μπαστούνι
Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012
11:38 πμ
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Σημασία
μπαστούνι
(Ναυτ. Ορολογία)
Ο αρχ. Πρόβολος. Το ξάρτι στην άκρη της πλώρης πάνω από το ακρόπρωρο.
Ετυμολογία από το ιτ. Bastone < από την λατ bastum < Ελλ. βαστάζειν ).
Από την ιδία ρίζα το μπαστιμέντο = bastimeno (batiment) που σημαίνει κτίσμα αλλά και ναυπήγημα.

Bastone
Ogni asta che serva a tenere spiegata una vela. Prende il nome della vela cui serve: bastone di
fiocco, bastone di coltellaccio, bastone di scopamare, ecc. (ma anche asta di fiocco...).

Βακτηρία
βακτηρία, ἡ= βάκτρον, ράβδος, κοντάρι, μπαστούνι, σε Αριστοφάνη., Θουκιδίδη.· ράβδος, την
οποία κρατούσαν ως σύμβολο εξουσίας οι δικαστές, σε Δημοσθένη. 265
ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ

Μπαστούνι ως βακτηρία
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το μπαστούνι που κρατούσαν οι κύριοι είχε διακοσμητικό
χαρακτήρα.
Σήμερα μπαστούνι κρατούν οι γέροι, οι τραυματίες και οι ανάπηροι.
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μπαστουνιά, κτύπημα με μπαστούνι (όπως και το ματσούκι,
η ματσουκιά, το σφυρί η σφυριά )
Bastonnade,
εικόνα για την τύχη των κατάδικων από
τον Pierre Zaccone
Ραβδισμός: τιμωρία για τους
απείθαρχους κατάδικους.

όμως μουστουνία= γροθιά στο προσωπο (μουστρα =μόστρα, φάτσα, αυτό που προβάλλει από το
Ιταλ. Mostra = βιτρινα, εκθεση)
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9453.67
Φαινεται ότι αυτή η προληπτικη ανακριτικη μεθοδος διετηρηθη μεχρι την περίοδο των κλεφτών.
Ως άκουσεν ή κλεφτουριά, ώς άκουσεν ό πρώτος,
εκείνος που του βάρεσε τρεις χαντζαριαίς, του λέει.
«Πές μας, να ζης, πραματευτή, πουθε κρατεί ή γενιά σου;
— Τέτοια καρδιά σκληρόψυχη βαστάτε οί μαύροι κλέφταις,
τον άνθρωπο τον σφάζετε κ' υστέρα τον ρωτάτε !
714.151

Ματσούκα ή ματσούκι

Δες και περισσότερα στο μάστιξ
Ετυμολογία : Από τη βενέτικη mazocca 9321.365
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154.464

Τοπωνύμια
Υπάρχει Ποντιακό τοπωνύμιο Ματσούκα* με ίδιον γλωσσικό ιδίωμα όπως αναφερει σε ειδικη μελετη
του ο Σωφρώνης Χατζησαββίδης, με τιτλο «Φωνολογική ανάλυση της ποντιακής, Ιδίωμα της
Ματσούκας». -Θεσσαλονίκη 1985. βλ. και παραδόσεις 22. ΟΙ ΜΑΤΖΟΥΚΑΤΕΣ. παρακάτω.
Ισως το επωνυμο Ματσούκας να είναι τοπωνυμικο και οχι επαγγελματικο. Το ματσούκι είναι
απλούστατης κατασκευής ώστε να μην απαιτείται ειδικός επαγγελματίας (ματσουκάς) για την
κατασκευη του.το ουσιατικο ματσουκάς δεν μαρτυρειται ουτε η συνηθης παρατονισμένη εκδοση
ματσούκας. Όπως πχ. Μαχαιράς και Μαχαίρας (επώνυμα) , Τσεκούρας. Ο κατοικος της ποντιακης
Ματσούκας λεγεται Ματσουκάτος και κατά την τοπικη προφορά ματσουκάτς > ματσουκάς και
ωραιοποιηθεις εις Ματσούκας.
ΜΑΤΣΟΥΚΑ(Macka)
H MATΣΟΥΚΑ είναι μία περιοχη νοτια της ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ. Έως το 1923 στην ΜΑΤΣΟΥΚΑ υπήρχαν 70 χωριά, 47 απο αυτα ήταν ελληνικά, 9
μικτά και μόνο 14 τους ήταν τουρκικα.Μέχρι τις μέρες μας τρία ελληνικά μοναστήρια (Ιωάννης βαζελώνας, Παναγία Σουμελά,Γεώργιος
Περιστερέοτας) συντηρούνται. Σήμερα στη περιοχή ΜΑΤΣΟΥΚΑ οι απόγονοι των Ελλήνων πού αναγκάστηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι μιλούν
ακόμη ελληνικά..."Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΙ ΑΝ ΕΠΕΡΑΣΕΝ ΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ"
Η λέξη Ματσούκα παράγεται από τη λέξη ματσούκι, που σημαίνει ραβδί, βακτηρία, ξύλο που κρατάει ο άνθρωπος στο χέρι,
προφυλασσόμενος από κάθε επιτιθέμενο άνθρωπο ή ζώο. Στην Άνω Ματσούκα και ιδίως σην Κουνάκα δεν περπατούσε άνδρας δίχως να
κρατάει «την ματσούκα», κατά την τοπική διάλεκτο. Έτσι η περιοχή λέγονταν «Ματσούκα»και οι κάτοικοί της Ματσουκαίοι ή Ματσουκάτ’.

http://pontos-patridamou.blogspot.com/2011/10/macka.html#ixzz3DSFSO9Tg

Άλλη ερμηνεία
ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ στο: 9453 :ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ - Η ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΓΛΩΣΣΑ δινει μια διαφορετικη
ερμηνεια

ΑΣΕ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ.one (On 28-1-2014) Page 4

αυτοθι

Από το υποκοριστικό του μάκορ , το μακόριον
Η δε μακκούρα ευκολα εγινε μαγκούρα
ΠΒΛ. Τραγούδι «Λέγκω » του Γιαννη Μαρκόπουλου
Στην κυρά μάνα μας μη δίνετε βοήθεια
ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σιμά
γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της
κι όταν μιλάω θα με λέει αληταρά.

Παραδόσεις
22. ΟΙ ΜΑΤΖΟΥΚΑΤΕΣ.
Όταν ο σουλτάνος πήρε την Τραπεζούντα, πολλοί από τους χριστιανούς κατέφυγαν στα βουνά. Ύστερα
από λίγο έκαμαν την απόφαση να κατεβούν με τους άλλους βουνίσιους, να πάρουν πάλι την πόλη.
Άρματα δεν είχαν, παρά μόνο ματζούκες κι αξίνες. Το σχέδιο τους ήταν να μπουν στην πόλη και να
χτυπήσουν τους Τούρκους την Παρασκευή το μεσημέρι, την ώρα που όλοι τους θα ήσαν μαζεμένοι στα
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χτυπήσουν τους Τούρκους την Παρασκευή το μεσημέρι, την ώρα που όλοι τους θα ήσαν μαζεμένοι στα
τζαμιά.
Όπως αποφάσισαν έκαμαν, και το σχέδιο τους επέτυχε. Αλλ' ήρθαν έπειτα μεγάλο πλήθος Τούρκοι
καλά αρματωμένοι και τους ενίκησαν άλλοι από τους χριστιανούς σκοτώθηκαν στον πόλεμο, και τους
άλλους τούς έπιασαν ζωντανούς. Όλους αυτούς τούς πήραν και τους έσφαξαν έξω από τα τείχη, σ' ένα
μέρος που το λεν από τότε Κιαούρ Μεγιτάνι, δηλαδή Πλατεία των Απίστων. Και το μέρος αυτό οι
Τούρκοι το εθεωρούσαν καταραμένο κα. το είχαν αφημένο έρημο, ενώ γύρω ήσαν όλα τα μέρη
χτισμένα. Και δεν πάνε πολλά χρόνια που άρχισαν να χτίζουν κι εκεί, και έχτισαν πρώτα εργαστήρια,
ύστερα λουτρό, ύστερα τελωνείο και άλλα χτίρια.
Από τότε είχαν συνήθεια οι Τούρκοι, κάθε Παρασκευή μεσημέρι, να σφαλούν τις πόρτες του κάστρου,
και μόνο τώρα, στα ύστερα, έπαψαν να τις σφαλούν. Και την πόρτα εκείνη που μπήκαν οι χριστιανοί,
την έχτισαν και είναι ακόμη ώς τα σήμερα χτισμένη.
Από τις ματζούκες που είχαν οι βουνίσιοι, ονομάσθη και η χώρα των Ματζούκα. (ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ)
Ν. Πολιτου - Παραδοσεις 1013.17 [8]

Ετυμολογία
Μπαστουνι
Από το Ιταλικο bastone

Screen clipping taken: 15/5/2013 3:14 μμ

Ξενόγλωσσα
Λατινικά baculum< βάκτρον
Αγγλικά stick, cudgel,staff, cane
Γαλλικα baton, Canne
Ιταλικα bastone

Συνώνυμα
Ματσούκι
Ή ματσούκα
ματσούκα η· ματσούχα·
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ματσούκα η· ματσούχα·
1)
α) Ραβδί χοντρό που απολήγει σε σφαιροειδή όγκο, κορύνα, ρόπαλο, βαρδούκιον:
Με την ματσούκαν πολεμώ τον άνεμο να δείρω (Σαχλ. N 9)·
β) παλούκι, πάσσαλος:
(Προδρ. III 199).
2) (Μεταφ.) πέος:
γαδάρων ματσούκας (Σπανός B 129).
[<μεσν. λατ. mazuca <λαϊκ. λατ. *matteūca. Η λ. στο Du Cange (-τζ-, λ. μάτζα) και σήμερα]

Παράγωγα
ματσουκάτος
Στρατιώτης οπλισμένος με ματσούκα:
Εγώ ήμην υποληπτική κι εσύ ήσουν ματσουκάτος (Προδρ. I 68).
[<ουσ. ματσούκα + κατάλ. -άτος. Η λ. τον 11. αι.]
Ματσουκιά
Χτύπημα με ματσούκι:
ραβδιές και ματσουκιές απάνω στα πλευρά σου (Διήγ. παιδ. 170).
[<ουσ. ματσούκα ή ματσούκι + κατάλ. -ιά. Η λ. και σήμ.]

Επώνυμα
Ματσούκας < Ματσουκάς
Ο κατασκευαστής ροπάλων ἤ , το και πιθανότερον, ο κατοικς της Ματσούκας Πόντου.
Ο φέρων ρόπαλο καλείται ματσουκάτος
Αλυσιδα καταστηματων ξηρων καρπων.

Ματσούκης.
Παλαιό Λιθογραφείο "Εργίνος - Ματσούκης" και κατόπιν μηχανογραφικά έντυπα "Ματσούκης
ΑΕ".

314.11

Αναφορές
--- Ο καβουρας
"Ο Κάβουρας που τον θωρεί, χαράν μεγάλην πήρε:
-- Καλώς το δείπνον το πωρνό, δείπνον το μεσημέρι.
Αν μου πομείνει και λίο, τραβώ το μέσ' στην τρύπα.
Μια ματσουκιά του χάρισεν απάνω στο καπάκι,
αν ήταν πέτρα ράγιζε και μάρμαρον εσκόρπα,
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αν ήταν πέτρα ράγιζε και μάρμαρον εσκόρπα,
που να'ταν στεροκάροβο, επήγαινε και τα'ρτει.
Οι Δράκοι που τ' ακούσασι, 'που τα βουνά εφύγαν,
μα ο Θεός οργίστηκε και χάλαζα θα βρέξει.
Έπλωσε τα δαχτύλια του, τον Κωνσταντή αγκαλιάζει,
'πλώνει και τους δαχτύλους του, παίρνει του τη ματσούκα."
(Ο Κωσταντής και ο Κάβουρας, ακριτικό)

Pasted from <ΠΗΓΗ>

--- Οι Βάρβαροι
-Γιατί οι δυό μας ύπατοι κ' οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα
και τέτοια πράγματα θαμπόνουν τους βαρβάρους.
Περιμένωντας του Βαρβάρους - Κ. Π. Καβάφη

-- Η βερκκα
Εκούμπησεν την βέρκκαν του
Να πει τα΄αρφαβηταρκια
Κι πάνω κει την βέρκκαν του
Κλωναρκια εφυούσαν
κει πάνω κεινα τα κλωνια του
Πουλιά εκελαηδούσα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ -ΚΥΠΡΟΥ
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