
Δες  τουμπανο

Σημασία

Ξυλοκοπω
Σταυρωνω 
διαπομπευω

Συνώνυμα

Μέ ϐάση  διάσπαρτα στοιχεΐα μπορουμε νά ύποθέσουμε

Μέ ρόπαλο 1.
Με πρόσδεση, άνάρτηση καί εκθεση . 2.

πώς ό άποτυμπανισμός γινόταv μέ δύο τρόπους. 

Από τή μελέτη, ώστόσο, των άρχαίων πηγών προκύπτει ότι ό άποτυμπανισμος  ύπήρξε μιά παραλλαγή

των ϐασαvιστικων  θανατώσεωv σέ σταυρό, δηλαδή σέ στύλο ή όποιοδήποτε όρθιο χοντρό ξύλο. Πρέπει 
νά σημειωθει ότι  ή άpχαία λέξη σταυρός δέν  εχει τή γνωστή μεταχριστιανική  έννοια. Σημαίνει 
σκόλοπα, πάσσαλο, όρθοστημένη δοκό. 154.

Εγκυκλοπαιδικά

Λατινικά = stuprum= αισχυνη, ονειδος, ρεζιλικι από εκει και το stupeo =ειμαι εκθαμβος, αναυδος,  
ενεός, κεραυνόπληκτος … και βλακας (stupidus) . Πβλ. Αγγλικα supidity, It.  stupido .

Αυτος που είναι εκπληκτος μοιαζει σαν να τον έχει κτυπησει κατι το κτυπημα, ο ελληνικος κολαφος, το 
χαστούκι δινει το λατινικο COLAPHUS που συντεμνεται σε COLPHUS και μετά σε COLPUS και περναει 
στα Ιταλικα ως colpo (κτυπημα)  με πολλάπλες σημασιες και εννοιες στα Ελληνικά. 

Ο κολπος 
Πχ. Όταν λεμε « του ηρθε κόλπος»  δεν σημαινει ότι τα νερα του Σαρωνικου ανεβηκαν μεχρι το σπιτι του 
ουτε πως ενεφανισθει καποιο call-girl (αφου κολπος σημαίνει και αιδοιο =μουνι). Σημαίνει Του ηρθε 

COLAPSUS δηλαδη καταπληξία ή αποπληξια .

Το κολπο 

Δυο Μεμετια τα καημενα 

Μεσ΄στο κολπο ηταν μπλεγμενα

Λει ο Β.Τσιτσάνης στο "Παπορι απ την Περσια"

Το κολπο (κτυπημα) είναι η ενεργεια κακοποιων. 

Στο πληθυντικό είναι και οι μυστικες τεχνικες του επαγγελματος (πβλ ΦΡ είναι μεσα στα κολπα της 
τεχνης, της τραπουλας)

Στα Ιταλικα Colpo di Stato είναι το στρατιωτικο πραξικόπημα. 

Ξενογλωσσα

Από το τυμπανον και τύπανον (ΝΕ τούμπανο)   που δεν σημαινει μονον το μουσικο οργανο 

Που εχει την ριζα του στο τυπτω 

Ετυμολογία

ἀποτυμπανισμός  
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/toympano.pdf
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Τέμνω αλλα και κτυπώ

Κοπτομαι κτυπιεμαι (αυτοπαθες, εγω τον εαυτό μου) από την λύπη μου. Μτφ. Δειχνω 
επιτηδευμενο ενδιαφερον για κατι. ΦΡ: Κοπτεται δηθεν υπερ των εθνικων συμφεροντων, 
εχοντας του νου του στις μιζες.

Από το κόπτω παράγεται το επίθημα -κόπημα = κτύπημα (ξυλοκὀπημα, 

σφυροκόπημα, πραξικόπημα, πλευροκόπημα, γρονθοκόπημα, σταυροκόπημα)

Κόπτω

Συνώνυμο 

Εικόνες
1

Αποτυμπανισμός
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Τον τουμπανιάσανε στο ξύλο

Παρατηρησατε ότι αυτή η φράση όπως και ολες οι παρομοιες δεν χρησιμοποιουν τις λεξεις «με το 
ξυλο»  αλλα «στο ξυλο» . Δηλαδη το εν λόγῳ ξύλο ηταν η σανιδα ἤ ο πάσσαλος ὀπου ο τιμωρούμενος 

προσεδένετο και όχι το μἐσο με το ποιό τον κτυπούσαν. 

Τον κάνανε τοπι στο ξὐλο

Το κανανε τουλουμι στο ξύλο

Του αλλαξανε την πιστη στο ξύλο

Του βγάλανε το λάδι στο ξύλο

Τον ταράξανε στο ξύλο

Τον πλάκωσαν στο ξύλο.

Τετοιες  παρόμοιες φράσεις είναι 

Φράσεις

Ολες οι παροιμιες με τουμπανο αφορουν το μουσικο οργανο.

Παροιμίες
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Παραδείγματα

Αναφορές 
άποτυμπανισμός 
154 -Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ -ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
Οι πληροφορίεσ σχετικά μέ τήν έκτέλεση  των θαvατοποινιτών- μέθοδος,
μέσα κλπ. - oυτε έπαρκεις  και οϋτε σαφεις. Γνωρίζουμε, ώστόσο, οτι στήν
'Αθήνα των κλασσικών χρόνων οί κατάδικοι θανατώνονταν μέ κώvειο, άποτυμπανισμό, κατάλευση καί 
κατακρήμνιση. Η πρώτη μεθοδος προορiζόταν γιά τους θαντοποιvίτες ελεύθερους πολίτες καί χάριζε, οπως 
ϐεϐαιώνει ό Πλάτων , άνώδυνο Θάνατο.  

154.43 ,  
Η δεύτερη μέθοδος έκτελεσεων στήν 'Αθήνα τών κλασσικών χρόνων
ηταν ό μυστηριώδης άποτυμπανισμός. Βασανισμός αγριος καί θάνατος άποτρόπαιος. 
Η έκτέλεση τοΰ καταδίκου γινόταν μέ τό «τύμπαvον», πού κατά
τήν άρχαιότητα σήμαινε μουσικό όργανο ἤ τό ξύλο μέ τό όποίο κρούεται,
καθώς καί τό ρόπαλο πού χρησιμοποιόταν γιά τήν έκτέλεση καταδίκου.
Τυμπανίζω: δέρνω άγριως. 'Αποτυμπανίζω: ξυλοκοπώ μέχρι θανάτου.
Τό ότι άποτυμπανίζω σημαίνει θανατώνω καί άποτυμπανισμος έκτέλεση
δέν ύπάρχει άμφιϐολια. Βλ.  Λυσίας- «Κατά  'Αγοράτου ένδειξεως»

154.52, 
55, 56, 101,
125, 128, 131, 154.
Ο «αποτυμπανισμός» , αναφέρεται από τούς κλασικούς συγγραφείς με τρόπο λακωνικό. Πουθενά δε 

διασώθηκε περιγραφή για τον τρόπο με τον όποίο γινόταν. Σύμφωνα με τούς μεταγενέστερους 
λεξικογράφους, η εκτέλεση γινόταν με το τύμπανων ή τύπανον, ξύλινο θανατικό εργαλείο τού δημίου. 
Οι παλιοί γραμματικοί και σχολιαστές, αναγνωρίζοντας ενεργητική σημασία στη λέξη τύμπανον, 
δέχονται ότι ο άποτυμπανισμός είναι ή θανάτωση δια τυμπάνου, ερμηνεία πού δεν αμφισβητήθηκε από 
τούς ιστορικούς και τούς αρχαιολόγους μέχρι το 1923.
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Τεχνη 
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