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Σημασία:

Μητάτο

 Φοσσάτο ή φουσάτο

Συνώνυμα

Φοσσάτα, Κάστρα  στο Στρατηγικό του Ονησάνδρου αφιερώνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο περί του συνεχώς 

υπαλλάσειν τα άπληκτα.



 οι μίνσορες ή μινσουράτορες, ηταν υπεθυνοι για την χάραξι των απλήκτων. δηλ. των στρατοπέδων Βιβ.1

Ο Κωδινός αναφέρει περι ασπλήκτων

Κατοονοτόκιον quod Απληκτον et proprie φοσσάτον. Απληκτα, ως της «πληγης έξω, aunt castra sive 

castrorum metationes, at quod .quidam appiicmtiones : castra enim applicare et figere dlel-mus. Quia 
fero fallo fouaqne casira circumdata, bine unus των άκλήχτων χα\ tow foatdteu senso*. Castra deinda 
fessa munita οχηνας, χατοννας, τέντας tentoria eicipiunl, ac proplereq χβτουνο- 1 τοπ.ον, ad tentoria 
ponendo planities apta f ailoque munita, idem quod άπληχτ* fel uoaaétov. Nicetas Isaacii Angeli, 1.1 : 
Iféoov τον χαμ*ου Inaiti τα χύτοΟ κατουνοτάκια, μήτε φύλακας εχων αχρώιΐς ή βίγλας, μήτι μήν βάλλων 
χάρακα. Infra : χα\ προς τήν του Καίσαρος κατούναν ήλβον. la ferina Her urn : Ήρπάγησαν «αρά τών 
βαρβάρων αϊ κατουναναι. Unua Leouis locus οι bis plora, imo fare cuncta, con · nectit declaratque, 
Taciicorum const, it, ι :Δει ouv τά άπληχτα ήτοι τα φοσσάτα (χυριως γάρ φοσσατον το άπληκτον του 
όλου στρατού  καλειται) ασφαλώς ο* ποι-tTv, να\ ci μέν ΙνδΊχιται, ιΐς αραιότερους τόπους χατα· σχηνοΰν 
τά' στρατιωτικά, si it ού κατά πάντα, άμκλώς αλλά σφιγχτώς και οχυρώς άπληκτεύειν. ^ Κατούνας porro 
quasi χαντούνας site χαντούνι» (quae γωνίας, an§ulo$t turn Portio turn ftilgari plebi sooam) pillo dicias, 
quod ipse χαντουνωταί cas-Iraqiie χαντουνωτά, ut quodrum nimirum et «nfu-Ics utq*ate$ disposila, fel 
iierum quod ubiqne in entri* ex lantoriorum a se invicera dissilorum ordino appnrerent anguli. Unde 
forsan fiarum 349 compita Gatlts cantoni, Tel cene ab bis (qnot enim et quanta ab Us ulti mis iiriperii 
saeculis mutati sunt Greci) itlorum χατοΰναι : et ru rsum ei vernaculo eaiiionner, quod est inseasum 
locum tenere et eo se ni munitiore tueri, το χατουνοποιιΓν in Gneciam delulerunt F ranci, Constile 
Leonem I. e. n. 17.



Ο Μαυρίκιος στο Στρατηγικον του αναφέρει ότι ο εν πειρα σκουλτάτωρ (σπεκουλάτωρ;) δυναται εκ 
τινων σημειων και πριν τους πολεμιου θεάσηται , κατανοησαι το μέτρον του πληθους αυτών εκ της των 

ιππων καταπατήσεως και εκ των απλήκτων αυτών. 



Στα Βασιλικα επισης ο LVIII τιτλος είναι «περι μητάτων ήτοι απλήκτων και τινες ουχ υποκεινται 

αυτοις» . 
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Από το λατινικο applicare επισυνάπτω, ( http://en.wikipedia.org/wiki/Aplekton) . Το APPLICARE κατά τον 
Gouffier  και το Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana του Ottorino Pianigiani σημαίνει 
κυριολεκτικά μεν συναπτω, διπλωνω, προσκολλώ και μεταφορικως καταπιανομαι καταγινομαι,  
αναλαμβανω να κανω κατι με καποιο σκοπο. Το β συνθετικο PLICARE προερχεται από ελληνικο πλεκω.



Το Βυζαντινο λεξικο του Ε. Σοφοκλή αναφερει:

απλικεύω, -ευσα, L. applicare castra = παρεμβάλλω, to encamp. 

απλικτάριος, (applicitus) = ραβδούχος,(συνοδός) , constable.   

άπλικτον, ου, τό, (applicatus) = σταθμός,encampment.  

Μια δευτερη ετυμολογια που δινω εγω 

Από το αρχαιο απληκτος  από το α (στερητικον)+πλητω=κτυπώ. Το επιθετο απληκτος, η, ον = ακτυπητος 
αναφερεται  στον Ευπολι, στον Πλάτωνα (Φαιδρος, 253) για ιππους απλήκτους, και μεταφορικως στον 
Ευριπιδη (Ρήσσος 814), στον Διοσκορίδη (De materia medica 2.118) ως αδεσμευτος, και στον 
Θεόφραστο (Περι φυτών)  ως ακτυπητη.

Ο δε Αετιος στο Ιατρικον του απληκτοτερο ονομαζει το ακοπανιστο βοτανο. 

Το πληττω μας δινει πολλά παραγωγα όπως πληκτρο, πληξη, καταπληξη, επιπληξη, 

Επειδη δεν πληττεται ως ευρισκομενον εις τα μετοπισθεν.

Η ορθογραφια που τηρουν οι Βυζαντινοι Συγγραφεις (άπληκτον και όχι άπλικτον) ενισχύει αυτή την 

αποψη. 

Ετυμολογία:

Φραση
Με βάση τις σημερινές εξελίξεις των όπλων ο Όρος άπληκτον δεν μπορεί να υπάρξει. Όλοι οι στόχοι μπορούν 
να πληχθούν.

Σήμερα ονομάζουμε ακτύπητο κάτι το όποιο είναι υψηλής ποιότητας και,  κατ ‘ ακολουθίαν,  υψηλής τιμής.   
Το νόημα είναι ότι δεν μπορεί να εκπλειστηριασθεί γιατί κανένας δεν  μπορεί να το κτυπήσει  (να 
πλειοδοτήσει) αν αυτό το πράγμα βγει στο σφυρί  (εκτεθεί σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό). Η πλήξη 
του σφυριού του δημοπρατηρίου αναβάλλεται και το πράγμα παραμένει  ακτύπητο!.

Το κτυπώ παίρνει το νόημα ανακάλυψα ένα εύρημα όχι αναγκαστικά στο Δημοπρατήριο. Πβ. χτες στο μπαρ 
κτύπησα μια γκόμενα μούρλια.

Εικόνες
1
Απληκτον 
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Το ειδος που εχει βγει στο σφυρί δεν εχει ακομα κατακυρωθει στον τελευταιο πλειοδοτη. Παραμενει 

ακτυπητο! Η κατακυρωση γινεται μετα από την παρευλευση της εσχατης προθεσμιας και το μετρημα 

αλα ούνα, αλα ντούε, αλα τρε, και  ακολουθει το κτυπημα του σφυριου. Πριν από το τσακ του 

σφυριου οιοσδήποτε μπορει να πλειοδοτησει. Αρκει να το προλαβει στο «τσακ» .

Δημοπρασια στο Sotheby's

Αναφορές 
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Τίτλος: GLOSSARIUM GRÆCOBARBARUM
Συγγραφέας: Ι. Meursi
Εκδότης:BASSON
Έτος:

9502
Τίτλος: Lexicon
Συγγραφέας: Ioannes Zonaras, Johann August Heinrich Tittmann
Εκδότης:CRUSIUS
Έτος:MDCCCVIII
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