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Κατ΄ακρί βειαν: palanca 
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Βλ. συσπαστο

Σήμερα εμείς λέμε παλάγκο το σύσπαστο. 
Αναμφισβητητα  η ρίζα της λέξης είναι Ελληνική.
και κατά τον Μπαμπινιώτη   από το αρχ ελλ φάλαγξ>phalangæ
Όμως τα λατινικα που προερχονται από ελληνικές λεξεις που αρχιζουν 
Από φ γραφονται με  ph και στα Ιταλικα μετατρεπονται σε f (πχ pharos ή pharus =faro,
Phoca = foca = φωκια κλπ).

Η παλάντζα  είναι αντιδάνειο του  φάλαγγα 
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Η ερμηνεια που δινει ο Δημητρακος είναι 

παλάγκο
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
4:44 πμ
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Η ερμηνεια που δινει ο Δημητρακος είναι 

Και Σταματακος επεξηγει 

Φαλαγγα =  Ταξις μαχης η παράταξη μαχης (συν στον πληθ) 
Ταξεις στραττεύματος παρατεταγμένου για μαχη αλλα και 
κυλινδικο τεμάχιο ξύλου, κορμός δένδρου, κύλινδροι τοποθετούμενοι κάτω
από άντικειμένα για διεκόλυνση της μετακινησης τους 
κοινώς «φαλάγγια, κατρακύλια». 
Σημαινει τό σιδερένιο στέλεχος του ζυγου, από ο οποιου κρεμονται οι δισκοι 
(οι  πλάοτιγγες) αλλα και μικρο κοκκαλο των   μεταξύ δύο αρμών τών δακτύλων του χεριού,
φάλαγξ  φάλαγγαι («κυλινδρικα μαδερια) (>λατ. phalangae, palangae, δημοτ. Λατ  (κ Ιταλ) 

palanca· γαλλ. palan, palanche,  (φαλάγγι, κατρακύλι)
λατ. bulga (πβλ. καί φαλλός).

Δεν είναι τυχαιο ότι την λεξη palanca χρησιμοποιουν οι Ιταλοι για να δηλώσουν τα μαδέρια 
Που στηρίζουν το πλοίο στην ξηρά, στον αρσανά.

Η λεξη σημαίνει και μοχλος αλλα και ζυγος

Κατά το VELI το palanca πρoέρxεται από το πλάξ γεν πλακός 
που δικαιολογει και την γραφή  με σκετο p και όχι με ph και στα γαλλικα , ιταλικα , 

Από το πλαξ > πλάνη,  πλανώμαι, πλάνης, πλανητης

Ολες οι λεξεις σχετιζονται με την κινηση. Ακομα και το πλανώμαι
σημαινει και μεταφορικα κινηση: ξεφευγω από την αληθεια. 

Η πλάνη είναι το λάθος, το ολισθημα (κν γλύστρημα) 
Η πλανη (το ροκανι) πλαναται, ολισθαινει, γλυστραει  πανω στο ξυλο.
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Η ναυπηγικη εσχαρα αποτελειται από μια πλακα πανω στην οποια γλυστραει το 

Πλοιο κατά την καθέλκυσή του. Η εσχάρα λεγεται κα γλύστρα. (λαστρα, που αφου την 

παρετυμολογησαμε την καναμε γλάστρα και  γάστρα, Αυτά τα μαδερια λεγονται και βαζα ετσι : τι 
βλαζο τλι γλάστρα).
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