
Έπιπλο της εκκλησιάς  όπου πουλιέται κεριά, εισπράττονται εισφορές των πιστών, και διανέμεται 
προπαγανδιστικό υλικό. 

Σημασία:

Στην αντίληψη του λαού η σημαντική λειτουργιά του παγκαριού είναι ως χρηματοφυλάκιο όπου χέρι 
βάζουν οι παπάδες και οι επίτροποι και ένιοτε και οι διαρρήκτες, όχι βέβαια για κλέψουν τα κεριά. 

Εγκυκλοπαιδικά:

Από το ιταλικό banco =τραπέζι > μσν μπάγκο > μπάνκος (ο) >  γεν τον μπάνκο> αποβολη του μ  τον 
πανκο> ο πανκος υποκοριστικο το πανκαριον.

Το νκ αγουγεται σαν γκ και πολλες φορες γραφεται παγκος. (βλ..λ  εις Μπαμπινιώτη 171) 

Σημαινε τραπεζι αλλα και καθισμα. Παραδοξως το μικρο τραπεζι λεγεται παγκαριον και μικρο καθισμα 
παγκακι. 

Ηταν αστεγος και κοιμωταν στα παγκακια του Ζαππείου

Καθε κατεργαρης στον πάγκο του. 

Πβλ. Φρασεις

Η σειρα σου να κανεις τη μπανκα

Στο καζινο ξετιναξε τη μπανκα

Το πάγκος παραπεμπει στο συγγενικο ιταλικο παγκάρε (pagare) που σημαινει πληρωνω, καταβάλλω 
χρηματα, και που εχει μια πολυ ενδιαφερουσα ετυμολογια. Ο λαος λεει και σημερα τ α θελει παγκουι  
τα λεφτα με την εννοια τα θελει όλα σε μετρητα.

pagare prov, cat. sp. e port. pagar; fr

payer (inl. to-pay): dal Lat. PACARE

acquietare, da PAX - genit. PACIS - pace

quiete, perché il pagamento acquieta, 
appaga, soddisfa il creditore. Nella stessa 
relazione d’ idee chiamasi  Quietanza

l’atto col quale taluno dichiara essere stato

intieramente soddisfatto (v. Pace).

Propr. Tranquillizzare chi deve; quindi 
soddisfare un debito. — Deriv. Paga; 
Pagabile; Pagametnto; Pagatore et.c. 

pagare prov,καταλανικα ισπανικα, πορτογαλλικα pagar; 
Γαλλικα

payer (inl. to-pay): απο το Λατινικο PACARE

καθησυχάζω, από το PAX - γενικη  PACIS - ερήνη, ησυχία 

, γιατι η πληρωμη καθησυχάζει ηρεμει  ικανοποιει τον 
δανειστη. Πανω στην ιδια βασικη ιδεα και η ονομασια η  
Quietanza αποδειξη, εγγραφο με το οποιο καποιος 
δηλωνει πληρως ικανοποιημενος.

Κυριλεκτικα σημαινει . Καθησυχάζω καποιον που 
πρέπει ; Επομενως ικανοποιώ την απαιτηση , το 
χρεος. — Παραγωγα  Pagabile; Pagametnto; Pagatore
κλπ

Ετυμολογία:

Η αποψη μου ειναι οτι πρεπει να γραφεται "πανκάρι " 

Εδρανον 
Εδωλιον 
Γαζοφυλακιον, γλωσσοκομον, κορβανας

Συνωνυμα -Συγγενικα

Ιταλικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

πανκάρι
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014
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Ιταλικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Εικόνες:

Φράσεις:

Λεγεται για καποια εντονα απαραδεκτη απο ηθικης και νομικης αποψεως πραξη. Την αντιληψη 
εμπεδωσαν οι παπαδες χαρακτηριζοντας ιδιώνυμο αδικημα μια τετοια ληστεια. Το να λστευεις το 
Δημοσιο ταμειον κρινεται επιεικεστερα! 

Είναι σαν να ληστεύεις εκκλησιά

ΑΥΤΑ ΠΑΘΑΙΝΕΙ Η Παναγια οταν περισπάται η προσοχή της. Αντι να εχει το νου της στο παγκαρι τον ειχε στα 
κρινα! 

Η αμίμητη ατάκα του παπά που βούτηξε χρήματα από το παγκάρι και πήγε στην Αυστραλία!
Το… κερασάκι στην τούρτα πάντως ήταν η απάντηση του μετανάστη παπά, όταν του τηλεφώνησαν από τη
Λάρισα: «τι να κάνω ρε παιδιά, για τα πρώτα έξοδα…».

   ΑΣΕ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ.one (On 28-1-2014) Page 2    



Λάρισα: «τι να κάνω ρε παιδιά, για τα πρώτα έξοδα…».

<ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ> 

Κανένας έλεγχος... στο παγκάρι! Μόνο με εντολή υπουργού οι έλεγχοι
στην Εκκλησία - Ελλάδα
“Άβατο” είναι για το ΣΔΟΕ το ταμείο της εκκλησίας. Ακόμη και αν υπάρχουν καταγγελίες, ακόμη και εάν
δοθεί εντολή από κάποια υπηρεσία, μόνο ο υπουργός θα μπορεί, με πολιτική απόφαση δηλαδή, να δώσει
εντολή για έλεγχο στα ... ιερά οικονομικά[...]
<ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ> 
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