
Χωρος οπου αποθηκευονται τα πυρομαχικα του πλοιου. Μπαρουταποθήκη.



Είναι το σημειο που εχει αναγκη από τη μεγιστη δυνατη προστασια.

Μια οβιδα, φωτια, εκρηξη στην πυριτιδαποθηκη μπορει να βυθισει αυτανδρο το πλοιο σε λιγα 
δευτερολεπτα



Σημασία:

Μπαρούτι ή μπαρούτη Αντιδάνειο μεσαιωνικό από το Τουρκικό barut < πυρίτις (λιθος)
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ΑΣ : πυρίτις κόνις

Ετυμολογία:

Πρφ. Σάντα-μπάρμπαρα
Κυριολεκτικα σημαινει Αγια Βαρβάρα την προστάτιδα του Πυροβολικου (βοηθειά σας!) 

santabarbara

Από  < polvere = σκονη  και ειδικα πυρίτιδα 
πβλ. Το ΝΕ μπούλμπερη και τη ΦΡΑΣΗ στάχτη και μπούλμπερη που σημαινει γενικη 
αδιαφορια , σταρχιδισμόν . Το αρχαιο εμού θανόντος γαια πυρι μειχθήτω (το είπε ο 
Πανάρκης ο αινιγματοποιός, περί το 450 π.Χ), το Ου φροντίς Ιπποκλείδη . (Το αναφέρει ο 
Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ.)  και το ανάλογο Γαλλικό après moi le déluge (Μετά από εμέ ο 
κατακλυσμός)

Screen clipping taken: 19/11/2012 8:07 πμ

Polveriera

Ιταλικά:

Guy Fawkes," leader of the Gunpowder Plot to blow up British king and Parliament 

(Nov. 5, 1605)
(πβλ. Την κινηματογραφική επιτυχία V for Vendetta, και την συνωμοσία της πυρίτιδος) 
Pasted from <http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0

&search=gunpowder&searchmode=none> 

gunpowder magazine, powder keg
Αγγλικά: 

Ξενόγλωσσα

πυριτιδαποθήκη
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012
5:53 πμ
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Οι Γάλλοι εξειδικευουν το γενικο poudre:  σε πυρίτιδα (σκόνη ή κόνιν) 

magasin à poudre
Γαλλικά: 

(Ιδιωμ) μπαρουτχανάς (αντιδανειο) 
ΣΧΕΤ Top top hane Αποθήκη βλημάτων.

baruthane
Τουρκικά: 

Πυριτιδαποθήκη στη στεριά

La polveriera della Fortezza da Basso, a Firenze

Εσωτερικο μπαρουταποθηκης

Εικόνες
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Το μπαρουτιαζω σημαινει και αποκτω εντονη γευση. Το λεμα για τσιγάρα ή νοθευμενα ποτα. 

Συγγενικά 

Παράγωγα
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Συγγενικά 

Η αρχ  βολις < βαλλω αυτό που βάλλεται ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Βελεμνον , βέλος, βλημα
σμπαρα < οι πυροβολισμοι ΠΑΡΟΙΜΙΑ: Μ΄ένα σμπαρο  δυο τριγώνια. Από το Ιτ. Σπαράρε = 
πυροβολώ

Βόλια

(η) γεν της οβιδος, 
οβουζιον, ολμος, χαβάνι, μπομπάρδα, λουμπάρδα> Αγ. Δημητριος ο Λουμπαρδιάρης
Ο ολμος σημανει κυριολεκτικα γουδι, το αρχ. Ιγδιον. Το οπλο-κανονι που ονομαζεται ολμο ηταν 
κοτο και ευρυ σαν γουδι.  Στον Ποντο το γουσι το λένε λουμι < ολμί υποκοριστικο του ολμος από 
εκει το επωνυμο Λουμίδης.

Οβίς

Από το τουρ. Τοπ top = σφαίρα  μπαλα, κυριως κανονιου. 

ΦΡΑΣΗ/ΕΙΣ:  τον πηρε η μπάλα συνηθως ακολουθει και ανατομικος εντοπισμος της πληγης : 

τον πηρε η μπαλα στο λαιμο, στηθος ποδι κλπ.

Φωτια στα τοπια: Πυρ. Αρξασθε πυρ.

Τοπ καπί τοπωνυμ. Στην Κωνσταντινουπολη (πυργος του κανονιου). 

Τοπια

Πβλ. Δημ  Τρ 

Screen clipping taken: 27/6/2012 4:21 μμ

ΦΡΑΣΗ: ριχνανε στο βροντο, τυχαια χωρις καλη σκοπευση. Δηλ. πυροβολουσαν προς τα εκει 

που ακουστηκε ο πυροβολισμος του αντιπαλου με ελαχιστες πιθανοτητες επιτυχιας. Συνώνυμο: 

Ριχνανε στο Γαμο του Καραγκιόζη. Ολες οι φρασεις με τη  μεταφορικη εννοια σημαινουν 

απωλει πορων χρις ουσιαστικο αποτλεσμα. 

Ομοβροντια

Από το τουρκικο fisek < Ελλ. Φυσιγγιον
Λέγεται και φουσέκι.> φυσεκλικια  = φυσιγγιοθηκη, τελαμων με φυσιγγια
Πβλ. Αντάρτικο τραγουδι 
Σφαιρες , φυσέκια στο στήθος μου φορώντας 

Φυσεκια

Εξοργίσθηκε, θύμωσε υπερβολικα. 

ΣΥΝΩΝΥΜΑ Εγινε τούρκος 171

ΑΣ : Το πιθανοτερο είναι έγινε κούρκος, από την εικονα του Γαλου, της αρσενικης γαλοπούλας, 

(κούρκου)  που όταν οργιζεται ανοιγει τα φτερά της.

Εγινε μπαρουτι: 

Φράσεις
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(κούρκου)  που όταν οργιζεται ανοιγει τα φτερά της.
Εγινε θηριο, βαπορι, αεροπλανο.

Είναι επικυνδυνο μερος ή επικίνδυνη χρονικη στιγμη.

Εδώ βρωμάει μπαρούτι
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