
Σκέπασμα κάποιου με πλάκες

Σημασία:

Από το αρχ ουσ πλάξ (γεν πλακός αιτ. πλάκα > η πλάκα :  κατά το φλοξ, φλόγα, ραξ ,  ράγα κλπ) 
Από εκεί το ρήμα πλακώνω = βάζω πλάκες 
Το πλάκωμα και το νεωτ. Η πλάκωση μτφ το άγχος ή δύσπνοια που προέρχεται από  το άγχος.
Στην αρχιτεκτονική η πλακόστρωση και ΝΕ το πλακόστρωτο=το καλντερίμι.
Από το πλάκωμα στο ξύλο κατάντησε το « ξύλο» να σημαίνει τους ραβδισμούς την μαστίγωση. 
Και το δέρω  ή τύπτω (ΝΕ δέρνω)  ρήμα ρίχνω ξύλο ενώ το παθ. Δέρομαι, τύπτομαι  τρώω ξυλο.

Ετυμολογία 

Από το μεσαιωνικό βασανιστήριο του πλακώματος στο ξύλο,  το πλακώνω πήρε την έννοια του δέρνω 
και ακόμα και του παλεύω. Βλ. φράσεις



Προηγείτο το δέσιμο  πάνω στο ξύλο. Στη σανίδα (η)  ή σανίδι (το)

Ησύχιος - Λεξικόν - 9051.484 [488] 

Και κατόπιν τοποθέτηση πλακών πάνω στο στήθος. 

Εγκυκλοπαιδικά

Αν υπάρχει έλλειψη πλακών ανεβαίνουν οι ίδιοι οι βασανιστές στο ξύλο.

Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο.

Αν δεν βρουν πλάκες βάζουν πέτρες.

Εικόνες

πλάκωμα
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012
4:42 πμ
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Ένα βάρος στο στήθος

Νοιώθω μια πλάκωση

Βλ. ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ

Τον πλάκωσαν στο ξύλο

Θα παλέψουμε < θα δαρθούμε αμοιβαίως θα πυγμαχήσαμε, θα παίξουμε τις γροθιές, μποξ.

Θα πλακωθούμε 

Ενν. ραβδισμους, γροθις ή μαστιγώσεις.  
Λογοπαίγνιο του Καραγκιόζη

Μου ρίξανε … αλλά έφαγα κι όλας

Τις ξυλιές τους ραβδισμούς 
Συνώνυμο του με πλάκωσαν στο ξύλο. 

Τις έφαγα 

Δεν βρηκα καμια ερμηνεια γιατι η φραση αυτή σημαίνει εραβδισθην, με έδειραν, τις έφαγα.
Δίνω μια δικιά μου ερμηνεία: 
Τα νομικα κειμενα του μεσαιωνα αναφέρου σε πολλα σημεια την φράση «τυπτόμενος και 
κουρευόμενος, εξορισζέσθω»
Ο τυπτομενος ηταν ο μαστιγουμενος και η φραση σημαινει αφου μαστιγωθει και κουρευθεί  να 
εξορισθει. Οι  μαστιγώσεις δινοταν στην πλατη ενώ ο τιμωρουμενος ηταν δεμενος  σε ένα 
ξυλινο στύλο. (βλ . Εικονα 1). Εδώ το ξύλον δεν είναι σανίδα αλλά πάσσαλος. Συνώνυμα: 
σταυρός.
Πβλ. Το βιβλικό Επικατάρατος ο επι ξύλου κρεμάμενος. 
Ο βασανιζομενος δαγκωνε το στύλο για να μην φωναξει. Δηλαδη Ετρωγε ξυλο. Αναλογες 
φράσεις είναι, "θα φάει η μουρη του χωμα*", "δαγκωσε τη λαμαρίνα**" και "εφαγε τα 
σιδερα" .  Στις αρχαιες χειρουργικες επεμβάσεις μαλιστα εδιναν ένα ειδικο κοματι δερματος σαν 
φιμωτρο ώστε να δαγκωνει αυτό ο χειρουργουμενος.  (Βλ. Εικονα 2)
Πρβλ. και τις φρασεις  που να φάς τη γλώσσα σου,  

Εικονα 1 

Εφαγα Ξυλο

Φράσεις
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Εικονα 1 

Εκονα 2 

_______________________________________________________________________________
*) είναι πεσμενος κατω μπρούμυτα με την πλατη εκτεθιμενη για ραβδισμούς. Δεν είναι το αθλητικο πεσιμο της 
παλης οπου τοτε πρεπει να φάει η πλάτη του χωμα, να τον βαλουμε "πλάτη".   
**) Εννοεί  τη λαμαρίνα,  το κατάστρωμα  του  πλοίου. Η ΦΡΑΣΗ δάγκωσε τη λαμαρίνα = ερωτεύτηκε τρελά. 
Δαγκώνει από τον πόθο το κατάστρωμα. Το ιδιο ισχυει και για την φράση εφαγε τα σίδερα που σημαινει 
πονεσε πολύ, ταλαιπωρηθηκε. Βλ 
Τά πάμε τά καράβια ή μας πάνε; Τά λένε «σίδερα», λαμαρίνες...

(Νίκου Καββαδία «Βάρδια», σ. 164)
  

Λογοπαίγνιο των παλιών δασκάλων από το βιβλικό ξύλων (δένδρο)  την γνώσεως του καλού και 
του κακού στο δασκαλίστικο  ξύλο (ραβδισμό) της παλαιάς παιδαγωγικής . Δηλ .με το ξύλο, με 
τους ραβδισμούς ο μαθητής θα βάλει γνώση, θα φρονιμέψει αλλά και θα αποκτήσει γνώσεις. 

Το ξύλον της γνώσεως 
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τους ραβδισμούς ο μαθητής θα βάλει γνώση, θα φρονιμέψει αλλά και θα αποκτήσει γνώσεις. 

Βλ. Το κρέας δικό σου τα κόκκαλα δικά μου στο ΦΑΓΕΝ - λ. κρέας - Φράσεις

Το ξύλο βγήκε απ τον Παράδεισο. 

Παροιμίες

Αναφορές 
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