
Η αρχαία λέμβος

βάρκα,  εφόλκιο (πλοίο επί  πλοίου, σωστική λέμβος, λέμβος για επικοινωνία με την 

ξηρά  όταν το πλοίο αγκυροβολεί α ρόδο) 
Ανακρεμάται   και καθέλκεται με τα καπόνια

βάρις, -iδος, ίων. ·ιος, ή, πλτ,θ. βάρεις, ίων. βάρίς, 
αί· Αίγυπτιακόν πλοιάριον, είδος σχεδίας || γεν.
Μονόξυλον, λέμβος, ακάτιον (λατ. ratis).
Έτυμ. :  βάρις ( κοπτ. Bari< βάρις ) λατ. baris και 
barka (<*barica)=λέμβος, άκάτιον.
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βάρκα
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

Συγγενικά 
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Παράγωγα 

Το φαινόμενο απαντά συνήθως σε περίπτωση θανάτου του ψαρά. Τότε η χήρα του 
αναλαμβάνει την επιχείρηση. Ανάλογο φαινόμενο σήμερα είναι οι ταξιτζούδες. 

Βαρκάρισσα,  ουσ (η) = η ιδιοκτήτρια βάρκας ή/και η σύζυγος του βαρκάρη.  

πβλ. ΤΡ: έμαθα κυρά πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις …

•

Screen clipping taken: 10/4/2012 5:02 μμ

Screen clipping taken: 3/4/2012 6:18 πμ

BARCA, BARQUE  da lat barca, o da (βάρις), βαρος peso. Νανigio da
carico, vascello mercantile. 

BARCA, BAI%CA lARQUE Fiki., da β4; (ι
ru), barca, o da (άρο; (baros), peso. Νανigi0 d*
carico, vascello mercantile. Ferrαrί4, οΐg. hug. Ι1’1d

Τραγούδια

Προφανως προκειται για μπαρκο και όχι για βάρκα!

Βαρκα θελω  ν΄αρματωσω  με σαρανταδυο κουπιά
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Προφανως προκειται για μπαρκο και όχι για βάρκα!

Χεστήκαμε και γέρνει η βάρκα•

Το χεστήκαμε σημαίνει αδιαφορώ. Είναι η απάντηση σε κάθε ειδηση που μας 
αφήνει αδιάφορους. Με αυτή την έννοια η φράση σημαίνει: αδιαφορήσαμε [για 
τη φόρτωση, [την στοιβασία της βάρκας] και [τώρα] η βάρκα γέρνει. 

Ισα βάρκα, ίσα πανιά•

Από το ιτ. Issare = σηκώνω. Δηλ. σηκώστε το εφόλκιο  και σηκώστε και τα πανιά: 
αποπλέουμε!
Το πώς κατάντησε να σημαίνει ισοζύγισμα (εξίσωση)  κερδών και ζημιών είναι 
μυστήριο. Απλή επίδραση από το ίσα; Ίσως! Αλλά είναι πιθανό να προκύπτει και 
από την σύνταξη του ισολογισμού τέλους χρήσεως και τον απόπλου 
(μεταφορικώς) προς τη νέα χρήση. 

Φράσεις

Εδώ καράβια χάνονται... βαρκούλες αρμενίζουν!
Ανάλογο

Πολλές φορές, επι το χυδαιότερον:  και το μουνί χτενίζεται ○

Η γης καταποντιζεται κι΄Μαριγώ* κτενίζεται.

Παροιμίες
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