
Επισης γνωστη στους αρχαιους ως αυχενιστήρ
αὐχεν-ιστήρ, ῆρος, ὁ, βρόχος αὐ. halter, Lyc.1100; ligature for neck, Hippiatr.10. 

Λυκόφρων - Αλεξάνδρα - στ. 1100

Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. Oxford. Clarendon Press. 1940.

Φαινεται ότι ο αυχενιστήρας από την αρχαιοτητα χρησιμευε στις φλεβοτομιες

λιγαδούρα
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012
6:10 μμ

   ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 1    



Βρήκα να γράφεται λυκαδούρα. Είναι παράκουσμα και παρετυμολογία από το λύκος.
Βλ http://www.041.gr/navarino/Algemein/Stoli_Navti.htm

Τι δουλειά έχει ο λύκος στη θάλασσα! 

Η λιγαδούρα είναι η  γραβάτα του ναύτη. : Είναι ένα σχοινάκι δεμένο σε θηλιά γύρω από τον λαιμό, 
με την άκρη του να καταλήγει σε ένα
φιογκάκι που έχει η μπελαμάνα , εκεί που ξεκινάει
ο γιακάς. Κατά την παράδοση είναι εκεί για να αυτοκτονήσει,
απαγχονιζόμενος, ο ναύτης όταν κινδυνεύει να συλληφθεί από τον εχθρό. Πρέπει φυσικά να είναι 
ένας  ιδιαζόντως λεπτός ναύτης, αν κρίνω από το πάχος που έχει η λιγαδούρα.

Επειδή η μπελαμάνα είναι ανοικτή στο στέρνο και δεν έχει
κουμπιά, η λογικότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί είναι
να σφίγγεται (Όχι μέχρις ασφυξίας) όταν κάνει κρύο και φυσάει για να κλείνει
αυτό το άνοιγμα.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
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Screen clipping taken: 28/5/2012 6:05 πμ

Legare = από το λατινικο  LΙGARΕ συγγενές προς το ελληνικό λυγείν ή λυγόειν  λυγίζω, δενω , ΙΕ 
Λιγκάμι 
Σφίγγω με σχοινί, αλυσίδα, οι οποιοδήποτε μέσο συνδέσμου.
ΦΡ Ιτ. Legarsela al dito (Το εδεσε στο δάκτυλο του) για να θυμηθει κατι
Αντιστοιχο του δικου μας "το εδεσε κόμπο" ή "το έδεσε σε ψιλο μαντήλι".
ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ΟbbΙigare> Fr. Obliger, En. Oblige, obligation

Η αρχαία δετηρία. Ετυμολογείται από το βενετ. Ligadura<Ιτ  Legatura < Λατ. Ligaturus από το ρήμα 
ligare/ ligo=συνδέω, δεσμεύω, ενώνω = Αυτός που ενώνει, δυνητικά, τα πλευρά του ανοίγματος της 
μπελαμάνας.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ
Γούμενα και γκόμενα  
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