
Κάγκελο σε ξύλινο παραπέτο 

Σημασία:

Από το Ιταλικο

βαλαύστιον, τό, το λουλούδι της άγριας ροδιάς, Διοσκορίδης- Ιατρικά.1.111, Gal.11.847:—απ ΄οπου 

και το επίθετο βαλαύστινος, PSI4.333.8 (iii B. C.).

Το δέντρο Ροιά η κοινή (Punica granata) ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα. Αυτή είναι γνωστή με 

τα κοινά ονόματα ροδιά, ροϊδιά, ρογδιά και ρωβιά (στην Κύπρο). Στον Όμηρο και στην Οδύσσεια 

υπάρχει αναφορά στη ροδιά. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το φυτό καλλιεργούνταν στους κήπους του 

βασιλέα Αλκίνοου. Ο Θεόφραστος την αναφέρει ροιά ή ρόα. Ήδη από την αρχαιότητα, 

χρησιμοποιούσαν τη φλούδα της στη βυρσοδεψία και στην ιατρική.

Ετυμολογία:

Ιταλικά
Αγγλικά

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Όταν τα ιστιοφορα ξανοιχθηκαν στις ανοιχτες θαλασσες και το πληρωμα δεν κωπηλατουσε πλεον,  αλλα 
μανουβραριζε πανια και σχοινιά πανω στα καταρτια αλλα και στο καταστρωμα, τοτε τα μετρα 
ασφαλειας αυξηθηκαν. 

Τα ρελια και οι μπαλαούστρες προστατευαν το πληρωμα από πτωση στο νερο ενοσω το πλοιο επλεε σε 
τρικυμισμενη θαλασσα. 

Μπηκαν επισης θωρακια στις κόφες. 

Εγκυκλοπαιδικά

Εικόνες

μπαλαούστρα
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013
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Η ΜΠΑΛΑΟΥΣΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Κολωνάκια σε σχέδιο του E. Ziller, το καθένα απαρτιζόμενο απο δυο 
στοιχεία. Ένα σχέδιο από μια ευρεία ποικιλία, που χρησιμοποιήθηκε 
παντού. Το μεγάλο προοριζόταν για μπαλκόνια, ταράτσες κ.α., ενώ 
το μικρό ως διακοσμητικό στοιχείο κάτω από παράθυρα.

ΠΗΓΗ

ΜΠΑΛΑΟΥΣΤΡΑ

(ψιλω ονοματι)

Σε  μοντελλο ρωμαικής τρηρους.

Ψιλω ονοματι= μονον κατ ονομα
γιατι δεν μοιαζει με  το συνηθες 
βλαυστρον. Είναι ένα 
προστατευτικο κιγκλίδωμα 
απλης κατασκευης

Ομοιο με το καγγελον των δικαστηριων

Σημερα ο ορος χρησιμοποιειται για τα καγγελα των ισοπεδων διασταυρωσεων των 
σιδηροδρομων.

ἐπιμελοῦνται (οι ασυνόμοι)  καὶ τὰς

ὁδοὺς κωλύουσι κατοικοδομεῖν, καὶ δρυφάκτους ὑπὲρ τῶν

ὁδῶν ὑπερτείνειν, καὶ ὀχετοὺς μετεώρους εἰς τὴν ὁδὸν

ἔκρουν ἔχοντας ποιεῖν, καὶ τὰς θυρίδας εἰς τὴν ὁδὸν ἀνοί-

γειν. καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀπογιγνομένους ἀναιροῦσιν,

ἔχοντες δημοσίους ὑπηρέτας.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 50.2.9.

Δρυφακτον

Συνηθως κιγκλίδες ή κιγκλιδωμα

Κιγκλις

Συνωνυμα 
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Πλουταρχος  - Καίσαρ

Από το Λατινικο cancellus. Χωριζε τους δικαστες από το ακροατηριο.

Η χρηση του επεζησε μεχρι σημερα

Στο βυζαντιο τα καγγελα ηταν η λεγομενη ιππάφεσις του ιπποδρόμου. 

Κάγγελο

Κιγλιδωμα.  Σε μεγαλα πλοια, καταλοιπο από τα παλαια κωπηλατα πλοια.

Ιταλικα murata 

Πβλ. 

Είχε την τέντα ξομπλιαστή

η βάρκα του καμπούρη Αντρέα.

Γερμένος πλάι στην κουπαστή
ονείρατα έβλεπεν ωραία.
Κ. Βαρναλη - Η μπαλλάντα του Αντρίκου 

Κουπαστη
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Κ. Βαρναλη - Η μπαλλάντα του Αντρίκου 

Από το Ιταλικο para+petto* =  προ+στήθος (βλ. στηθαίον)  

Στα ελληνικα προστήθιον λεγεται το υφασμα μαντηλι που καλυπτει το στηθος. 

-Έναν μαντήλιν κέντα μου στο στήθος μου ν' απλώσω 

τζαι πόσα κάμν' ο κόπος σου εγιώ να σε πκιερώσω.
Η ΛΥΕΡΗ ΤΖ' Ο ΧΑΡΟΣ - ΔΗΜΩΔΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

Συνώνυμα μαντηλι, μπροστέλλα, επιτραχηλιον, σαλιαρα,θωράκιον,  πλαστρόν , ζαμπό.

_______________________________________

*Ο μπέτης είναι το στηθος στο κρητικό ιδιωμα. Το πέτο του σακακιου είναι αναδιπλωση του 
υφασματος εκατερωθεν του στερνου.

Παραπέτο

Μπορντουρα, περίδρομος, άντυξ, ποδέα, ποδογυρος, ούγια

Ρέλι

Κιγκλίδωμα που φθανει μεχρι το στηθος και προστατευει από την πτωση.

Στηθαιον

Αναφορές
1
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Διοσκορίδης- Ιατρικά.1.111

2

Γαληνος - De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi.

Πεζογραφία: 

Ποίηση

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25/4/2013 

Τεχνη 
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