
Ρόπαλο315 

Σημασία:

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ρόπαλα ξύλινα με σιδερένια καρφιά ως όπλα των 
Ασσυρίων και των Αιγυπτίων.

Το σκήπτρο  στην αρχαία Ελλάδα το χρησιμοποιούσαν ως διακριτικό έμβλημα οι πρέσβεις και οι κήρυκες, ώστε να 

προστατεύονται από εχθρικές προς αυτούς ενέργειες της εξουσίας. 

Εγκυκλοπαιδικά

mazza 
Ρήμα amazzare = φονευω 
Από εδώ τα Δάνεια: μάτσο δέσμη , ματσάκι δεσμίς , ματσόλα 
σφύρα , ματσούκι, ματσακουλιά , ματσαράγκα, ματζαφλέρι

Ιταλικά 

Από το Λατ. matea
Mace 

Σημαίνει και μπαστούνι (της τραπουλας, πίκα)
Σημαίνει και μάτσο βλ. mace : ένα μάτσο άνθρωποι ιδρύουν 
ένα club (λέσχη).

Club

Αγγλικα 

Gibet 
1160-74 «μπαστούνι, κεφαλοθραύστης: bâton, casse-tête » (Wace, 
Rou, éd. A. J. Holden, III, 8325).
Από εδώ και το μσν γιβεντιζω, γιβέντισμα, τα γέβεντα.

Γαλλικα

Ξενόγλωσσα

απελατίκι, κεφαλοθραύστης, ρόπαλο, κορύνη, ματζούκα, ραβδέα, τοπούζι* , 
σφύρα,  Γκλιτσα ή βοσκοράβδι Θεοκρ.

*) Τοπούζι όμως ηταν και το ροπτρο της πορτας (τακτακι). 

Συνώνυμα

Δεδομένου οτι ηταν ρόπαλο και οτι υπήρχε και ειδικό Βασιλικό Βαρδούκιο, 
φαντάζομαι οτι αυτό το όπλο κατάντησε διακοσμητικό και διακριτικό του 
Βασιλέα (κατι σαν σκήπτρο ή στραταρχική ράβδος). Απο το μηκος του 
φαινεται οτι δεν ειναι κατάλληλο για βάδισμα (οπως η Πατερίτσα). 



Εγκυκλοπαιδικά

βαρδούκιον
Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013
4:44 μμ
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Το Τούρκικο bardak μπαρντάκ , βαρδάκ σημαινει τάσι, φλυτζάνι, κύπελλο. 
Μπορει να δινει αρκετα επώνυμα όπως: Βαρδάκας, Βαρδαξής, Βαρδαξόγλου 
αλλα δεν φαίνεται να σχετίζεται με το βαρδούκιον.



Το Μεγα Ετυμολογικον δεν αναφερει μεν το βαρδούκιον, αλλά δυο άλλες 
λεξεις του μπορει όμως να σχετιζονται με αυτό :





Ετυμολογία:

Το βαρδούκιον είναι βάρδιστον (βαρύτατον) και βαρύδινον (δίνη = περιστροφή, 
περιδίνησις) πβλ. Και το βαρύδι της ΝΕ.< μσν βαρύ, υποκοριστικόν  βαρύδιον.

Όμοια και το επίθετο βαρεία σφύρα (η έχουσα μεγάλο βάρος σφὐρα) 

ουσιαστικοποιήθηκε και εγινε η σημερινη βαριά > βαριοποπούλα .
Παρακάτω το Μεγα Ετυμολογικόν αναφέρει το βάρις:

Το Liddell - Scott. A Greek-English Lexicon.Δεν αναφέρει το σφαιρα για την 
βάριν 

Σφαίρα έχει και το ρόπαλο στις νεώτερες μορφές του (μεσαίωνας) 

Εγω θεωρω πιθανη την προελευση από το βαρδια> βαρδιανος=φρουρός 

ή ως αναγραμματισμό από ράβδος> υποκ. ραβδίον>  ραβδί >  ραβδάκιον >  

βαρδάκιον> βαρδούκιον  (με επίδραση από το συγγενές ματζούκιον). 

Βυζαντινός κατάφρακτος με βαρδούκιον επ' ώμου.

Εικόνες
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Βαρδούκιον Δυτικου Τυπου 

Μεσαιωνικά βαρδούκια

ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΦΕΡΩΝ ΒΑΡΔΟΥΚΙΟΝ 
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Πρτωτογονο ροπαλο
Μαιμού 

Πολεμικό όπλο, σιδερένιο ραβδί μ' αλυσίδα πού κατάληγε σε 
σιδερένια μπάλα μέ καρφιά. To Φλεώ ντ΄αρμ των Φράγκων (le fléau 
d' armes).

Le Fleau - Ρόπαλον περιδινούμενον 
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Μεσαιωνικό Δυτικό Σκήπτρον

Βαρδούκιον εν δράσει 

Πολεμιστής με βαρδούκιον 
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Πολεμιστής με βαρδούκιον 

Οθωμανός σπαχής του 15ου αιώνα με βαρδούκιον

Ιππότης με βαρδούκιον
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Παρατσουκλια του βαρδουκιου

Η γερμανική ξυλογραφία  του 16ου αι. που απεικονίζει επαναστατημενους 
αγρότες με ροπαλα που τα ονομαζαν «morning star» , ( ο αστηρ ο πρωινος ) 
Η λεξη συνδεεται με την Αποκάλυψη Κεφ. 22 §10

ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ 
ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ 
λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. 

Όμως σε ένα μουσειο στη Σουηδια το ρόπαλο αναφερεται και σαν  «holy water 
sprinkler» (αγιαστούρα βλ. εικονα κατω). 
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sprinkler» (αγιαστούρα βλ. εικονα κατω). 

Οι καθολικοι ιερεις ισως χρησιμοποιουσαν και τους δυο τυπους αγιαστουρας (βλ 
Εικονα πάνω) . Η αγιαστουρα-ροπαλο ηταν το πειστικοτερο επιχειρημα για να 
αλλαξοπιστησουν οι ειδωλολάτρες. Πβλ. «ἤ την πιστη σου αλλάζεις ἤ ταχεως τα 
τινάζεις»  
Οι ορθοδοξοι παπαδες δεν εχουν ειδικο εργαλειο. Ραντιζουν με αγιασμο τους 
πιστους με ένα αθωο κλωνι βασιλικου. Το ράντσμα γίνεται όμως κατακέφαλα.
Είναι αραγε ή ολη διαδικασια επιβιωμα της παλαιας χρησης αγιαστουρας τυπου 
ροπαλο;  Δηλ. ἤ φιλάς το σταυρο ή σε κοπανάω με την αγιαστουρα.  Τωρα βέβαια 
εισπράτεις και τα δύο. 

Συμπερασμα: Θρησκεια και ρόπαλο είναι στενως συνδεδεμένα.

Αναφορές 
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Αναφορές 

Jacques-Paul Migne

Patrologiae cursus completus, seu, Bibliotheca universalis

Τόμος 109 s. 241

9416.47 [80]

Λαική παροιμία.

Ο ηλικιωμένος έχει αρκετή πείρα, επομένως τα λάθη δεν 
συγχωρούνται και οι ποινές είναι βαρύτερες.

__________________

Ηρωδιανού Επιμερισμοί σελ. 70
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Ομήρου Ιλιάς Ραψ. 7 στ. 141 

Το σκήπτρον

«Το βασιλικόν σκήπτρον καλώς εξεταζόμενον ουδέν άλλο είναι ή λαβή 
μάστιγος.»

Εμμανουήλ Ροϊδη, Άπαντα, «Ανέκδοτοι σκέψεις». Ε΄. Ερμής, 1978. 368.

Ο Χρύσης ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, 

Το σκηπτρον (λ. των λυρικων και ποιητων) ηταν αρχικα μπαστούνι, 
βακτηρία  (λ. των πεζογράφων)   δηλαδη βοηθημα για να περπατάει 

κανεις. Ηδη την εποχη του Ομήρου είχε αποκτήσει διακοσμητικο και 
συμβολικο χαρακτηρα. 

μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
ἢ νῦν δηθύνοντ’ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,

μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·

Ο Αγαμέμων τον απωθεί απειλώντας τον  ότι το σκήπτρο του δεν θα τον 

σώσει αν ξαναέλθει. 

"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,
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> 

-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

--- Ο καβουρας

Απελατίκι
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Ποίηση

Απελατίκι
Σαφής παρομοίωση του με το πέος του γαϊδάρου.

Γαδάρου,  λύκου κι' αλωπους διηγησις ωραια στ. 469
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