
Αρχαίο νύσσον α όπλο πάνω σε κοντάρι (συνήθως από οξιά, 4-5 m). Καταλήγει σε πλατειά και μυτερή σιδερένια 
ακίδα. Η λέξη απαντάται για πρώτη φόρα στο Μακιαβέλι όταν μιλάει για Γερμανούς και Ελβετούς.

1.

Ένα από τα χρώματα της τράπουλας (παιγνιόχαρτων). Συν. μπαστούνι πχ. ντάμα πίκα η ντάμα  μπαστούνι.  Ο 
Αλέξανδρος Πούσκιν έγραψε ένα διήγημα  με τίτλο Ντάμα Πίκα (Пиковая дама Ντάμα Πίκα)  

2.

και όπερα  του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι βασισμένη στο ομώνυμο Διήγημα του Πούσκιν.   
Ο ρήγας πίκα  είναι ο Βασιλιάς Δαβίδ,(οι λοιποί: Ρηγας κούπα ο  Καρλομάγνος,
ρήγας σπαθί ο  Μέγας Αλέξανδρος και ρήγας καρω ο Ιούλιος Καίσαρας).

Το σκωπτικό πείραγμα 3.
Το πείσμα, ο θυμός που έχει κάποιος λόγῳ ενοχλήσεως, άχτι.4.
___________________________________________

Νύσσον αυτό που τρυπάει > νυγμός (τσίμπημα) α)

Σημασία

Ετυμολογία

ο αρχαίος κοντός βλητικό όπλο νύσσον. Το α εδώ είναι επιτατικό. Διαφέρει από το Δόρυ γιατί το ακόντιο 

βάλλεται, πετιέται  (πβλ,. Ακοντισμός, εξακοντίζω, υπερακοντίζω κ.τ.ο.  και το επίρρ.. Κοντά =  πλησίον, 
εγγυς που σημαίνει εις κοντού βολήν όσο μπορεί να φθάσει το ακόντιο όταν το πετάμε.  Ανάλογο λίθου 
βολή )

ακόντιο

Την σημασια του επιθετου κοντός=βραχύς συνανταμε στα Φυσιογνωμικά του Αδαμαντιου του Ιουδαίου (ή 
Adamantius Physiognomonicus [Adam.] ) συγγραφέα του 4ου μ.Χ, αιώνα.

Αλαμπάρντα

Ιταλικά alabarda ισπανικά alabarda; Γαλλικά hallebarde Γερμανικά hellebarde (παρήχθη από το  Γαλλικό και 
αυτό από το μσν. Γερμανικό HELMBARTE σύνθετο από  το HELM HALM(E) κοντάρι και BARTE (συγγ.. BARTHE) 
τσεκούρι, δηλ. τσεκούρι πάνω σε κοντάρι,  πιθανή ετυμολογία και από το αραβικό EL-HARBET είδος λόγχης
Νύσσον και τέμνον όπλο  που  αποτελείται από ένα μακρύ κοντάρι, που έχει στην κορυφή του ένα σιδερένιο 
εξάρτημα παρόμοιο με ένα τσεκούρι. Ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκε για να τρυπάει και να κόβει.

Συνώνυμα

πίκα
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013
6:39 πμ
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μπαστούνι.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B1_%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B1


9500.42-44 [47-49]

βλ. μπαστούνι

βακτηρία
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βλ. μπαστούνι

βλ. μπαστούνι

βάκτρον

βλ. αβάρα

βάρα,  

Ιτ. gancio < πιθ. από το Ελληνικό γαμψός ή το καμπτός, κάμπιος.VELI

γάντζος

βαρύτερο από το ακόντιο αλλά όμοιο σε σχήμα δεν το πετούσαν αλλά με  αυτό τρυπούσαν οι πεζοί στρατιώτες 
της αρχαιότητας.
Φραση: Η αιχμή του δόρατος = το βασικότερο όπλο μιας στρατηγικής, μιας επιθετικής πολιτικής. Π.χ. Τα 
κοινοτικά προγράμματα αποτελούν, για την ελληνική οικονομία, την αιχμή του δόρατος. Χρησιμοποιειται 
πολλες φορες αυθαιρετα και λανθασμενα.

δόρυ

Στα μεσαιωνικα κειμενα κοντάριον ή κοντάριν ή κοντός ή κόνταξ  ή κοντάκιον  
Παράγωγα 
Κόνταξ : Κυντανός Κόνταξ  ο Λατινικος Quintanum contum 
Κονταράτος ή κοντάτος :  στρατιώτης οπλισμένος με κοντάρι. Οι κονταράτοι ήταν ιδιαίτερο σώμα του 
Βυζαντινου στρατού. Σημερα υπαρχει επώνυμο Κονταράτος.
Κονταρέα το κτύπημα με κοντάρι
Κονταροκτύπημα = βλ. τζιόστρα.
Κοντάκιον : Ειλητάριο, τόμος περγαμηνής τυλιγμένος πάνω σε κοντάρι. Στη Λειτουργική: βραχύς ύμνος μιας 
εορτής τυλιγμενος  σε ειδικο κοντάκιο-ειλητάριο. Πβλ. ΦΡ κοντός ψαλμός αλληλουια. Τα περισσοτερα κοντακια 
συνέγραψε ο Αγιος Ρωμανός  επι Αναστασίου 315.679 [694]    

βλ. ακόντιο
Από το αρχ ουσιαστικό κοντός  υποκ. κοντάριον> α (επιτατ) + κονταριον >  κοντάρι

Ενδιαφέρον και το ρήμα κοντεύω

κοντάρι 

κοντός 
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Από οπου και το κοντολογις ( επιρρ.= εν συντομία, συνελλοντι ειπειν)

6/9/2012 4:32 μμ 9359.196-7  [324-325]

Screen clipping taken: 6/9/2012 4:31 μμ

Ήλθεν, είδε και ενίκησε κατά το σύνηθες ο άμαχος αυτοκράτωρ (ο ευσεβής Κάρολος, όστις καιτοι μη εξεύρων να γράφη, 
εγνωριζεν όμως την κλασικήν αρχαιότητα) διά της λόγχης εκείνης, ην κατά τους Ευαγγελιστάς εβύθισεν ο Ρωμαίος στρατιώτης 
εις του Σωτήρος την πλευράν. 

Εμμ. Ροίδης - Πάπισσα Ιωάννα 9380.19

Κυριολεκτικά σημαίνει την σιδερένια αιχμή χωρίς το ξύλινο μέρος. (πβλ. Η αγία λόγχη)  Κατά συνεκδοχήν 
νοείται και όλο το όπλο. Κατά το 19ο αιώνα αντί στειλεού η σιδερένια λόγχη αρμόζονταν πάνω στο τυφέκιο 
κατά περίσταση. πβλ. πρόσταγμα εφ΄ όπλου λόγχη  και  λογχομαχία.

λόγχη
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Έν τω μεταξύ οί της κάτω ειλασίας ερέται με τα λογχοδρέπανά  των προσεπάθουν να τρυπήσουν τα πλευρά του 
εχθρικού πλοίου ή να κόψουν τούς πόδας των εχθρικών ερετών.

165.129

λογχοδρέπανο. 

Ξενογλωσσα :  Poleaxe, Bardiche, Bill , Glaive ,Partizan, Halberd, Pike

μπαστούνι

Πάντως υπήρχε το λατινικό contus pedadis (κοντάρι για το πόδι  = 
μπαστούνι, βακτηρία). Λέξη όμως που χρησιμοποιείτο μεταφορικά για το 
πέος πβλ. Παλούκι και ΦΡ πήδηξε πολλά παλούκια.  

Το μπαστούνι από το Ιταλικό bastόne Πορτογαλικά Bαstâο, 

Γαλλικά bâtοn*. Κάποιοι το ετυμολογούν από τη ρίζα BAC του 

λατινικού BACULUM που προέρχεται από το ελληνικό ΒΑΚΤΡΟΝ > 
ΒΑΚΤΗΡΙΑ > ΒΑΚΤΗΡΙΟΝ>ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΝ που είναι παράγωγα του 
Ελλ. Βαίνω, μελλών βήσω υπάγω, πηγαίνω.

Κυριολεκτικά μπαστούνι σημαίνει: στήριγμα για να προχωρώ. 
Άλλοι, οι σωστότεροι, το ετυμολογούν από την ρίζα ΒΑΣΤ > 
Βαστάζειν, Βαστώ: αυτό που βαστάμε για να περπατήσουμε ή και 
για να επιτεθούμε η να αμυνθούμε.
Με την βακτήρια του οι Οιδίποδας σκότωσε τον πάτερα του Λάιο 
και όταν ο Χάρων απειλούσε τον Μένιππο για να του δώσει τα 
πορθμεία ο Μένιππος απαντούσε : «καγω τη εμη βακτηρία πατάξας 
διασχίσω σου το κρανίον».

βλ. ράβδος, πίκα

Μπαστούνι είναι ένας σχεδόν οριζόντιος ιστός (το αρχ δοράτιο)  
που προεξέχει στην πλώρη των ιστιοφόρων

*Bâtοnette Λεπτό ραβδί με μικρό κομμάτι βαμβακιού τυλιγμένο στην άκρη για το καθάρισμα 
των αυτιών. 

Βάρα για βάρκες (από το Ιταλικό pescatore= ψαράς <  ρήμα Pescare = ψαρεύω < Λατ piscare < piscis 

=ψαρι > πισίνα αρχικά ιχθυοτροφείο )

πεσκαδούρος

Συνήθως αναφέρεται στο ξύλινο μέρος όλων των οπλών και εργαλείων κν.στειλιάρι

Κτύπημα με το στειλιάρι (Φράση: ένα στειλιάρι ξύλο) ήταν ο αρχαίος τυμπανισμός (από το τύπτω).
Συν. Στύραξ (λατ. Storax) και συνηθ. Το υποκοριστικο στυράκιον
Ο styrax και storax ειναι ρητηνοφόρο δενδρο (
Kingdom: Plantae,Angiosperms
(unranked): Eudicots

στειλεός
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(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Ericales
Family: Styracaceae, : Styrax
) και κατά συνεκδοχήν λεγεται και το κοντάρι που είναι καμωμενο από το ξυλο αυτου του δένδρου. 

Πλαταιῶν τις τὰς πύλας ᾗ ἐσῆλθον καὶ αἵπερ ἦσαν μόναι ἀνεῳγμέναι ἔκλῃσε στυρακίῳ ἀκοντίου ἀντὶ 
βαλάνου χρησάμενος ἐς τὸν μοχλόν, ὥστε μηδὲ ταύτῃ ἔξοδον ἔτι εἶναι

Θουκιδιδου ιστοριαι 2.4.3.3

Λικτορες ή ραβδούχοι 

ΡΑΒΔΟΥΧΟΣ ΦΑΣΙΟ LICTOR

Οι λίκτορες των ρωμαίων ήταν οι φουσκωτοί, οι γορίλλες της εποχής. Έφεραν τις φάσκες (δέσμες ράβδων) που 
απωθούσαν τον κόσμο στην αγορά φωνάζοντας : "τόπο για τον ευγενή πατρίκιο Μάρκο Βινίκιο". Με τις φασκές αυτές 
συμβόλιζαν την ενότητα και ισχύ της Ρώμης. Μετέπειτα συμβόλιζαν την πολιτική ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισμού 
στην Ιταλία : το Φασισμό. Οι έλληνες Ιστορικοί τους ονομάζουν ραβδούχους. 

Από το σχολικό βιβλίο του Lhomond «De viris illustribus  urbis  Romæ» θα θυμάστε:

Quintus Fabius iam senex filio suo consuli Ό Κόιντος Φάβιος γέρος πιά διετέλεσε ύπαρχος στό γιό 

   ΑΣ3 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΕΞ.one Page 6    



Quintus Fabius iam senex filio suo consuli 
legatus fuit; cumque
in eius castra veniret, filius obviam patri 
progressus est, duodecim lictoribus pro more 
antecedentibus. Equo vehebatur senex neque 
appropinquante consule descendit. Iam ex 
lictoribus undecim verecundia paternae 
maiestatis taciti praeterierant. Quod cum 
consul animadvertisset, proximum
lictorem iussit inclamare Fabio patri ut ex 
equo descenderet.
Pater turn desiliens “Non ego, fili,” inquit 
“tuum imperium contempsi, sed experiri volui 
num scires consulem te esse.” 

Ό Κόιντος Φάβιος γέρος πιά διετέλεσε ύπαρχος στό γιό 
του τόν ύπατο· καί ὄταν έρχόταν στό στρατόπεδό του,
ό γιός προχώρησε γιά νά προϋπαντήσει τον πατέρα·
δώδεκα ραβδούχοι προπορεύονταν κατά τη συνήθεια.
Ό γέρος ερχόταν μέ άλογο καί δέν κατέβηκε, άν καί 
πλησίαζε ό ύπατος. Ήδη έντεκα από τούς ραβδούχους 
από σεβασμό
τοΰ πατρικού αξιώματος περάσαν σιωπηλοί .
Καί ὄταν το  παρατήρησε ό ύπατος, διέταξε τόν 
πλησιέστατο ραβδούχο, νά φωνάξει στόν πατέρα του  νά 
κατέβει από τό άλογο·
Ό πατέρας τότε πηδώντας κάτω είπε, «γιέ μου, έγώ δέν 
περιφρόνησα τήν εξουσία σου. Αλλα θελησα να 
δοκιμάσω αν γνωριζεις εσύ να ασκείς το υπατικό αξίωμα.

ΚΟΡΑΗ - ΑΤΑΚΤΑ ΤΟΜ 2 9359.228 [364]

Εδώ ο Κοραης τα μπερδεύει λιγάκι το Μαγκηρι είναι μπακίρι ή μπακήρα 

μαγκούρι ή μαγκούρα
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Εδώ ο Κοραης τα μπερδεύει λιγάκι το Μαγκηρι είναι μπακίρι ή μπακήρα 
πληθ. μπακίρια που σημειναι τα χαλκινα μαγειρικα σκευη η τα χαμηλης αξια 
χαλκα νομισματα. Οι βυζαντινες φόλεις υπηρξαν χαμηλης αξια νομισματα. 

Το μαγκουριον πιθανον να ηταν το σημερινο καμουτσι ή καμουτσικι.
Ένα ξυλινο κονταρι με ένα δερματινο λουρι στο ακρο του.

Screen clipping taken: 11/9/2012 7:35 μμ

Με παρόμοιε χρήση όπως τα κλομπ των σημερινών αστυφυλάκων .
Τα κρατούσαν περασμένα στη ζώνη τους οι Βαρδαριώτες ή Μαγκλαβίτες 

Τοιαύτα ενδύματα ερυθρὰ ενδύονται μεν καὶ οἱ Βαρδαριώται διὰ πανίων ουκ ἔκ τῆς κόρτης ὰλλ ἐς οικείων επὶ 
κεφαλὴς δὲ Περσικον φορεμα αγγουρωτον ονομαζομενον εχον αντι μαργελλιων πάνιον κίτρινον. Κρεμανται δε 

ἐπὶ επι της ζώνης ἔκάστου τούτων λωροι ώς καλούσι μαγκλάβια, μαστίζειν τοὺς αξίους μαστίζεσθαι, 

φέροντες ἀεὶ δικανίκια. Οτε δε καβαλλικεύσει ο  βασιλεύς προηγούνται καὶ φέροντες αύτὰ (μάλλον εννοεί τα 
δικανίκια) όρθια εύτακτούσι τον λαόν. Εχουσι δέ ούτω καὶ πριμμικήριον τούτους πάλαι . Πέρσας κατὰ γένος 
όντας ο βασιλεύς μετοικίσας ἐκεῖθεν εἰς τον Βαριδάριον εκάθισε ποταμόν αφ' ού καὶ Βαριδαριωται ται 
καλούνται .
Αναλογοι οι ραβδουχοι (λίκτορες)  της Ρώμης.

Αlexander Adam,James  -Roman antiquities: or an account of the manners and customs of the Romans .σ.122..

Μαγκλάβιον

ξύλο, ρόπαλο, μπαστούνι 

ματσούκι ή ματσούκα,

ρόπαλο πβλ. ματσόλα. πβλ. Ματσακουλάρω,  ματσαραγκα, ματζαφλέρι
μάτσο = δεσμη λουλουδιων ή ανθοδεσμη  ή μπουκέτο
μάτσο λεφτά = δέσμη χατονομισμάτων (αν και τα λεπτά ηταν παντοτε κέρματα), μεταφ. μεγάλη ποσοτητα. 
Γιναμε ένα μάτσο χάλια.
Στο κυπριακό ιδίωμα μια μάτσα χαρκιά = μια τραπουλα, δεσμη παιγνιοχάρτων.  (Ανδρονίκη)

μάτσα 

   ΑΣ3 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΕΞ.one Page 8    

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS5/matzafleri.pdf


Εργαλειο για ισοπεδωση του εδάφους
Μεταφορικα  :απατη, απατεωνία 

Της γειτονιάς ο κόκορας      
Στίχοι: Κώστας Καπλάνης, Κεφάλας, Μουσική: Κώστας Καπλάνης, Κεφάλας, Πρώτη εκτέλεση: Άννα Χρυσάφη

Της γειτονιάς ο κόκορας περνιόντανε για μάγκας,

μα τώρα τον κατάλαβα πως ήταν ματσαράγκας
γιατί τα 'κανε όλα ρόιδο και αποδείχτηκε κορόιδο.

Στου Αλευρά τη μάντρα.

Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος. Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος.Πρώτη εκτέλεση: Στράτος Παγιουμτζής, Τεμπέλης & Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος 

( Ντουέτο )

Είπες πως σου έκανα απόψε ματσαράγκα,

κατάλαβες τη μηχανή που σου 'στησα βρε μάγκα
τη μηχανή που σου 'στησα στου Αλευρά τη μάντρα.

Η Λιλή η σκανταλιάρα      
Στίχοι: Πάνος Τούντας Μουσική: Πάνος Τούντας Πρώτη εκτέλεση: Ρόζα Εσκενάζη

Γιατί είμαι εγώ η αλανιάρα
η Λιλή η πρώτη σκανταλιάρα
που δε δίνω γρόσι για τους μάγκες

και δεν τρώγω τρίχες ματσαράγκες

Οι μάγκες       

Στίχοι: Ιάκωβος Μοντανάρης, Γιακουμής Μουσική: Ιάκωβος Μοντανάρης, Γιακουμής Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Διαμαντίδης, Νταλγκάς

Να φουμάρουνε οι μάγκες

βρε που σκαρώνουν ματσαράγκες,

όλοι να μαστουρωθούμε
και τον πόνο μας να πούμε.
Να τιμάρουμε τα ζάρια
να τους πάρουμε ζαράρια.

Ματσαράγκα
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να τους πάρουμε ζαράρια.

Στον τεκέ του Περδικάκη
Στίχοι: Κώστας Τζόβενος , Μουσική: Κώστας Τζόβενος, Πρώτη εκτέλεση: Ρίτα Αμπατζή

Περδικάκη γέμισέ τον
και τον μάπα φούντωσέ τον,
να κεράσω εγώ τους μάγκες

να μην κάνουν ματσαράγκες.

Συνηθως σιδερενιο ραβδι, αλλα και η αμπάρα < βάρα

ᾨδὴ ς'

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, καὶ 

τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Μοχλος

δικράνι, ως όργανο βασανιστηρίου πβλ. φουρκίζομαι
παράγωγο:  φουρκέτα υποκ. του φούρκα από το Ιτ. forchetta = πηρούνι 
fork-lift  = clark περονοφόρο ανυψωτικό τροχήλατο μηχάνημα.
πιθανόν το φουρκίζομαι από το αρχ. Επ+οργίζομαι και όχι από την φούρκα-δικράνι. 
Επί Τουρκοκρατίας φούρκα =  αγχόνη 
Συνώνυμο: Διχάλα
Φουρκέτα λέμε την επι τόπου στροφή σε σχήμα U (u-turn)
Επων: Φουρκιώτης < από την Φούρκα πιθ. Τοπωνυμιο.
Πβλ. Fork lift ἤ κλάρκ ἤ αναβατοριο
Βλ.λ. φούρκα στο ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ

φούρκα

ξύλο για το μάζεμα της ελιάς, βακτηρία
ποινή ραβδισμού

ραβδί 

το μπαστούνι η βακτήρια, ως σύμβολο αξιώματος
το βυζ. δικανίκιον (από το δίκη, δικαστής, δικανικός λόγος και ρήτωρ,  και όχι από το δέκα δεκανίκι).
πβλ. στραταρχική ράβδος, ποιμαντορική ράβδος.
Από εδώ οι ραβδούχοι 

Οι λεγομενοι μαγκλαβιτες στο βυζαντιο. 
Κωδινός - De officialibus Palatii Constantinopolitani et de officiis magnae ecclesiae ..σ. 212

ράβδος 

λεπτό και χλωρό ξύλο από το λατ. virga< πιθ. Ελλ. οργάω < Fοργάω = είμαι οργισμένος (πβλ. φούρκα) > 

Virgilius . και βέρκα (Κυπρ.) 

βέργα

Φράσεις 
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Ισως «βρήκαμε μπαστούνια» δηλ. συναντήσαμε ενοπλη αντισταση ή μτφ ανυπέρβλητες δυσκολίες, πχ 

ροπαλοφόρους που παρεμποδίζουν το έργο μας.
Δεν γνωρίζω αν τα τραπουλόχαρτα μπαστούνια έχουν σχέση με την δυσκολία.

τα βρήκαμε μπαστούνια

Ισως «σαν φάντης με το μπαστούνι» : ήτοι  αιφνίδια, απρόσμενα, από εκεί που δεν τον περιμένεις, όταν δεν 
τον περιμένεις. Ο φάντης = ο υπηρέτης , ο μπράβος με το μπαστούνι (μαγκούρα) εμφανίζονταν στην κατάλληλη 
στιγμή και επέλυε δια του αδιάσειστου αλλά και σειομένου επιχειρήματος , του μπαστουνιού, τα προβλήματα 

του αφεντικού του. (Συν τραμπούκος < It .Traboccare εισβάλλω). 

σαν φάντης μπαστούνι

Φράσεις 

Από το Ιταλικό picca = αιχμή  από το Δημώδες  λατ. Ρicco: τρυπώ, κεντώ απ όπου και το  λατ. picus «δρυοκολάπτης».

Ετυμολογία

PICA, θηλυκο του PICUS piciο 
απ οπου το αντιστοιχο Ιταλικο,  Γαλλικο, Ισπανικό και Πορτογαλικό

Λατινικά

[ted. Pike]: da una radice PIC- e BIC-, che ha il senso di pungere (v. Picare). 
Antica arme in asta. Piu corta della lancia, fornita in cima
di un ferro piatto e appuntato. [Voce usata per la prima

volta da Machiavelli, parlando dei Tedeschi e Svizzeri];
fig. Puntiglio; Gara.

Deriv. Appiccare; Impiccare; 
Picche = uno dei quattro semi dello carte di giuoco, rappresentatc
da una picca; Picchiareo soldato a piedi armato di pleca; Piccone; Piccozza.

picca

prov. piga; fr. pie; spagnolo  e portogalo:
iat. 
(v. q. voce).
Lo stesso che Gazza. now uccello.

pica 

Ιταλικά

pique p. piquer  >  piqué είδος υφάσματος με βαθουλώματα, πχ. ρίξε μια πικέ κουβέρτα γιατι το βράδυ κάνει 

ψύχρα.

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα 

Εγκυκλοπαιδικά

Η αιχμή ήταν ποικίλων μορφών ανάλογα με την χρήση και τον προορισμό.βλ. εικόνες
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Η αιχμή ήταν ποικίλων μορφών ανάλογα με την χρήση και τον προορισμό.βλ. εικόνες

Η πίκα είναι ένα όπλο που αποτελείται από μια μεταλλικη αιχμη διαφόρων μορφών και σχημάτων τοποθετημένων 

σε ένα ξύλινο κοντάρι (κατά προτίμηση λεύκας) μεταβλητού μήκους μεταξύ 4 και 5 μέτρων, η χρήση των οποίων 
αυξήθηκε από δωδεκάτου αιώνα. Η εμφάνισή του στο πεδίο της μάχης αναστάτωσε τους σχηματισμούς του ιππικού 
που συντρίβεται σε αυτά  τα μακρια,  ισχυρά όπλα, ενώ ένας μεγάλος αριθμός των ανδρών, ακόμη ελαχιστα  
εκπαιδευμενοι, συμμετεχουν  στις συγκρούσεις.

Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana - Ottorino Pianigiani. 

πικαδόρ = ταυρομάχος που τρυπάει με πίκα τον ταύρο για να τον ερεθίσει

picador των Ισπανικών Ταυρομαχιών 

πικάντικος= αυτός που έχει γεύση έντονη, που μας τρυπάει τη γλώσσα μτφ διασκεδαστικός με υπαινιγμούς.

πίκλες = μικρά τουρσιά που τα τρυπάμε με οδοντογλυφίδα

Παράγωγα 

Αναφορές
9290.164.199

Screen clipping taken: 23/2/2012 5:49 πμ

Τα δέ προστάγματα
  ΣΤΑΘΗΤΕ, ΣΙΩΠΗΣΕΤΕ, ΠΙΑΣΤΕ ΤΑΙΣ  ΑΝΑΜΕΣΑΔΑΙΣ ΣΑΣ, 
ΣAΣ, ΣTHΣETE TAlΣ ΠΙKAIΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΤ.Τ.
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Από το Λατινικό PICULUS υποκοριστικο του PICUS, ειδος 
κόκυγος ( κούκου) ή δρυοκολάπτη. 

από την ΙΕ     
 

. = κτυπώ, ραμφίζω , δίνω επανειλημμένα 
κτυπήματα με το ράμφος όπως ο δρυοκολαπτης ή κουκος.

Είναι γνωστή Ιταλικη φράση  «Fare il cuculo»  που ερμηνευεται «κανει τον κούκο» και σημαινει μεταφορικα:  
«εξαπατα την γυναικα του αλλου». Επειδη ο κούκος αφηνει τα αυγά του σε ξενες φωλιες για να του τα κλωσσήσουν. 

Το εξαπατώ σημαινει εδώ:  «ριχνω, πηδάω την γυναίκα του αλλου». Φαντασθήτε 
τα επανειλημμένα κτυπήματα με το ράμφος που κανει ο δρυοκολάπτης ή κούκος.

Από εδώ η φράση που  λέμε για κάποιον «δεν του κάνει κούκου,  δεν εχει στύση, 

Αν του κάνει  κούκου, τοτε δεν το σχολιάζουμε, το σχολιάζει αυτός υπερβάλλοντας συνήθως.

δεν του σηκώνεται».

pichio 

Pica, picchio, genere di uccelIi, coai dilti dal picchiare che fanno jul
Ironco degli alberi col forte loro becco.
(ved. Taccola> tuccano .

Από εδώ το πικέτο  ιταλικα picchétto γαλλικα piquet,  Ισπανικά piquote:

Υποκοριστικο του picca (ακοντιο). Μυτερο μπαστουνι που στηνεται ορθιο στη γη. 
Στρατιωτικος επισειων (σημαιούλα), αλλα και ειδος παιχνιδιου με παιγνιοχαρτα που λεγεται από ετσι  το ονομα του 
εφευρετη του. Πιθανοτερο όμως επει δη το επαιζαν οι  φρουροι (κονταρατοι, πικαδοροι) 
στη διαρκεια της βαρδιας τους.
DIZIONARIO ETIMOLOGICO ONLINE
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Screen clipping taken: 23/2/2012 6:10 πμ

bαstόne prov. baston; port. bαst.ο:

fr. btοn. Per αΙcυni dalla
radice stessa del lat. BAC-ULUM e del greco
BAΚ-ΤRΟΝ (= celto (iτΙ.) BΑCΑL, BACHAL
che valgono Ιο stesso e fan capo al gr
ΒAO, fut. BAS-o andare: propr. appogio
nel cαmminαre (v. Base); nia che altri ρiύ
correttamente traggono dal gr. ΒΑSΤ-λΖΕΗ
sostenere, ond’anche ii b. kit. Βλsτuτ ραΙ
(cfi-. Βαστώ ). — Fusto o ramo d’alberc
rimorido che serve per Ιο piu ad appοggiarsi 
o ad difendere e difendersi: per eslens. 
Quella bacchetta che si da ai supremi comandanti o magistrati in segnc
di autorita; metaf. Αiυt, Appoggio, So·
stegno
Deriv. bastonare; Bastonata; Βαstοnatore; Βαstone, bascinet

LSJ

   ΑΣ3 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΕΞ.one Page 14    



LSJ

Screen clipping taken: 23/2/2012 6:14 πμ

Εικόνες

ΕΙΚΟΝΑ 1. Πίκα της τραπουλας , Ασσος μπαστούνι
Screen clipping taken: 23/2/2012 6:06 πμ
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________________________________________________________

9485.465 [472]

ΕΙΚΟΝΑ 2. ΑΛΕΒΑΡΔΕΣ 

ΕΙΚΟΝΑ 3
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ΕΙΚΟΝΑ 4 - ΤΥΠΟΙ ΠΙΚΑΣ

εικονα  5 - ΤΡΙΦΥΛΗ ΠΙΚΑ 
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ΕΙΚΟΝΑ 6 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
1 - Framea (V Sec.);   2 - Giavellotto normanno;   3 - Spiedo (XV Sec.);   4 - Spiedo dei mercenari;   5 - Picca;   6 - Lancia 
d'acciaio (1890);   7 - Ahlspiess o Quadrellone da breccia;   8 - Corsesca;   9 - Spiedo con arresti;   10 - Spuntone;   11 -
Spuntone con arresti;   12 - Falcione;   13 - Roncola da guerra;   14 - Roncola da guerra;   15 - Alabarda svizzera (XV 
Sec.);   16 - Alabarda (XV Sec.);   17 - Alabarda (XVI Sec.);   18 - Falcione da guerra;   19 - Krakuse 20 - Guisarma;   21 -
Forca con crocchi;   22 - Doppia forca; 

  
Εικονα 7 - Ρώσοι  κονταράτοι του 18ου Αιώνα
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Εικονα 8 Ξένες πίκες 

Αναφορές
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Αναφορές
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9500.22-23, [27-28] 

9500
Τίτλος: Antologia ovvero raccolta sull'origine ed invenzione delle armi, delle antiche macchine da guerra e delle 
moderne fortificazioni
Συγγραφέας: Luigi Formisano
Εκδότης:Nobile
Έτος:1855

Βιβλιογραφία
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Γαντζοι ή χέρες (σύγχρονοι ανάλογης χρήσης)

H όπλοδόκη, δορατοδόχη, πυραύλοδόκη, le ratelier: d' armes, de piques, de 

fusils, stand for arms, boarding-pikes, muskets είναι κατασκευή φύλαξης των 
οπλων αυτών. (Ο συγχρονος οπλοβαστός).
9334

Βιβλιογραφία

Οπλα με κοντάρι
Α. Στουγιαννίδη - ΒΡΕ ΖΩΟΝ! = λ. κούκος.
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