
(το) Ουδ. Ουσιαστικό. Λέγεται μα ματζαφλάρι 
Ανήκει στους όρους της ιστιοπλοΐας.
Ονομάζεται ματζαφλέρι το οριζόντιο ξάρτι του ιστού του σκάφους. Εκτός από το πηδάλιο ο 
ιστιοπλόος αλλάζει την πορεία του σκάφους στρίβοντας το ματζαφλέρι δεξιά ή αριστερά. Φυσικά 
μαζί με το ματζαφλέρι αλλάζει θέση το πανί σε σχέση με τον άνεμο και αλλάζει η πορεία του 
πλοίου. 
Οποίος βρίσκεται στην τροχιά της κίνησης του ματζαφλεριού, κινδυνεύει να το φάει στο κεφάλι.

Μια από τις λέξεις με την σκοτεινότερη ετυμολογία

Το ματζαφλέρι μπερδεύτηκε με το μαραφέτι. 

Λιθοξόος τις αναφέρει το ματζαφλέρι ως συνώνυμο του μαραφέτι.* 

μαραφέτι [1910], μαραφέτ, μαριφέτι, μουραφέτι, μουραφέτ =
μαντζαφλάρι, μαντζαφλάρ, μαντζαφλέρι, μαντζιαφλάρ, ματζαφλέρι, ματζαφλέρ, ματζαφλάρι, 
ματζαφλάρ | τέχνη, μαστοριά
http://lithoksou.net/lexiko_ma.html

Ματζαφλέρι και  μαραφέτι. 

*)Τούρκικο: marifet
Στα τούρκικα το marifet έχει συγκεκριμένη σημασία:  θα  πει το εφεύρημα, το έξυπνο  
ιδιοκατασκεύασμα. 145.230

αξία, αρετή, δεξιότητα, διανοητική ικανότητα, δυνατότητα, επιδεξιότητα, επινοητικότητα, 
επινοητοκότητα, επιτηδειότητα, ευφυΐα, εφευρετικότητα, θετικό στοιχείο, ικανότητα, πλεονέκτημα, 
προσόν

http://translation.sensagent.com/marifet/tr-el/

Στα Ισπανικά  το maravedi ήταν χρυσό και αργότερα αργυρό νομισμα.  Το μαραφέτι είναι κατι που 
(με άδηλη περιγραφη) χρησιμευει για την επιτευξη καποιου (επισης άδηλου) σκοπου. Επειδή το 
χρήμα κανει αυτή την δουλειά υποπτευομαι και το Ισπανικο  μαραβέντις να εδωσε το ονομα του 
στο μαραφέτι.  

Σημαίνουν κάτι το ακαταλαβίστικο το ακατανόητο που ο ομιλητής δεν γνωρίζει το όνομα του . 

Τι κοινό έχουν οι λέξεις ματζαφλέρι και μαραφέτι; 

ματζαφλέρι
Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012
4:07 μμ
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Σημαίνουν κάτι το ακαταλαβίστικο το ακατανόητο που ο ομιλητής δεν γνωρίζει το όνομα του . 
Λέμε δώσε μου εκείνο το μαραφέτι αντί να πούμε εκείνο "το-πως-το-λένε".

ματζαφλέρι= αόριστος χαρακτηρισμός αντικειμένου
πού δεν ξέρουμε το όνομά του ή πού δε θέλουμε να το
πούμε, ή βαριόμαστε να το πούμε, ή θέλουμε να το
δείξουμε ή να το αναφέρουμε με επίφαση. Ή διαφορά
του από τες άλλες ανάλογες λέξεις, το μαραφέτι, το
καβαλιέται, το καβλί. το πράμα κλπ., είναι ότι χρησιμοποιείται για μεγάλα και κάπως 
μακρουλά αντικείμενα
Που να το βάλω ολόκληρο ματζαφλέρι πού δε χωράει
στο συρτάρι!

Όμως ματζαφλέρι ονομάζουμε και το πέος σε στύση.

216.Ε. Παπαζαχαρίου - Το Λεξικό της Πιάτσας.

Βέβαια το ματζαφλέρι λέγεται μεταφορικά. Όμως χρήση του για τη δήλωση του πέους προϋποθέτει 
αντικείμενο με αυτό το σχήμα. Το ματζαφλέρι ξάρτι είναι προτεταμένο, μακρουλό και κινούμενο 
τήδε κακείσε: Ο τι πρέπει για την παρομοίωση. 

Ο Μαπαμπινιώτης στο 171.
Το γραφεί μαντζα- μαρτζα-

Ματζαφλάρι και μαρτζαφλάρι και μαντζαφλέρι :   (Το) {μαντζαφλαρ-ιού |-ιών (αργκό)
1. (ως αόρ. χαρακτηρισμός) αντικείμενο, συνήθως μικρού μεγέθους, τού οποίου το όνομα 

αγνοούμε ή δεν θέλουμε να το πούμε (συχνά εκφράζοντας ενόχληση): έχω μπροστά μου κι'  
αυτό το ματζαφλέρι που μ' εμποδίζει ή Θα στρίψεις αυτό το  ματζαφλέρι και θα κλείσει
2. Κατ΄ ευφημισμόν  το πέος (πβλ. μαραφέτι). ΣΣ: όχι όμως μικρού μεγέθους ως 1 ανωτερω!

ETYM. Ayv. ετύμου.
Και έχει το θράσος να πει ότι δεν ξέρει τι σημαίνει.
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Δική μου ετυμολογικη εκδοχη: 

Μάτσα (mazza) στα Ιταλικά σημαίνει 
Ξυλόσφυρα > ματσόλα, ματσακόνι, ματσαράγκα VELI

mazza (n.)

αγκαθωτό ρόπαλο, μπαστούνι, μπαστούνι του γκολφ, ξύλινο σφυρί, ρόπαλο, ρόπαλο μπέιζμπολ, 
σκήπτρο
http://translation.sensagent.com/mazza/it-el/

Σημαίνει όμως και χοντρό μπαστούνι με "επίμηλον" στην κορυφή που είχε τιμητικό συμβολισμό, 
ροπαλο, μπαστούνι, ραβδος, το βυζ αντινο βαρδούκιον , σκήπτρο.
Η λέξη μάτσα ετυμολογείται από το μσν ελληνικό ματσούκα ή ματσούκι.

Filare 

(πρφ φιλάρε) < filo = νήμα. Σημαίνει  κάνω  νήμα, γνέθω  αλλά και ειδικά για τα καράβια πλέω,  
κινούμαι με επίδραση από το νήμα με τους κόμβους  του δρομόμετρου. 
ΦΡΑΣΗ/ΕΙΣ : "Filare 10 nodi all’ora"  ή απλά «Filare» =τρέχω, πάω με 10 κομβους την ώρα. To VELI 
το συδέει με το Αγγλικο  VEER = στρέφω που ταιριάζει με το ρολο που παιζει το ματζαφλέρι στην 
ιστιοπλοια, να στρέφει δηλα δη το σκαφος.

Tο γλωσσαρι του Γ. Κοτσοβίλλη αναφέρει 

Γεωρ. Κοτσοβίλλη - Περι εξαρτισμου των πλοιων.

Μπαστούνι = δοράτιον (mazza) -

Συνθεση

Το ματζαφλέρι  λοιπόν είναι mazza a filare (μπαστούνι  πλεύσης) >
mazza-a-f[i]lare>mazzafrare> ματσαφλάρε> ματζαφλέρι (αφού το "ε" είναι απαράδεκτο σαν 
κατάληξη ονομαστικής στα Ελληνικά ). 

Είναι στην ουσια ξαρτι με λατίνι που περιστρεφεται και καθοριζει την πορεια του πλοιου 
παραλληλα με το πηδάλιο.

1.

Να σταθει ορθιο στην ναυπηγικη εσχαραΑ.
Να αποτρεψει το κτυπημα όταν πλεει σε αβαθή, σε υφαλους ή  κοντά σε ξέρες.  Β.

Ισως είναι συνώνυμο και του  μπαρα ή βάρα (πβλ. Αβάρα) αφου η λέξη βάρα ( πβλ. μπάρα, 
ακρόμπαρο κλπ) σήμαινει ξύλο (παλούκι) που,  τιθέμενο πλαγίως, συγκρατεί  το σκάφος : 

2.
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Από την περιγραφη που δινει το 9294.61 [92] για τη μπούμα συναγεται ότι προκειται 
για κατι συνωνυμο ή τουλαχιστο παρομοιο.

9294 Vocabolario di marina in tre lingue

Βιβλιογραφία
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