
· Να πλεύσεις με τη βάρα (κν μπάρα) , δηλαδή σπρώχνοντας 

Σημασία:

· Από τα ιταλικά.  Πρόκειται για δύο λέξεις “a vara”.

Ετυμολογία:

Απο την προθεση α και το  ουσιαστικό vara βάρα ( πβλ. μπάρα, ακρόμπαρο κλπ) σήμαινε ξύλο 
(παλούκι) που,  τιθέμενο πλαγίως, συγκρατεί  το σκάφος.
Τιθεμενh οριζοντιως μια βάρα  κλειδώνει πόρτες  (αμπάρα) , με επιδραση απο το τουρκικο ambar =
αποθηκη. 

Την αναφέρει ο Βιτρούβιος ως vara και οι  μεταγενέστεροι ως vasa ή vasi (πληθ).
Το «α βάρα» ήταν ένα φραγκολεβαντίνικο κοινό ναυτικό κέλευσμα. 
Είναι το αντίστοιχο του επίσημου κελεύσματος  «άπωσον!». Η σημασία του είναι επιρρηματικη: να 

πλεύσεις με τη βάρα, "voga a vara" δηλαδή σπρώχνοντας . 

Εγκυκλοπαιδικά

Συνήθως το κέλευσμα «αβάρα!» δίνεται από τον «λέμβαρχο» προς τον «πρόκωπο» της λέμβου, 
δηλ.  προς τον ναύτη της πλώρης που προσπαθεί με τη βάρα να αποτρέψει τη συνέχεια της  
πλεύσης του σκάφους βάζοντας το κοντάρι (τη βάρα)  ως αντέρεισμα (κόντρα) στο πλησιέστερο 
σταθερό έρεισμα (βράχο, προβλήτα, άλλο σκάφος ή και προς το βυθό όταν είναι ρηχά). Προφανως  
η βάρα για αυτή την χρηση είναι ένα πολύ λεπτοτερο ξύλο, κατι σαν στειλιάρι 
Βλ. πίκα, και στάλιξ κν. σταλίκι,  στειλεός κν στυλιάρι και ορθ. στειλιάρι
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Η Βαρα, με καταλληλα εξοπλισμένη άκρη 
ήταν ένα σύνηθες και αποτελεσματικό όπλο του Μεσαίωνα. 
Αναφέρονταν με μια πληθώρα ονομάτων. Βλ. πίκα

αβάρα
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Αναφέρονταν με μια πληθώρα ονομάτων. Βλ. πίκα
veli

Ανάλογα ερμηνεύει  το ρήμα το 9294 Vocabolario di marina in tre lingue

9294.480 [505]

VΑRΑRE, Lanciare , Fr. Lancer, Eng . Το Launch.
Varare un bastimento :  Buttar in acqua un bastimento.
ριχνω στο νερο ένα πλεούμενο. 

Ιταλικά a vara 
Αγγλικά push off
Γαλλικά

Ξενόγλωσσα 

*********

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 

Εικόνες

   ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 2    

πίκα.pdf

