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Η βικιπαιδεια αναφέρει στο λημμα αρσανας.
Ο Ταρσανάς ή Αρσανάς είναι δημώδης όρος της κοινής ναυτικής γλώσσας βυζαντινοτουρκικής
προέλευσης. Με τον όρο αυτό νοούνται κυρίως μικρές ναυπηγικές μονάδες και νεώρια στα οποία
ανελκύονται μικρά σκάφη συνήθως αλιευτικά και λέμβοι για καθαρισμούς, υφαλοχρωματισμούς
αλλά και φύλαξη. Με το όνομα αυτό ως τοπωνύμιο φέρονται πολλές περιοχές (όρμοι), στις οποίες
υπάρχουν ή υπήρξαν παλαιότερα παρόμοιες εγκαταστάσεις. Σημαντικότερες περιοχές που φέρουν
το όνομα Ταρσανάς και είναι περισσότερο καθιερωμένες μ΄ αυτό, είναι:
Κατά δική μου ερμηνεία η λέξη προέρχεται από την άρση της νηός ( αιρω το πλοίο) ανελκύω για
επισκευή (πβλ. 'αρσις του ισχίου' της γυμναστικής και επ-αρσις σημαίας), Άρσεις =
βαστάγματα.(Φώτιος και Σούδα)

Συνώνυμο το καρνάγιο < carenaggio
Μια ωραια εκπομπη της ΕΡΤ λεει πολλα και ωραια για τα καρναγια
αλλα μπερδευει τον ακροατή: Είναι τα καρναγια, οι αρσαναδες ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ;
Ταρσανάδες και μελτέμια (Αρχείο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ)
Κλικ εδώ.
Από τη ετυμολογικη αναλυση προκύπτει το δευτερο.
Η ναυπηγικη είναι ασφαλως πιο δύσκολη δουλεια.
.
Χαρακτηριστικοί είναι οι μικροί "αρσανάδες" που υπάρχουν στο Άγιο Όρος όπου φυλάσσονται οι
λέμβοι των παράλιων Μονών, και που αποτελούν τα από θαλάσσης σημεία προσέγγισης σ΄ αυτές
(κοινώς: σκάλες).
Ο ορος αρσανάς που χρησιμοποιουν στο Άγιο ορος που είναι το κεντρον της Βυζαντινης παραδοσης
αλλα και του βυζαντινου λογου με κανει να πιστευω ότι ο αρσανάς είναι η πρωτογενής λέξη.
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Οι αρσανάδες δημιουργουνται σε χώρους με ομαλο αιγιαλό , αμμουδιά κατωφερικη που επιτρεπει
την ανελκυση και καθελκυση του πλοιου.
Η περιοχη αυτή του αρσανα θα λεγονταν "ορμος του αρσανά" ή "ο κολπος του αρσανά" και στη
γλώσσα του λαού: "Ο κόλπος τ' αρσανά" , απ ό που προεκυψε ότι η εγκατάσταση λεγεται
ταρσανάς. Οι τουρκοι μπορει να το υιοθετησαν ως 'ταρσανα", από αυτό το παράκουσμα. Πβλ. εις
την Πολη = Ισταμπούλ, στην Αμισον= σ΄Αμισον= Σαμσουν, στου Μελά, Σουμελά.

ΠΗΓΗ

Η αγγλικη λεξη arsenal δεν σημαίνει ακριβως ο,τι ο αρσανάς
Τα λεξικα το ερμηνευουν "οπλοστάσιο".
arsenal (ˈɑːsən ə l)
—n
1.
2.
3.

a store for arms, ammunition, and other military items
a workshop or factory that produces munitions
a store of anything regarded as weapons: an arsenal of destructive arguments

[C16: from Italian arsenale dockyard, from the original Venetian arsenal dockyard and naval store,
from Arabic dār n`ah, from dār hou e + n`ah manufacture]
Στην Αγγλικη γραμματεια απαντάται μετα το 1500 μχ.
c.1500, "dockyard, dock with naval stores," from It. arzenale, from Arabic dar as-sina'ah "workshop,"
lit. "house of manufacture," from dar "house" + sina'ah "art, craft, skill," from sana'a "he made."
Applied by the Venetians to a large wharf in their city, which was the earliest reference of the
English word. Sense of "public place for making or storing weapons and ammunition" is from 1570s.
The London football club (1886) was named for the Royal Arsenal, Woolwich, where the original
players worked.

Η αραβικη ετυμολογια προϋποθέτει κτίσμα ενώ οι ναυτικές επισκευές και άρσεις των νηών
γινονταν από την εποχή του Ομήρου σε ανοικτούς χώρους χωρίς καν τους νεωσοίκους.
http://www.etymonline.com/index.php?term=arsenal&allowed_in_frame=0
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m. Stanza grande a diversi usi di fabbriche: ma proprio è dove si lavorano le navi, che Dante chiamò
Arzanà in rima.
Vocabolario Toscano dell'Arte del Disegno
http://baldinucci.biblio.signum.sns.it/baldinucci/html/_s_index2.html
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Συνεχεια
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