
Άλλος τύπος μικρού καραβιού, πού ή κύρια πρόωση του βασιζόταν στα κουπιά, ανάλογος με 
τη Γαλιότα, πιο ελαφρός όμως κι αρκετά πιο ευέλικτος ήταν ή «φούστα», σκάφος στενό, 
μακρύ και ταχύ, με αναλογία μήκους προς πλάτος 7 προς 1. Είχε 18-22 πάγκους για 
κωπηλάτες και το κάθε κουπί το τραβούσαν δύο, ό ένας απέναντι στον άλλο. 

Κατ΄άλλους: Μικρή γαλέα με μόνο ένα κάθετο αλμπουρο, απ΄αυτές που  χρησιμοποιούνταν 
σε μεγάλο βαθμό  από το 1498 ως  1570, έπλεε με  διπλά κουπιά από την πρυμνη μέχρι το 
αλπουρο, και  μονά μεχρι  την πλώρη. 9321

Σημασία 

Είχε δύο άλμπουρα, ένα στην πλώρη κι' ένα μικρό κοντά στο ποδόστημα, και πανιά λατίνια. Ή 
φούστα ήταν καθαρά πειρατικό σκάφος και συχνά αναφέρεται σαν «φούστα λεβέντικη», 
δηλαδή φούστα πειρατική. Στα τέλη μάλιστα του Που αιώνα, ή λέξη «φούστα» έφτασε να 
σημαίνει τούς ίδιους τούς πειρατές.
Περίφημες στην ανατολική Μεσόγειο ήταν οι μανιάτικες και οι βερβερίνικες φούστες.

Εκυκλοπαιδικα 

Επίσης φούστα  (FUSTA) λέγονταν  μια γαλέρα ,η οποια ήταν πάντα αγκυροβολημένη 
απέναντι στις δύο στήλες της Piazzetta του Αγίου Μάρκου για την για την φυλάκιση των 
καταδίκασμενων "στις  γαλέρες" , που είχαν συλληφθεί από άλλες  γαλέρες. Κατά συνεκδοχή  
ή για αστείο, αυτή η Fusta πηρε το προσωνύμιο "Το πανδοχείο του Σωτήρος", επειδή έφερε 
ως ακροπρωρο την εικονα του Σωτηρος Χριστού.

Fusta.

9321 Dizionario del dialetto veneziano

Από το λατινικο fustis του οποιου άλλη μορφή ηταν fonstis, fond-tis, από τη ριζα fendo, 

που την βρισκουμε σα δευτερο συνθετικο στα: offendo, defendo, κλπ. και  τα mani-

festus, in-festus, con-festim, festino; Από τον αρχ. Ελλ. θείνειν, Κτυπώ, Georg Curtius 

Gr. Etym. p. 255; 

Ετυμολογία

Το fustis σημαίνει και ροπαλο. Από το fustis παραγονται και τα fustibalator  
(ροπαλοφόρος) , supplicium fustuarium = κυριολ. μαρτυριο με το ροπαλο: ο αρχαιος 

αποτυμπανισμός συγγενές με κτυπώ, τύπτω

Η φουστα, σαν βιαιο επιθετικο πλοιο παρομοιάσθηκε με ροπαλο .

Φουστα ονομαζονταν και γυναικειο φορεμα, από τσόχα ( πιλημα>πίλος). Χρειαζεται κτυπημα 
το χνουδι του μαλλιου  για να γινει  τσοχα. (πβλ. Τσοχατζόπουλος)
Από τη φούστα εχουμε το φουστάνι,  την φουστενελλα (λέξη φούστης δεν υφάρχει)

Ιταλικα fusta
Αγγλικα cudgel (ροπαλο)
Γαλλικά 

Ξενογλωσσα

Εικόνες 

φούστα
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΗ ΦΟΥΣΤΑ

Εικόνες 

Γαλιότα

Γαλιοτα (αναλογη αλλα μεγαλύτερη από την φουστα )
Το βυζαντινο βαρδούκιο ηταν ρόπαλο. Υπήρχε και ειδικό Βασιλικό Βαρδούκιο, φαντάζομαι 
οτι αυτό το όπλο κατάντησε διακοσμητικό και διακριτικό του Βασιλέα (κατι σαν σκήπτρο ή 
στραταρχική ράβδος). Απο το μηκος του φαινεται οτι δεν ειναι κατάλληλο για βάδισμα (οπως 
η Πατερίτσα). 

Συγγενικα 

«Φούστα μου μπαρμπαρέζικη, σιδεραρματωμένη,
οπού σε αρματώνανε δώδεκα παλληκάρια,
γυρεύει πόρτο για να μπη, λιμάνι για ν' αράξη.
"Σε τι πόρτο θέλω να μπω, σε τι λιμνιό να αράξω; 
Στην Κίμουλο θέλω να μπω κ' εκεί να πα ν' αράξω, 
οπ' έχει τα γλυκά κρασιά, τα έμορφα κορίτσια, 
πίνοντας τα γλυκά κρασιά, φιλώντας τα κορίτσια».293

Ποιηση
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