
Μαστίγιο με ξύλινη λαβή και πολλές λουρίδες

Σημασία:

Απόγονοι των Ρωμαίων Ραβδούχων (lictores) σωματοφύλακες και ακόλουθοι του αυτοκράτορα στις 
εξόδους του. Ήταν κάτι σαν του σημερινούς "φουσκωτούς".



Εγκυκλοπαιδικά

Με παρόμοια χρήση όπως τα κλομπς των σημερινών αστυφυλάκων .

Τα κρατούσαν περασμένα στη ζώνη τους οι Βαρδαριώτες ή Μαγκλαβίτες

Ίχνη χαφιεδισμού υπάρχουν στη λέξη μαγκλαβίτης  αφού κλάβους (clavus) θα πει καρφί. Πιθανόν να τους 
έλεγαν τα καρφιά του αυτοκράτορα ήγουν οι καταδότες,  κατά συνέκδοχήν. 
Αναλογο και το  ομόρριζο κλαβικουλάριος.

Τοιαύτα ενδύματα ερυθρὰ ενδύονται μεν καὶ οἱ Βαρδαριώται διὰ πανίων ουκ ἔκ τῆς κόρτης ὰλλ' ἐς 

οικείων επὶ κεφαλὴς δὲ Περσικ;oν φορεμα αγγουρωτον ονομαζομενον εχον αντι μαργελλίων πάνιον κίτρινον. 
Κρεμανται δε ἐπὶ επι της ζώνης ἔκάστου τούτων λωροι ώς καλούσι μαγκλάβια, μαστίζειν τοὺς αξίους 
μαστίζεσθαι, φέροντες ἀεὶ δικανίκια. Οτε δε καβαλλικεύσει ο  βασιλεύς προηγούνται καὶ φέροντες αύτὰ 
(μάλλον εννοεί τα δικανίκια) όρθια εύτακτούσι τον λαόν. Εχουσι δέ ούτω καὶ πριμικήριον τούτους πάλαι . 

Πέρσας κατὰ γένος όντας ο βασιλεύς μετοικίσας ἐκεῖθεν εἰς τον Βαριδάριον* εκάθισε ποταμόν αφ' ού καὶ 

Βαριδαριώται καλούνται .

Οι Βυζαντινοί δικαστές διέτασσαν να μαστιγώνονται οι εξεταζόμενοι από μαγκλαβίτες** που κρατούσαν 

ράβδους αλλά και τα πλουμβᾶτα***, λουριά που στην άκρη τους είχαν κομμάτια μολυβένια.

*) Όμως βάρδα στα λατινικά barda =  ασπίδα, ειδικότερα προστατευτικό κάλυμμα  ίππου από 

σκληρό δέρμα ή σίδερο. Το Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana του Ottorino Pianigiani
Ισχυριζεται τα εξης:

Barda
Πανοπλία από δέρμα. ή σίδερο που τοποθετούσαν στο λαιμό και το στήθος του αλόγου οι πολεμιστές, 

που εξ αυτού ονομαστήκαν βαρδάτοι (bardati), καθώς επίσης και ένα διακοσμητικό στοιχείο που 

έπαινε στο άλογο στο μέτωπο και κάτω από τα μάτια,
Η λέξη στα Ισπανικά σήμαινε και το σαμαροσκούτι, σαγή, ύφασμα  υπό την σέλλα. 
Βλ. συγγενικό : αλαμπάρδα,  πίκα

________________________________________________________________________________

**) Το μαγκλαράς που σημαίνει  άνθρωπος, ιδίως νέος, ψηλός και άχαρος· προερχεται ισως από το  
μαγκλαβάς  = μαγκλαβιτης. Είναι προφασές ότι οωςε οι σημερινοι γοριλες, ή φουσκωτοι οι φρουροι του 
αυτοκρατορα θα ηταν ευσωμοι και ψηλοί.  
***) από το λατινικό plumbum =  μολυβδος.

Σχολιο δεν πρεπει να το συγχεουμε με το ομοηχο βάρδα <  Ιταλ guarda = προσεχε. Πβλ. βάρδα

Λίκτορες ή ραβδούχοι 

μαγκλάβιον
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
10:15 μμ
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS3/klabikoylarioi.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS5/pika.pdf


Λίκτορες ή ραβδούχοι 

ΛΙΚΤΩΡ
Αναλογοι των μαγκλαβιτών ηταν οι ραβδουχοι (λίκτορες)  της Ρώμης.  9351 βλ. lictor

An etymological dictionary of the Latin language -  Francis Edward Jackson Valpy

Ισως δε και οι σκρίβωνες  να η΄σαν τάγμα αναλογο,α ν και η ετυμολογια της λεξης δεν συνάδει.
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aalphabetic+letter%3DL%3Aentry+group%3D23%3Aentry%3Dlictor
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Manus (χέρι) + clavus  (καρφί)

Ετυμολογία:

Εικόνες

Περι της του Βασιλειου Ταξεως - Κων. Προφυρογεννήτου

________________________________________________________________________
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Αναφορές
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Ο Κωδινός αναφέρει ότι των ραβδούχων προΐσταται πριμικήριος, όμως εδώ ο 
συγγραφέας το διορθώνει σε  Primivirgius = Αρχιραβδούχος που μοιάζει  λογικότερο.  
Οι Βαρδαριώται ηταν militiæ in virgis ή militum virgatorum δηλ στρατιώτες
με βέργες, ράβδους ή ραβδουχοι.

Ραβδος, βίτσα  και βέργα είναι συνώνυμα.

______________________________________________________________________

Κοραή Ατακτα 

Πβλ και Γ. Σουρή - Βιογραφία

Η μήτηρ μου μετήρχετο τα γυναικεία έργα

Και κἀπου-κάπου μ΄ ἐ δερνε  με ξύλο και με βέργα.

9351 H. G. LIDDELL & R. SCOTT - A Greek English lexicon - Harper Bross - 1859
An etymological dictionary of the Latin language -  Francis Edward Jackson Valpy
Κοραή Ατακτα 
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