
Οργανο βασανισμου(εικ 1)  και διαπομπευσης (εικ2,5), αλλα και εκτελέσεων (θανατικη ποινη δια 
σταγγαλισμου) εικ 3

Σημασία

Κλοιος
Κυφων

Συνώνυμα

Οι Ελληνες δεν φαινεται να χρησμοποιουσαν τον στραγγαλισμο σαν μέθοδο εκτελεσης.

Μονο ο Πλουταρχος αναφέρει ότι ο Αγις (βασιλιας της Σπάρτης) ητο "επι την στραγγάλην 
πορευόμενος".

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - ΑΓΙΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 20

Στην Ισπανία, η γκαροττα σαν οργανο  στραγγαλισμού καταργήθηκε το 1978, μαζί με τη θανατική ποινή 

μετά την έγκριση του νέου συντάγματος.

Από την εικονογραφια καταφαινεται πως η γκαροττα χρησιμευε για διαπομπευσει τον καταδικο προ και 
μετα τον δημόσιο στραγγαλισμο (ως πτωμα πλέον).

2 καὶ ἐθεασάμην ὄψα πολλὰ καὶ εἶπα τῷ υἱῷ μου· βάδισον καὶ ἄγαγε ὃν ἂν εὕρῃς τῶν 
ἀδελφῶν ἡμῶν ἐνδεῆ, ὃς μέμνηται τοῦ Κυρίου, καὶ ἰδοὺ μένω σε. 3 καὶ ἐλθὼν εἶπε· πάτερ, 

εἷς ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν ἐστραγγαλωμένος ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ. 
ΠΔ - Τωβίας 2.2-3 

Η ΠΔ αναφερει Δημοσιο στραγγαλισμο:

Εγκυκλοπαιδικά

Δανειο από το Ισπανικό garrote « μπαστουνι, ροπαλο (ca 1300 ds Cor.); Οργανο βασανισμου (1570, C. 
de Las Casas, ibid.) »

Από το ροπαλο που εσφιγγε ο σχοινι του στραγγαλισμου, ονομασθηκε, κατά συνεκδοχη, pars pro toto, 
το ολο οργανο.

Ετυμολογία

Εικόνες

1 2 3
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Φράσεις

Δένω, δεσμευω, δένω με  ισχυρά δεσμά.

Il fallut garrotter le prisonnier.

Fig. et fam., Garrotter quelqu'un, Prendre toutes les précautions, tous les moyens imaginables pour 
l'empêcher de manquer aux engagements qu'il contracte, aux obligations qui lui sont imposées. 

Je suis lié et garrotté par le contrat qui m'a été imposé. 

garrotter 

Παροιμίες

Παραδείγματα

Αναφορές 

Τεχνη 
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