί = borü = σωλήνας. σιφων. Πβλ το μπουρί της σόμπας. Το 
μπουρίνι = σιφουνας < βορέας 

Ο  Τηλεβοας 
Λέγεται και  Τρομπα Μαρινα (βλ. λ. ) ανεπιτυχως, Δεν σαλπιζει αλλα δυναμώνει και κατευθυνει τη 
φωνη. Χρησιμευει για τη μετάδοση ναυτικων παραγελματων επι του πλοιο, και για την επικοινωνια 
μεταξύ πλοιων. 
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Οι Κυπριακες Βούτσες

Έκαψες με τζ’ επέλλανα
Τζαι' κομα 'ν να πελλανω

Ως που Θωρώ  τες βούτσες1 σου

τζ’ εν  τα  φιλιά μου πάνω.

Με έκαψες και τρελάθηκα
Και είναι να τρελαθώ ακόμα
Όσο παρατηρώ  τα μάγουλα σου
Και είναι επάνω  [τους] τα φιλιά μου 

-----------------------------

Βούκκες -(με τσιτακισμό των κκ) βούτσες =   παρειές, μαγουλα.1.

Μετάπτωση στην ομιλούμενη

Προσοχή βουτσί είναι το αρχαιο βυτιον, βαρέλι και βουτσάς ο κατασκευαστής βουτσιών. Θα 
μπορουσε όμως να ηταν ο Βουτσάς και ο Κύπριος με τά μεγάλα μάγουλα. Πβλ. Παλαμάς, Βηλλαράς 
(βηλλἰν=πεος). 

Βλ. 311.214  [159]
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