
Το σκουτάριον είναι το υποκοριστικό του σκούτα (η) : Η ασπίδα των 

ανδρών του βαρέος πεζικού του Βυζαντινού στρατού

Σημασία:

Οι ασπίδες του πεζικού είχαν πολλά και διάφορα σχήματα, ανάλογα με 
τους οπλίτες που τις χρησιμοποιούσαν. Η ασπίδα των ανδρών του 

βαρέος πεζικού, η σκούτα, είχε συνήθως ωοειδές σχήμα και μήκος 

90-120 εκατοστών. 
Η σκούτα έδωσε το όνομα σε μια κατηγορία στρατιωτών του Βυζαντίου, 
τους "σκουτάτους" (scutatus). Η εικόνα ( Χρ. Γιαννόπουλος©   [12]) είναι 

μια φανταστική απεικόνιση σκουτάτου με κυρτή ασπίδα. Αυτή η 

τεχνική δημιουργεί μια καμπυλότητα στην ασπίδα που προστατεύει 
κάπως τον σκουτάτο από πλευρικές επιθέσεις. Η ασπίδα λέγονταν 

κεκαμμένη (από το κάμπτω) ή κεκαυμένη (καμένη, επειδή 

καμπυλώθηκε με υπερθέρμανση, με ατμό). Το επώνυμο Κεκαυμένος
(συγγραφέας του «Στρατηγικού», ή Καμένος), αν δεν είναι τοπωνυμικό, 
ίσως παράγεται από κάποιον με τέτοια ασπίδα. Το μέγεθός της 
εμφανίζεται μάλλον υπερβολικό. Θα δημιουργούσε πρόβλημα και στην 
χρήση λόγω βάρους και στην μεταφορά λόγω διαστάσεων

Η αξία της κεκαμένης ασπίδας είχε ήδη αναγνωρισθεί από τους 
Ρωμαϊκούς χρόνους.

Εγκυκλοπαιδικά:

σκουτάριον
Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012
11:12 πμ
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Κοραή -Άτακτα 352.338
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Από το λατινικό scutum < από το Ελληνικό Σκύτος = 

scūtum , i, n. (

I. masc. collat. form scū-tus , Turp. ap. Non. 226, 13) [σκῦτος].

I. An oblong shield, made of boards fastened together, and covered with 
leather, a buckler (whereas clipeus denotes a round shield, target of 
metal; cf. Veg. Mil. 2, 18): “scutum pro clipeo,” Liv. 1, 43: pedestre, of the 
infantry, Quadrig. ap. Gell. 9, 13, 14; 9, 13, 16; Liv. 6, 8; 7, 10: “equestria,” 

Ετυμολογία:
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infantry, Quadrig. ap. Gell. 9, 13, 14; 9, 13, 16; Liv. 6, 8; 7, 10: “equestria,” 
of the cavalry, id. 43, 6: “ad galeas induendas scutisque tegimenta 
detrahenda tempus defuit,” Caes. B. G. 2, 21: “scutis ex cortice factis aut 
viminibus intextis,” id. ib. 2, 33: “sublato scuto,” id. B. C. 2, 35: “abjecto 
scuto fugere,” Cic. Tusc. 2, 23, 54: “ut non modo non abjecto, sed ne 
rejecto quidem scuto fugere videar,” id. de Or. 2, 72, 294: “scutum 
reliquisse praecipuum flagitium,” Tac. G. 6: “hastas et scuta reclinant,” 
Verg. A. 12, 130: “fulgentia,” id. ib. 8, 93: “longa,” id. ib. 8, 539; Ov. Tr. 4, 
1, 73; Liv. 7, 26; 38, 17: “erectum altius,” Amm. 24, 4, 4.—

B. Transf., heavyarmed soldiers, men bearing shields (late Lat.): 
“oppidum, ordine circumdatum trino scutorum, oppugnabat,” Amm. 24, 
4, 10: “Agilo, scutorum densitate contectus,” id. 21, 12, 18 al.—

II. Trop., a shield, i. e. a defence, protection, sheiter, safeguard (rare): 
“sed ne quod tamen scutum dare in judicio viderentur eis, quos, etc.,” 
Cic. Tull. 18, 43: “scuto vobis magis quam gladio opus est,” Liv. 3, 53 fin. 
(for which, just before: “praesidia libertatis non licentiae ad impugnandos 
alios): Fabius novam de Hannibale victoriam commentus est, non 
pugnare. Hinc illud ex populo, ut Imperii scutum vocaretur,” Flor. 2, 6, 27; 
cf.: “Deus, scutum meum,” Vulg. 2 Reg. 22, 3: “scutum fidei,” id. Eph. 6, 
16.

σκῦτος , εος, τό,

A. Δέρμα, κάλυμμα, ειδ. Ενδυμα ή επεξεργασμενο δέρμα  (βλ. Νάπα, 
βιδέλλο) Od.14.34, Hp.Art.33, Ar.Eq.868; ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ἦν τότ᾽ ἐν τοῖς 

σκύτεσι (with a reference to Cleon the tanner) Id.Pax669; “εἰ ἐμβάται 

γένοιντο σκύτους” X.Eq.12.10; “τῶν σκυτῶν ῥυτίδες” Pl.Smp.191a; 

“σκυτῶν τομή” Id.Chrm.173d.

II. Μάστιγιο, μάστιξ, καμουτσἰκι, ιμἀς, D.21.180, Plu.Pomp.18, etc.; 
σκύτη βλέπειν  to look like a whipped cur, Eup.282, Ar.V. 643; “σκύτη. 
τέμνειν εἰς νουθεσίαν ἀνθρώπων ἀφρόνων” Socr.Ep.12. (Cf. Skt. skunomi 

'καλύπτω, κάλυμα', Lat. ob-scū-rus.) . Το σκύτος απαντα και ως  

σκύλος Και σκυλοδεψεῖν είναι  η βυρσοδεψία, η κατεργασία του 

δέρματος. 

Παραγωγα: 

σκυτεύς (tanner), σκυτοτόμος, σκούφος.

Ασπίς 
Θυρεός 

Συνώνυμα 

Από την ΙΕ     
  = καλύπτω (το δέρμα καλύπτει τη σάρκα) από 

την ιδια ριζα τα ελληνικα σκυτος, σκυλος, σκυλευω, σκευος, 
σκια , σκούρος < λατ. obscurus

Υποκοριστικο σκουτάριον > Σκούταρι τοπωνύμιο της Κ/Πολης

Σκουτέλι, σκουτελοβαρίσκω. 

Λατινικα:scutum 

Ιταλικά: scudo

Ξενόγλωσσα
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Αγγλικά: shield

Γαλλικά: ecu

Βλ. ασπἰς

Βυζαντινός σκουτάτος

Το Σκούταρι στην Κωνστανινουπολη το 1900

Εικόνες:
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Συνώνυμα - Συγγενικά:

σκουτάριος -ίου, (ο) 
ασπιδοφόρος, από το Λατ. scutarius.

σκουτάτος -άτου, 
απο το λατινικό scutatus— άσπιδιώτης, οπλίτης, ο φέρων .

Σκουτάρι (υποκοριστικο) 

σκουτάρι το [skutári] Ο44 : (λογοτ.) η ασπίδα.

[μσν. σκουτάριν < σκουτάριον < σκούτ(ον) υποκορ. -άριον 

< λατ. scut(um) -ον] 

Πιθανότατα από το Ελληνικό «σκύτος» = κατασκεύασμα εκ 

δέρματος. Πέρασε στα Γαλλικά ως ecu στα Ισπανικά ως escudo 
που προφέρεται εσκούδο και επεστρεψε ως αντιδάνειο 

σκούδο. Το Λατινικό scutum επέστρεψε ως αντιδάνειο στα 

Βυζαντινά ελληνικά «σκουτάριον» και μετέπεσε σε 

σκουτάρι, απο το οποιο πρέκυψαν πολλά παραγωγα. 

σκουτάρι, 

Τοπωνύμιο 

Η Αρχαια Χρυσόπολις ή Χρυσούπολις
Είναι μεγάλος και πυκνοκατοικημένος δήμος της 
Κωνσταντινούπολης που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
προάστια της πόλης και βρίσκεται επί της ασιατικής πλευράς, 

στο νότιο άκρο του Βοσπόρου.  Το τοπωνύμιο Σκουτάρι
παραπέμπει επίσης σε  φρουρό (τον σκουτάτον ή τον 
σκουτάριον), πού έφερε το  λεγόμενον «σκουτάριον». 
Κατά το προσφιλές στους Βυζαντινους συστημα δημιουργίας 
τοπωνυμίων πιθανον να ηταν "τα Σκουταριου". 
Στο χρονικό του Νικήτα Χωνιάτη αναφέρεται ομώνυμο παλάτι 
του Μανουήλ Α' Κομνηνού, επί του ακρωτηρίου της Δαμάλεως, 
που ενδέχεται να ευθύνεται και για το τοπωνύμιο της ευρύτερης 
περιοχής.

Σκούταρι ή Σκουτάρι ή Ουσκουντάρ 

[μσν. σκουτέλλι(ν) < σκουτέλλιον υποκορ. του σκουτέλλα < λατ. 

Σκουτέλλι  μικρή γαβάθα

   ΑΣ7 ΑΣΠΙΣ Page 5    

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS3/topvnymia.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS3/topvnymia.pdf


[μσν. σκουτέλλι(ν) < σκουτέλλιον υποκορ. του σκουτέλλα < λατ. 
scutella (ορθογρ. απλοπ.)] 

ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αλλα το  Latin Dictionary. Founded on Andrews' edition of 

Freund's Latin dictionary, οριζει ως scutella
a salver of waiter, of a nearly square form (η σκούτα ηταν  
ορθογώνια ή σχεδον τετράγωνη)

*) salver: 1660s, "tray," formed in English on the model of 
platter, etc., from Fr. salve "tray used for presenting 
objects to the king," from Sp. salva "a testing of food or 
drink" to test for poison (a procedure known as pre-
gustation), hence "tray on which food was placed to show 
it was safe to eat," from salvar "to save, render safe," from 
L.L. salvare (see save).

Και το ON LINE ETYMOLOGY DICTIONARY στο λήμμα 

scuttle (n.) Look up scuttle at Dictionary.com

    "bucket," O.E. scutel "dish, platter," from L. scutella 
"serving platter," dim. of scutra "flat tray, dish," perhaps 
related to scutum "shield" (see hide (n.1)). A common Gmc. 
borrowing from Latin (cf. O.N. skutill, M.Du. schotel, O.H.G. 
scuzzila, Ger. Schüssel). Meaning "basket for sifting grain" 
is attested from mid-14c.; sense of "bucket for holding 
coal" first recorded 1849.

a flat tray, dish, or platter of a nearly square form, Cato, R. 
R. 157, 11; Plaut. Pers. 1, 3, 8; Vulg. 3 Reg. 7, 40; 7, 45.—
Collat. form scūta , ae, Lucil. ap. Prisc. p. 618 P
Ισχυριζεται ότι το scutra  είναι παράλληλη μορφη του 
scuta
LEWIS & SHORT - A  LATIN DICTIONARY

Το σπανιο ελληνικό  ρημα σκουντρίζω είναι  ισως 

ασχετο από το σκουντώ και σχετικο με το σκουτα . Εχει 

την έννοια του τσουγκρίζω (πβλ. Σκουτελοβαρίσκω) .

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=scutra

… κι εκεί που περνούσε ο Μανούσακας ανακράτησε τη 
φοράδα του, έβγαλε την ασημένια κουμπούρα του κι έριξε 
στον αέρα.

Νίκου Καζαντζάκη - Ο Καπετάν Μιχάλης

-Σκουτελοβαρίσκω σου Νουρήμπεη, φώναξε!

Πληθώρα πηγών επιμενει να αναφέρει ότι το ρημα σκουτελοβαρίσκω
σου (απάντηση = κι εγώ αντιστέκομαί σου) είναι μερικές από τις 
συνοδευτικές φράσεις που λέμε τσουγκριζοντας τα ποτήρια.

Η πρόκληση στο κονταροκτύπημα γινόταν ως εξής :  Οι ιππότες που 
συμμετείχαν στο κονταροκτύπημα κατασκήνωναν κοντά στο στίβο των 
αγώνων. Έξω από την πόρτα την σκηνής τους έστηναν την ασπίδα τους. 

Οποιος ιπποτης ηθελε να συναγωνισθει με καποιον άλλο πηγαινε 
μπροστά στη σκηνη του και του κτυπουσε με κονταρι  την ασπιδα του, τη 
σκουτα ή σκουτέλι του. Αυτό το σκουτελοβάρεμα  ηταν το σημαδι της 
προκλησης σε μονομαχια.  Αρα σκουτελοβαρισκω σου σημαίνει σου 
κτυπω την ασπιδα,  σε προκαλώ. Γι΄αυτό και η απάντηση είναι κι΄εγω 
αντιστέκομαι σου (δηλ. αποδέχομαι την πρόκληση και θα σε 
αντιμετωπίσω). Ο Μανούσακας του Καζαντζάκη το νόημα της πρόκλησης  
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αντιμετωπίσω). Ο Μανούσακας του Καζαντζάκη το νόημα της πρόκλησης  
έδινε στη φράση του. Αργότερα ίσως η χρήση του σκουτελοβαρίσκω 
σου στο τσούγκρισμα των ποτηριών*  είχε πάλι την έννοια της 
πρόκλησης:  να δούμε ποιος θα πιει πιο πολύ. 

Αργοτερα η προκληση γινονταν  με το πεταγμα του γαντιου. Πβ. ΦΡ του 
πέταξε το γάντι. 
Τα ποτήρια δεν λεγονται σκουτέλια και ουτε καν μοιαζουν με ασπίδες. 

Το αντιστεκομαι σου δεν εχει νοημα αν πινουμε κρασι ενώ έχει σαφες 
νοημα στη περιπτωση της προκλησης 

Αντίθετα σκουτέλια λεγονται οι γαβάθες που μοιάζουν με ασπίδες.

Κατά τα λοιπα βλ. ασπίς.

Αναφορές:
- Φέρτε μου το σκουτάριν μου δκυό σκουταρκές* να δώσω
τον κόσμον το ψεματηνόν τωρά να τον σηκώσω.

Το τραούιν της Παναϊας

Σκουταρκές =σκουταριές = ωθησεις ή κτυπηματα με το σκουτάρι. Όπως 
μαχαιρι-μαχαιριες, σπαθί-σπαθιές, κοντάρι-κονταριές. 

*

____________________________________________________________

156.112 [115] 

_________________________________________
Ανακήρυξη αυτοκράτορα πάνω σε σκουτάρι 
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9395.781 [423]

156
Τίτλος: Ερωτόκριτος
Συγγραφέας: Βιτσέντζος Κορνάρος 
Εκδότης:
Έτος:

9395
Τίτλος: Περί της του Βασιλείου Τάξεως
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος
Εκδότης:Migne- Patrologia Græcæ cursus completus.
Έτος:1864
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