
Δομικό στοιχείο που κλείνει το σκάφος στην πρύμνη και συνδέεται με την καρίνα διαμέσου ενός άλλου 
στοιχείου μαζί με το οποίο αποτελεί την πτέρνα του πλωτήρα. Στις αρχαίες ναυτικές κατασκευές και, 
ακόμη και σήμερα, στις πιο μικρές, στο ποδόστημα συνδέονται οι πείροι στήριξης (αρμοί) του 
πηδαλίου.



Σημασία:

Ποδόσταμο :  παράκουσμα με επίδραση από το ροδόσταμο.
ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

Ποδεών < αρχ. Ελλ. Πούς λεγεται το κάθε τι του ποδιού και κατά συνεκδοχη το κατω μερος  ή το πισω 
μερος πραγματος. Από εδώ δημιουργήθηκε το ρ. ποδίζω, ο ποδοδεσμος, ο ποδίσκος, η βυζ. Ποδεα (το 
κατω μερος του φορέματος, ο ποδόγυρος, η ποδιά βλ. ΦΡΑΣΕΙΣ



Το δευτερο τμήμα στήμα < αρχ ρημα ιστημι= στεκω

Ποδοστημα αυτό που στεκει στο πισω μερος του πλοιου (πρυμνη).

Τα πλοια  τα εβγαζαν στη στερια με την πρυμνη. Από αυτή την πρακτική προέκυψε το ρήμα ποδίζω (αρχ  
επιδίδω)=πρυμνοδετώ





Ετυμολογία:

Ιταλικά

stern post [′stərn ‚pōst] 
(naval architecture) 
The main member of the after end of a ship, usually upright, running from the keel up to the 
bottom of the hull.
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms,

Αγγλικά 

Pasted from <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/stern+post> 

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Εικόνες
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ΦΡΑΣΗ : φίλησα κατουρημένες ποδιές (ποδέες). Δηλαδη ποδογυρους αρχοντων (οι χωρικοι φορουσαν 
κοντους χιτώνες και αργοτερα κοντοβράκια).

Φράσεις

Ποίηση

Στα Σαλωνα σφαζουν αρνια
Και στο Χρυσό κριάρια
Και στης Μαρίας την ποδιάβ

σφάζονται παλληκάρια.

Μαρια Πενταγιώτισσαα

Το χωριό που συνδέεται με το θρύλο της Μαρίας της Πενταγιώτισσας, ιδρύθηκε το 16ο αιώνα. Η ονομασία ίσως πρόηλθε από τους 
πέντε προστάτες αγίους του ή από τους πέντε δρόμους (αγυιαι) που ξεκινούν ακτινωτά από την Πενταγιού προς τα γύρω χωριά, ενώ 
κατά το μελετητή Ιω.Παπαγεωργίου, πήρε το όνομά του από τους πέντε αδερφούς (πέντε γιους) Καμπεραίους που 
πρωτοεγκαταστάθηκαν στο χωριό.

α)

Κατά τον ιστορικό Δημήτρη Σταμέλο, και το σύγγραμά του " Η Δωρίδα στην Τουρκοκρατία " , το όνομα των Πενταγιών προήλθε από 
την επιτόπιο θανάτωση κατά τους διωγμούς Διοκλητιανού και Μαξιμιλιανού το 288 μΧ 5 νεαρών ατόμων , Ευστρατίου , Αυξεντίου , 
Ευγενίου , Μαρδαρίου και Ορέστη λόγω των χριστιανικών τους πεποιθήσεων , οι οποίοι μετά την επικράτηση του χριστιανισμού 
ανακυρήχθηκαν Άγιοι. Προφανώς το χωριό ελέγετο αρχικώς Πεντάγιοι και αργότερα κατά παραφθορά Πενταγιοί. Με την αυτή 
ονομασία ελέγετο για ένα διάστημα 30 ετών και το Γαλαξίδι κατά το τέλος του 17ου αιώνα.
Όταν το 1826, μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, μια ομάδα αγωνιστών κατέφυγε στους Πενταγιούς, ο Μουσταφάμπεης με δυο 
χιλιάδες Τούρκους χτύπησε το χωριό. Έλληνες αγωνιστές με επικεφαλής τους Ράγκο και Τσόγκα τους καταδίωξαν προς τον ποταμό 
Κόκκινο όπου και νικήθηκαν από τον οπλαρχηγό Σκαλτσοδήμο,στον ρύακα του Κόκκινου ποταμού, στην τοποθεσία που αποκαλείται 
μέχρι σήμερα "Τουρκόρεμα".

Παραμενει βεβαια μυστηριο γιατι οι Τουρκοι να στειλουν 2000 στρατιωτες ξια να καταλάβουν ένα μικρο, ορεινο και  ανοχύρωτο 
χωριο 

Pasted from <http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%
AF_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82> 

Εννοεί στον ποδόγυρο , στα πόδια της αυτοκτονούν οι ερωτευμένοι νέοι. Οι νεοι σφάζονταν μόνοι τους και τα αρνια 
και κριάρια τα έσφαζαν άλλοι.

β)
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