
Ο ποντος (όχι η θαλασσα ή το πελαγος) αλλα το μετρο μηκους το εκατοστο του μετρου.

637.10

πόντα (η) {δύσχρ. ποντών) μυτερό εργαλείο από χάλυβα με το οποίο κάνουμε σημάδια 
(πονταρισιές) κατά μήκος μιας γραμμής πριν από το λιμάρισμα ή την κοπή·
χρησιμοποιείται στις μεταλλικές κατασκευές, την επιπλοποιία, τη
γλυπτική κ.α.
[ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
< ιταλ. ponta «βελόνα, κεντρί», βλ. κ. ποντάρω|.

Βεβαια κατά τις συνηθεις ακροβασιες του Μπαμπινιώτη 171 εφευρισκεται η λεξη ποντα για να 
κανει ο κ. υπουργος τη δουλειά του.

Οι παλαιοι το ελεγαν πούντος, μεχρις οτου καποιος επεσκεφθη την αγνωστη  περιοχη οπου ισχύει ο 
διαλεκτικος τυπος ponta και, όπως ο Κολομβος έφερε τις πατατες, ο ερευνητης προσέφερε στο 
λογιο κοινο  την λεξη ποντα.

Η Ιταλικη και Ισπανικη λεξη είναι πουντα punto

Η λέξη διαθετει  μια μεγάλη πικοιλια από σημασιες. Μια από αυτές είναι το στιγμα, το σημείο, το 
σημάδι. 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ (κατά Μπαπμινιώτη): < ponta, διαλεκτ. τ. τού punta «αιχμή, άκρη, κορυφή» < λατ. 
punctum
«στίγμα, στιγμή»].
Αδιαφορώντας για το ότι το ακρωτήριο το λεμε πούντα. Όπως αναφερει στο ιδιο του το λεξικο 

Το εκατοστο το λέγαν  πούντο

ΑΠΟΥΝΤΟ A PUNTO  στα σημερινα  Ιταλικα σημαίνει "ακριβώς" , "σωστά!"
Ένα μοντελλο αυτοκινητου της FIAT λέγεται Punto πουντο. Puntualmente

Punctual (Ακριβής στα Αγγλικα). 
Το ποντα φαινεται να  κατασκευαστηκε για χάρη του Μπαμπινιώτη. 
Ή  η αρχική λέξη πουντα ισως εγινε πολύ αργοτερα  ποντα από το Αγγλικο point που εισήγχθη 
αργοτερα στο Ναυτικό λεξιλογιο. 

Αφορμη για παρετυμολογιες δινει το ποντε = ponte = γεφύρα, γιοφύρι.
Από pons -pontis οπου παραγονται το pontifex = γεφυροποιος = ποντήφηξ. 
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Από pons -pontis οπου παραγονται το pontifex = γεφυροποιος = ποντήφηξ. 
Ετσι ο Μπαμπινιώτης ποντάρει και ΄χανει

Καλα ξεκινησε από το στηριζω, ακουμπω μετα ομοως καποιος του τα μουσκεψε 

Προφανως δεν προερχεται από το λατ. Punctum=στιγμη αλλα από το επισης λατ. Ponnere = βαζω , 
τοποθετώ (πβλ. Positio, Eng. Position, πρεποσιτος =Βυζ. τιτλοςε κλπ) ισως    με καποια 
παρετυμολογικη επιδραση από το pons - pontis 
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