
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 

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

Το Τούρκικο bardak μπαρντάκ , βαρδάκ σημαινει τάσι, φλυτζάνι, κύπελλο. 
Μπορει να δινει αρκετα επώνυμα όπως: Βαρδάκας, Βαρδαξής, Βαρδαξόγλου 



Ετυμολογία:

βαρδούκιον
Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013
4:44 μμ
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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 :





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

Βυζαντινός κατάφρακτος με βαρδούκιον επ' ώμου.

Βαρδούκιον Δυτικου Τυπου 

Εικόνες
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Ρόπαλον περιδινούμενον 

Μεσαιωνικό Δυτικό Σκήπτρον

Βαρδούκιον εν δράσει 

Αναφορές 
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Αναφορές 

Jacques-Paul Migne

Patrologiae cursus completus, seu, Bibliotheca universalis

Τόμος 109 s. 241

9416.47 [80]

__________________

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 μπαστουνι, βακτηρια  
(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. 

Απελατίκι

Ποίηση

Απελατίκι
Σαφής παρομοίωση του με το πέος του γαϊδάρου.

Γαδάρου,  λύκου κι' αλωπους διηγησις ωραια στ. 469
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