
Χρήματα τυλιγμένα μέσα σε ύφασμα του έκανε δώρο ο αυτοκράτορας στους αυλικούς 
του στη διάρκεια σαξίμου, δεξίματος ή αγώνων



Κν. αποκούμπι.

Παρανοήθηκε και συσχετίστηκε με το ακουμπώ, στηρίζομαι, ερείδομαι βλ. ακούβιτον
αφού στα χρήματα μπορεί κάποιος να στηριχτεί.



Ομοσημον φαινεται να είναι το επικὀμπιο

Σημασία:

Βλ. στα σχετικα λήμματα: 

Εγκυκλοπαιδικά

Ρεγάλο από το Λατινικό REGALIS = βασιλικόν  [δῶρον] (πληθ. REGALIA) ή από το αρχ. 

Γερμανικό GEILI (πομπή)   απ ' οπου η λέξη GALA (το πρόθημα RE είναι επιτατικό) στα 
προβηγκιανά gala δωρίζω και το Γαλλικό ρήμα galer που σημαινει «επιδεικνύω 
μεγαλοπρέπεια», «κάνω μεγάλη ζωή»  και ειδικότερα παραθετω δεξίωση  (το βυζ. 

σάξιμον ή δοχή ή βρουμάλιον).  Πβλ. ΦΡ soirée de galà. Επιθ. Γαλαντόμος,  
γαλαντομίες. 
Σημερα σημαινει  χρηματικό ποσό που δίνει κάποιος σε άλλον από ευχαρίστηση για 
εξυπηρέτηση που του πρόσφερε· φιλοδώρημα ἤ πουρμπουάρ < Γαλλ. Pour boir = για 
να πιεις.

Συνώνυμο

Από το από + κομβος. Ο εκλατινισμένος όρος είναι apocombium

538.786

Ετυμολογία:

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο Β Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
ΦΕΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΒΙΟΝ

Εικόνες

αποκόμβιον
Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012
11:10 πμ
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αποκόμβιον.pdf


Soirée de galà

Έδωσα και το τελευταίο μου αποκούμπι

Τα κουμπιά της Αλέξαινας (αποκόμβια)

Βαλε καποια λεπτά στη μπάντα, να εχεις ένα αποκούμπι.

Φράσεις

Αναφορές 
1

Κατά το βρουμάλιον (δεξίωση για τα γενέθλια) του αυτοκράτορα, τα αποκόμβια 

διένειμε ο ατρικλίνης.

Ο ρολος του ατρικλἰνις

2
Επικόμπια
… το πληθος άπαν ἴσταται μετά τοῦ φοσσάτου, προ του φανῆναι αυτόν [τον αυτοκάτορα], 
καταρρίπτονται εἰς τόν λαὀν τα λεγόμενα έπικόμπια, ἀριθμόν χιλιάδων ὅσων άν προστάξη 
ό Αυτοκράτωρ, ἱσταμένου του ρίπτοντος ἐπάνω τῶν τοῦ Αύγουστεῶνος βαθμίδων. 
9714.568[593]

Περιγραφη από τον ιδιο τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζηνό που ηταν ο τελευταιος που χριστηκε και στεφθηκε.

3
Regalia 
Η λεξη ετυμολογειται από το ουσιαστικο rex  γεν. regis = ρηγας, βασιλιάς. 

Κυριολεκτικα σημαίνει "τα ανηκοντα στον βασιλέα". Ειδικότερα όμως είναι τα 
βασιλικα σύμβολα :το στεμμα το σκηπτρο, ο θρονος ἤ σφαιρα ἤ μήλο (globus, orb,

globus cruciger που ηταν το συμβολου της παγκοσμιοτητας για την κυριο της οικουμενης*). 
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globus cruciger που ηταν το συμβολου της παγκοσμιοτητας για την κυριο της οικουμενης*). 
Πβλ. και το βασίλειον σημεῖον ὅρα ἔφασαν ἀετὀν τινα χρυσοῦν  ἐπί πέλτης 
ἀνατεταμένον 
Ξενοφών -Κύρου Ανάβασις

Τα περισσοτερα χρησιμοποιουνται στην καθημερινο λογο συνεκδοχικα για να 
συμβολισουν το κρατος, την εξουσια, ἤ το βασιλέα.βλ. τραγουδι

Πχ. Στην υπηρεσια του στέμματος (Δημ. Υπάλληλος στην Αγγλια), κατεχει τα σκήπτρα
στην πληροφορικη (πρωτευει), Ο λογος του θρόνου, το συμβουλιο του στέμματος. 

*)Βέβαια η επισημη αποψη της εκκλησιας, κατά τον Ιερο Αυγουστίνο (γύρω στο 400) 
είναι ότι η γη είναι επίπεδη και έχει τρεις ηπείρους γιατί τόσοι ήταν οι γιοι του Νώε 
στη Βίβλο, που εγκαταστάθηκαν σε καθεμία από αυτές, ασχετα αν διακόσια χρόνια 
νωρίτερα ο Πτολεμαίος υποστήριζε τη σφαιρικότητα της και μιλούσε για την τέταρτη 
ήπειρο (Terra incognita).

Τραγουδι

Ανεμοι,  Θύελλες

Στέμματα, θρόνοι 
Τυρανοι κάτου
Ολοι σκυφτοι 
Στο λαο εμπροστά
Δρομους που βάψατε 
μ' αιμα εργάτου 
Μ΄αιμα θα βαψουμε
Εμεις μπουρζουά.

...

Κομμουνιστικο τραγουδι που τραγουδιωντανε 
στο ρυθμο της Варшавянка, Βαρσαβιάνκα, La Varsovienne
Η μουσικη ενιαια από πωλωνικο τραγουδι, εξ ου και το ονομα, με ιδαιτερη διαδοση 
στη Ρωσσια (από το 1905 μεχρι το 1817),  αλλα κάθε λαος προσαρμοζε τους δικους του 
στιχους.
Οι παραπανω στιχοι  είναι αποκηρυγμενοι από το ΚΚΕ .

Στεμμα 

538 
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