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Σημασία:

Μετά την σχάρα, στο έδαφος τοποθετούνται τα φαλάγγια* (ξύλινα τετραγωνισμένα δοκάρια) κάθετα 
τοποθετημένα σε σχέση με τα βάζα, τα οποία αλείφονται  προηγουμένως με λιωμένο λίπος, προς 
διευκόλυνση του ολισθήματος των βάζων.

Εγκυκλοπαιδικά

Από  το αρχαιο ελληνικο φαλάγγιον υποκορισιτκο του φαλαγξ.

171 Μπαμπινιώτη - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Β' έκδοση 2005 

Γενικα μου φαινεται λιγο τραβηγμενο απ τα μαλλια. Ένα βασανιστήριο ήμια στρατιωτικη μονάδα να 
δώσουν το ονομα σε ένα μηχανισμο του ναυπηγειου.  Ο Μπαμπινιώτης πεταξε την παρολα του χωρις 
καμμια εξήγηση. Ισως επειδη το φαλαγγι είναι συμπαγές επιταχυνομενο και  και σαρωτικο. Ειχαν όμως 
τετοιο επιπεδο φαντασιας και γνώσεως οι καραβομαραγκοι του μεσαιωνα;  

Όμως η κοινη ονομασια για τον ασπαλακα (αρχ. ασπαλαξ), δηλαδη των τυφλοπόντικα είναι σπαλάγγι.
Το αναφέρει ο Ν. Πολίτης στις Παραδόσεις (335)

Ο  Κοραης στα ΑΤΑΚΤΑ το διορθώνει σε σφαλάγκι

Το σφαλαγκι δρα υπογείως και αναλογα το φαλάγγι δρά υποβρυχιως. 

Ετυμολογία:

φαλαγγα βασανιστήριο : κτύπημα  των πελματων με χοντρό ξυλο. Ο τιμωρουμενος εχει δεμενα τα ποδια 
του αναμεσα σε δύο ξυλα. Ταξύλα  τα λενε (κακώς) φαλαγγες, εξου και το ονομα του βασανιστηριου. Το 
αραχαιο ονομα ηταν ΠΟΔΟΚΑΚΚΗ. Πρόκειται για ένα όργανο ξύλινο, αφού τον 4ο αιώνα αναφέρεται 
συνήθως ως ξύλον, στο οποίο προσδενόταν το πόδι με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σώματος. 
Ήταν στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της Ηλιαίας να επιβάλει αυτόν τον περιορισμό, ο οποίος 
δεν λάμβανε χώρα σε κλειστό χώρο αλλά γινόταν δημόσια, «ώστε να μπορούν να τον δουν όλοι δεμέ-
νο», όπως σχολιάζει ο Δημοσθένης. Αρχικά λοιπόν ο περιορισμός στην ποδοκάκκη είχε προεχόντως 
ατιμωτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας ιδίως στη δημόσια διαπόμπευση, στη συνέχεια όμως η χρήση του 
οργάνου αυτού γενικεύθηκε μέσα στη φυλακή.
16/11/2011 

Σχολια

φαλάγγι
Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012
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βάζα.pdf


9245.46
Ο Νικήτας ο Χωνιατης στο Βιο του Ανδρονικου Κομνηνου αναφέρει το αλλακτόν ως ποινη. Από το  
αλλαγιον = εναλλαγη και κατ' επεκτασιν βάρδια, φορά, επιστρωση . Αντιστοιχο του σημερινου ένα χέρι 
ξύλο, τρια χέρια μπογιά.

falange , topo σφαλαγκι, τυφλοποντικας και κατ. επεκταση ποντικι > Topolino λέγεται ο Ιταλός 
Mikey Mouse.

Ιταλικά 

phalanx

Αγγλικά  

phalange, taupe = ασπαλαξ
Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Αρχαία οπλιτική φαλαγξ

Μεσαιωνική φάλαγξ

Εικόνες
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φαλαγξ

το βασικο στοιχειο μαχης για τους Ελληνικους Στρατους ηταν ο στίχος (γραμμη) η ενομωτία (από το 
ομνυω , ωμνυον = ορκιζομαι), με δύναμη 8–16 ανδρων,υπο ενα δέκαρχο βοηθουμενο από ένα 
διμοιρήτη και δύο δεκάστερους (δεκανεις ;). 4- 32 ενομωτιες εκανα ένα λοχο με επι κεφαλής ένα 
λοχαγο. Κατά τον Αιλιανο και τον Ασκληπιοδοτο ενας λοχος ηταν ενας στοιχος της φάλαγγας. Μια ταξις 
(ή μοίρα ή μορα κατά τους Λάκωνες) η μεγάλη μονάδα οπλιτων (500- 1500 ανδρες) υπο  στρατηγο, . Το 
ολο στρατευμα καθοδηγςιται από το συμβουλιο των Στρατηγων. Ο Γενικος Αρχηγος ήταν ο πολεμαρχος 
ή στρατηγός αυτοκρατωρ

φαλάγγι

ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΔΟΚΑΚΗ
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Από εδώ προέρχεται και η έκφραση «Μας πήραν φαλάγγι», (μας υπερφαλάγγισαν) γιατί όταν το 
σκάφος καθελκύεται βρισκόμενο επάνω στα βάζα, γλιστρά πάνω στα φαλάγγια στην αρχή πολύ σίγα, εν 
συνεχεία όμως αναπτύσσει ταχύτητα και δεν σταμάτα με τίποτα.

Φράσεις

171 Μπαμπινιώτη - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Β' έκδοση 20051.
http://www.faneromeni.gr/gr/pages/view/vaza/2.

3. Αρη Στουγιαννιδη - Βρε ζώον!  http://www.stougiannidis.gr/hypoglossal/32_pontikos.html
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