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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φράση από τους σημερινούς ξυλέμπορους και από τους παλαιότερους 
ασφαλίτες. Μεταφορικά σημαίνει το κτύπημα, τον δαρμό, την μαστίγωση,  
αρχαιότατο  μέσο σωφρονισμού και διαπαιδαγώγησης. Πιστεύω πως και 
σήμερα ορισμένοι χρειάζονται αυτή τη μέθοδο. Η παρούσα μονογραφία 
επεξηγεί, χωρίς ελπίζω να είναι βασανιστική, τα του ξύλου. 

ΣΗΜΑΣΙΑ 
1. Το κοινό υλικό που προέρχεται από τον κορμό και τους κλάδους των 

δένδρων. 
2. Παλούκι πάνω στο όποιο έδεναν τους ανθρώπους που θα μαστίγωναν. 

Stake on which criminals were impaled, Alex.222.10.  
Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. Oxford. Clarendon Press. 1940.   

 
  

3. ο κυφων  

κατά συνεκδοχή : η ποινή της μαστίγωσης, ο δαρμός, το κτύπημα με βέργες, 
μαστίγια ή άλλα παρεμφερή. 

4. Στον πληθυντικό τα ξύλα = τα καυσόξυλα  

Οι αρχαίοι  Έλληνες χρησιμοποιούσαν το συνώνυμο «κάλα»  για να δηλώ-
σουν τα πλοία. (συνεκδοχή) πβ. Έρρει τα κάλα 
http://goo.gl/bzuI2Y 

  
Εδώ εξετάζεται το ξύλο μόνο με τις έννοιες 2, και 4. 
 
«Στα μέτρα σας» είναι  φράση  που λέγονταν αρχικά για τα ρούχα αλλά κα-
τέληξε να σημαίνει «στις επιθυμητές διαστάσεις». Πχ. Πάρ’ του μέτρα για 
σώβρακο.  

Όταν παίρνω μέτρα σημαίνει συγκεντρώνω και σημειώνω διαστάσεις που 
απαιτούνται για την ορθή κατασκευή ενός πράγματος. 

Όταν λαμβάνω μέτρα σημαίνει προετοιμάζω διαδικασίες κανονισμούς 
νομοθετήματα προκειμένου να αντιμετωπίσω κάποια ανεπιθύμητη κατά-
σταση.  

http://goo.gl/bzuI2Y
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ 
1  
Κίων 
Παλούκι 
Πάσσαλος 
Σκόλοψ 
Σταυρός 
  
2 
Δαρμός 
Ραβδισμός 
μαστίγωση 
  

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ 
Η μαστίγωση, το τύπτειν τον κατάδικο ήταν ποινή που επέβαλε το ποινικό 
δικαστήριο από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι μαστιγώσεις και οι ραβδισμοί πε-
ριγράφονταν λεπτομερώς και στα κείμενα των νόμων και τις αποφάσεις. 
Το πιθανότερον είναι ότι αυτές οι μαστιγώσεις στο ξύλο γινόντουσαν 
δημοσίᾳ γιατί η ποινή δεν είχε μόνο σκοπό να σωφρονίσει τον τιμωρούμε-
νο, αλλά και να αποτρέψει το κοινό από τέτοιες πράξεις. 
  
Το ξύλον ήταν συνήθως στημένο μόνιμα σε μια πλατεία. Ακόμα και χωρίς 
κάποιον προσδεδεμένο επάνω του, εμποιούσε φόβο και τρόμο στους πολί-
τες και αυτό ακριβώς επεδίωκε η κρατική εξουσία.  
Θρυλείται ότι και η συνοικία «Κολωνάκι» της Αθήνας πήρε το όνομα από 
ένα τέτοιο στύλο που βρίσκονταν στο κέντρο της ομώνυμης πλατείας.   

  

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 
Συνεκδοχή από το ξύλον, τον  πάσσαλο. Στις πιο πολλές αναφορές δεν ση-
μαίνει αναγκαστικά χτύπημα με ξύλο (βέργα, ματσούκι, τύμπανο) .  
Πβλ. Χρειαζεται φραγέλιο, μαστιγιο , βουρδουλας. (δηλ. ξυλο με …, κτυπη-
μα με ...) 

  

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 Ξυλοκοπώ 
Κοπτώ = κτυπώ 

 Ξυλουργός 
Ο μαραγκός , ο κατασκευαστής ειδών εκ ξύλου, ο καραβομαραγκος. 
Ωλ. Λημμα μαραγκός  

 Ξυλοφορτώνω 
Κανονικά  θα σήμαινε φορτώνω κάποιον με ξύλα. Το κτυπώ στο ξύλο ἤ α-
κόμα και με το ξύλο  δεν αποδίδεται σωστά με αυτό το ρήμα.  

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS9/maragkos.pdf
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 Ξυλιά 
Το κτυπημα με ξύλο, οπως μαχαιρι > μαχαιρια, φτυαρι > φτυαρια, τσεκου-
ρι> τσεκουρια κλπ. 

 Ξυλοκόπος 
Ο αρχαίος υλοτόμος. Αυτός που κόβει ξύλα. Υλη = ξυλεία αφού ήταν το συνηθέστερο 
υλικό (υλη) στην οικοδομική και την ναυπηγική.  

 Ξυλοκάρβουνο 
Σε αντίθεση με τους γαιάνθρακες το ξυλοκάρβουνο είναι τεχνητός άνθρακας. Ο κατα-
σκευαστής του λέγεται ανθρακεύς. 
Στην Γαλλία αλλά και εδώ οι αποθήκες που πουλούν ξυλοκάρβουνα ουλάνε και κρασί 
(«Vins et charbons»).   

 Ξυλιάζω 
Καθίσταμαι σκληρός όπως το ξύλο συνήθως λόγῳ κρύου. 

 Ξυλεία 
Το σύνολο των ξύλων. Πβλ. Αποθήκη Ξυλείας. Επιχείρηση που  διοικείται από τον ξυ-
λέμπορο που κάνει ξυλεμπόριο. Διαθέτει και ανάλογο εξοπλισμό για να κόβει τα ξύλα 
στις διαστάσεις που επιθυμεί ο πελάτης . Την υπηρεσία διαλαλεί σχετική πινακίδα 
«ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΞΥΛΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ»  

 Ξυλίζω 
 κτυπώ κάποιον με ξύλο ἤ ορθότερα στο ξύλο. 

 Ξυλεύομαι  
Προμηθεύομαι ἤ συλλέγω ξύλα. Πβλ. Την αρχαία παροιμία «Δρυός πεσούσης πας 
ανήρ ξυλεύεται »  

  

ΟΜΟΗΧΑ 

 Ξηλώνω και αποξήλωση 
Και τα δυο από το ήλος καρφί εξήλωση=  εξαγωγή του καρφιού, του ήλου. Πβλ Κα-
θήλωση, προσήλωση 
Ξηλώθηκα = πλήρωσα  αντίστοιχο με το ξεκόλλησα.  
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ΕΙΚΟΝΕΣ 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ  

  
  

 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ 
  

 Λατινικά 

Pulsare  
Στο πρώτο Ενικό  pulso κτυπώ  όπως το αρχαίο ελληνικό κόπτω που σημαίνει και 
κτυπώ την πόρτα. Πβλ. Το επτανησιακό πόλσο = σφυγμός, κτύπημα της καρδίας. 

flagellare 

 Αγγλικά 
spank 
beat 
flog 
Trounce 
scourge 
lash 
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whip 
ferule 
churn 
drub 
lick 
lambaste 
Wip > wipped cream = κρέμα γάλακτος χτυπημένη = σαντιγυ  

  

 Γαλλικά 
Flog 
Flageller 
Fouetter > crème fouettée. ἤ Crème chantilly =  κρεμμα γαλακτος χτυπημενη = σα-
ντιγυ  
Frapper > φραπέ καφές, φραπεδιά 

ΦΡΑΣΕΙΣ 

 Θα φας ξύλο.  
Εννοούμε θα ραβδιστείς, θα μαστιγωθείς. Το ξύλο δεν τρώγεται. Εδώ το ξύλο έχει την ση-
μασία 2 (παλούκι όπου  προσδένεται ο τιμωρούμενος.). Ο μαστιγωμένος πονάει αφόρητα 

και δαγκώνει το ξύλο για να μην φωνάξει. Δεν το τρώει βεβαία κυριολεκτικά. Βλ. 

ΦΡ.Έφαγε ξύλο 
Αναλογη φραση : θα φαει η μουρη σου χωμα 
  
ΞΥΛΟ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΤΡΩΝΕ ΟΙ ΤΕΡΜΙΤΕΣ, ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ, ΚΑΣΤΟΡΕΣ ΚΛΠ 
Τρώνε δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι το χρησιμοποιούν ως τροφή  

 
  

 Θα τις φας  
Εννοούμε θα φας τις ξυλιές , τα  κτυπήματα με ξύλο και ειδικότερα βέργα, βίτσα. 
Ιδία σημασία έχει και το θα στις βρέξω [ εννοείται τις βέργες αλλά πιθανότερο τις λουρίδες 
που είσαι δεμένος]  

 Έφαγε το ξύλο της αρκούδας 
Επειδή έδερναν μετά μανίας τα δύστυχα ζώα για να κάνουν διάφορα κόλπα. 
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 Ξύλο που σου χρειάζεται! 

 

 Το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού 
Από μια άλλη σημασία του ξύλου : το δέντρο τον καρπό του οποίου εδεήθησαν οι Πρω-
τόπλαστοι και πληρώνουμε και εμείς μέχρι σήμερα  βλ. και Το ξύλο βγήκε από τον Πα-
ράδεισο. 

Λογοπαίγνιο των παλιών δασκάλων από το βιβλικό ξύλο (δένδρο)  της γνώσε-
ως του καλού και του κακού στο δασκαλίστικο  ξύλο (ραβδισμό) της παλαιάς 
παιδαγωγικής . Δηλ .με το ξύλο, με τους ραβδισμούς ο μαθητής θα βάλει γνώ-
ση, θα φρονιμέψει αλλά και θα αποκτήσει γνώσεις.  
Βλ. Το κρέας δικό σου τα κόκκαλα δικά μου i - λ. κρέας - Φράσεις 

 

 Τον έκαναν τόπι1 στο ξύλο 
 Τον έκαναν τουλούμι2 στο ξύλο 
 Τον έκαναν μπλε μαρεν3 στο ξύλο 
 Τον έλιωσαν στο ξύλο 
 Τον  πλάκωσαν στο ξύλο 
 Τον λύσσαξαν στο ξύλο 
 Τον μαύρισαν στο ξύλο 
 Τον σάπισαν  στο ξύλο  
 Τον τάραξαν στο ξύλο 
 Του έριξαν ένα χέρι4 ξύλο 
  Επί ξύλου κρεμάμενος 
 Θέλει ένα γερό χέρι ξύλο 
 Θέλει ξύλο με βρεγμένη σανίδα   

  
Οι φράσεις με αστερίσκο όπως θα διαπίστωσε ο παρατηρητικός αναγνώ-
στης δεν λένε «από το ξύλο» δηλαδή «λόγῳ του δαρμού»  που υπέστη,  

αλλά «στο ξύλο» δηλαδή στο κατασκεύασμα όπου τον έδειραν:   «δεμένο 

στο ξύλο»  
  
------------------------ 

Τόπι = τον έκαναν να μοιάζει με μπάλα, σφαίρα, τον έπρηξαν από το τουρκικό top σφαίρα. 

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS8/kreas.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS10/as10_8.pdf
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Τουλούμι =ασκί για πήξιμο τυριού το όποιο γεμίζουν με γάλα και το χτυπούν για να πήξει 

έτσι  παράγουν το τουλουμοτύρι. 

Μπλε μαρεν γαλ. Bleu marin κυανό του ναυτικού σκούρο μπλε  (οι μώλωπες είναι μελα-
νού χρώματος). 

Χέρι =πέρασμα , αλλάγι,  μια επίστρωση, μπερντάχι 

ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 

  Ήρξατο χειρών αδίκων. 
Πρωτος ξεκινησε τις εχθροπραξιες 

 Είδε το Χριστό φαντάρο. 
Υπερβολη για να δειξει ότι τα εχασε από την κακομεταχειριση. 

 Τον έκανε του αλατιού. 
Επιβιωμα από τα παλαια βασανιστηρια που οι πληγες αλειφωνταν με αλατι 
για να είναι επωδυνες. Πβλ. Τον πάστωσαν στο ξύλο. 

 Είδε τον ουρανό σφοντύλι. 
Το σφονδυλι, ο αρχαίος σφονδυλος περιστρεφονταν πολύ γρηφορα ταλα-
νευόμενος. Ετσι αυτος που δεχεται χαστουκια βλεπει αστρακαι να περι-
στρεφονται γυρω του. Εικονα συνηθεστατη στα κομικς και κινουμενα σχε-
δια.  

 Την έφαγε στο Δόξα Πατρί. 
Στο κεντρο του μετωπου. Επειδη εκει τοπθετει τα δακτυλα του ο παπας κα-
νοντας το σημειο του σταυρου και εκφωνωντας Δοξα πατρι και υιο και αγιο 
πνευματι.   

 Πού σε πονεί και πού σε σφάζει 
Ίσως η υπονοειται το ρήμα «βλέπεις που σε πονεί; ». 

 Έγινε η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 
Όταν ξημέρωνε η 24η  Αυγούστου 1572, γιορτή του Αγίου Βαρθολομαίου,  ο 
ντε Γκιζ και οι στρατιώτες του μπήκαν στο σπίτι του ναυἀρχου Κολινί και τον 
σκότωσαν. Ήταν το σύνθημα. Οι καθολικοί άρχισαν να σφάζουν τους ουγε-
νότους όπου τους πετύχαιναν. Ο ίδιος ο Ερρίκος της Ναβάρας υποχρεώθηκε 
να υποσχεθεί πως θα γίνει καθολικός για να γλιτώσει. Χιλιάδες ουγενότοι 
σφάχτηκαν τη νύχτα και οι φόνοι συνεχίστηκαν ως το μεσημέρι. Η είδηση 
έφτασε και στην επαρχία όπου νέες σφαγές ακολούθησαν. Οι νεκροί ξεπέ-
ρασαν τους 5.000 (άλλες εκτιμήσεις μιλούν για 30.000). Οι σκοτωμοί κόπα-
σαν στις 26 Αυγούστου. 
 
Άλλες παρόμοιες βιαιότητες, μάχες , πόλεμοι και ανακατωσούρες έδωσαν 
το όνομα σε αντίστοιχες εκφράσεις : όπως Έγινε Βερντέν, Θα γίνει της Κο-
ρέας, Έγινε Βιετνάμ, Θα το κάνουμε Περού κλπ. Αυτές οι φράσεις  φαίνεται 
ότι ζουν όσο διαρκεί και ανάμνηση των γεγονότων. 
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

 Τόσο ξύλο έφαγες και μυαλό δεν έβαλες 
 Για τον κάθε κλέφτη ξύλο. Για τον ακαμάτη φούρκα   
 ὁ μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται 
 Τι κι αν σε δέρνουν δεκατρείς, αν δε σε δέρνει ο νους 

σου. 
 Θα με δείρεις, θα με δείρεις, θα κουραστείς, θα ιδρώσεις, 

θα αρρωστήσεις και στο τέλος θα πεθάνεις.  
(Από τον Καραγκιόζη)  

 Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. 
 Τη γυναίκα σου χτυπάς, το σπιτάκι σου χαλάς. 

Από τις λίγες φεμινιστικές παροιμίες. 
Οι άραβες λένε δείρε τη γυναίκα σου εσύ μπορεί να μην ξέρεις το γιατί, ε-
κείνη όμως ξέρει 
Οι ρώσοι αν ξεχάσεις να δείρεις  τη γυναίκα σου το μεσημέρι κοίτα να μην 
ξεσκάσεις το βράδυ  
 
Στο μίσος και στον έρωτα η γυναίκα είναι περισσότερο βάρβαρη από τον 
άντρα. Νιτσε  

 Το ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο. 
  
  Γυριστηκε και ταινια. Μπορειτε να την δειτε τουλαχιστον μια φορα κάθε 
μηνα στο STAR TV  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
Η μήτηρ μου μετήρχετο τα γυναικεία έργα 

Και κάπου μ’ έδερνε με ξύλο και με βέργα 
Γ. ΣΟΥΡΗΣ - ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
  
Κι αν δεν βρεθούν τα λάχανα 

Το ξύλο που θα φάνε! 
Ρεμπέτικο - ΚΑΤΩ ΣΤΑ ΛΕΜΟΝΑΔΙΚΑ  

  Ο εκπαρθενευτης 
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 Περί απελατών 

 
  
9535.21 [29]  
  
  

 Περί αιμομικτών  

 
  

 Μοιχεία  μετά δούλου 

  
9535.57 [65] 
  

ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΩΣ ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
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ΡΕΜΠΡΑΝΤ - ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ 

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, 

σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας 

ἀπέθετο. 
  

Ὁ συνέχων τὰ πάντα ἐπὶ σταυροῦ ἀνυψώθη, καὶ θρηνεῖ πᾶσα ἡ Κτί-

σις· τοῦτον βλέπουσα κρεμάμενον γυμνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὁ ἥλιος τὰς 

ἀκτῖνας ἀπέκρυψε, καὶ τὸ φέγγος οἱ ἀστέρες ἀπεβάλλοντο·  
  

Καθελών σε Λόγε, ἀπὸ ξύλου νεκρόν, ἐν μνημείῳ Ἰωσὴφ νῦν κατέθε-

το· Ἀλλ᾿ ἀνάστα σῴζων πάντας ὡς Θεός. 
  

Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριμαθαίας, ἐν τάφῳ σε κηδεύει. 
  

Ἡ δάμαλις τὸν μόσχον, ἐν ξύλῳ κρεμασθέντα, ἠλάλαζεν ὁρῶσα. 
  
Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.  
ΜΕΓ. ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
  

Σε πολλούς στίχους της ίδιας ακολουθίας απαντάται και η λέξη σταυρός που σημαί-
νει ότι ο υμνωδός τα αντιλαμβάνεται ως απολύτως ταυτόσημα. ΠΧ. 
 καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.  
  
 Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν, προορῶν Ἀββακοὺμ ἐξεστηκὼς ἐβόα: Σὺ 
δυναστῶν διέκοψας κράτος Ἀγαθέ, ὁμιλῶν τοῖς ἐν ᾅδη, ὡς παντοδύναμος. 
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Γῆ με καλύπτει ἑκόντα, ἀλλὰ φρίττουσιν ᾅδου, οἱ πυλωροί, ἠμφιεσμένον, βλέποντες 
στολήν, ᾐμαγμένην Μῆτερ, τῆς ἐκδικήσεως, τοὺς ἐχθροὺς ἐν Σταυρῷ γάρ, πατάξας ὡς 
Θεός, ἀναστήσομαι αὖθις καὶ μεγαλύνω σε.   

  
   Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, 
καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦἐχθροῦ.  
  
 Ῥήγνυται ναοῦ, καταπέτασμα τῇ σῇ σταυρώσει, κρύπτουσι φωστῆρες, Λόγε τὸ φῶς, 
σοῦ κρυβέντος Ἣλιε ὑπὸ γῆν.  
  
Ἤρθη σταυρωθείς, ὁἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, καὶὡς ἄπνους ἐν αὐτῇ νῦν 
προσκλίνεται, ὃ μὴ φέρουσα ἐσείετο δεινῶς.  
«…῾Ο δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν τά φρικτά Πάθη καί 
τόν ζωοποιόν Σταυρόν, καί τήν ἑκούσιον ταφήν σαρκί καταδεξάμενος, Χριστός ὁ 
ἀληθινός Θεός ἡμῶν…».  

  

Η σανίδα  
  

Εικόνες 

 

Έκδοση βελτιωμένη της αρχαίας σανί-
δος, όπου γίνονταν απλή πρόσδεση ἤ 
προσήλωση.  
Εδώ η Μεσαιωνική πρόσδεση επί ξύ-
λου, σανίδες. Η έμπνευση από την κλί-
νη του Προκρούστη.  
Του τέντωναν χεριά και πόδια και τα 
εξάρθρωναν. 
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Η πρόσδεση επί του ξύλου ήταν η προ-
παρασκευή για κάθε λογής βασανιστή-
ρια. Εδώ γίνεται το βασανιστήριο του 
νερού. Ο βασανιζόμενος υποχρεώνο-
νταν να πιει τεράστιες ποσότητες νερού 
προκείμενου να ομολογήσει. 
  

Στην αργκό ομολόγησε = κελάηδησε, 
τα ξέρασε όλα. 
Εδώ ταιριάζει η φράση: "θα το πιεις και 
θα πεις κι΄ ένα τραγούδι".  
  
  

  
Μια από τις σημασίες της λέξης ήταν και ξύλο επί του οποίου πρόσδεναν ἤ κάρφω-
ναν κάποιον. (plank to which offenders were bound or nailed) 
Άλλες σημασίες  

Πόρτα, ικρίωμα. Πάτωμα, κατάστρωμα, κάλυμμα, καπάκι, τίτλος ἤ αίτια κατά-
δικου, ζωγραφιά . 

  
Σανίδα ως όργανο πλήξεως, κτυπήματος δεν αναφέρεται. Για το χτύπημα χρησιμο-
ποιούνται βέργες, βίτσες, μαστίγια, ρόπαλα, σιδηρολοστοί,  όχι όμως σανίδες.  
  

Όμως σήμερα λέμε ξύλο με βρεγμένη σανίδα.  
αντι του αρχικου μαστίγωση σε βρεγμενη σανιδα. 

  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

Έστι δέ της Χερσονήσου της εν Ελλησπόντω, Σηστού τε πόλιος μεταξύ 

και Μαδύτου, ακτή τρηχέα ές θάλασσαν κατήκουσα Αβύδου καταντί-

ον, ένθα μετά ταύτα, χρόνω ύστερον ού πολλῶ, επί Ξανθίππου τού 

Άρίφρονος στρατηγού Αθηναίοι Αρταΰκτην άνδρα Πέρσην λαβόντες 

Σηστού ὕπαρχον , ζώοντα προς σανίδα διεπασσάλευσαν, ὅς και ές 

τού Πρωτεσίλεω το ίρον ές Έλαιοῦντα άγινεόμενος γυναίκας άθέμιστα 

έργα έρδεσκε.  
  
33. ... Είναι ο τόπος όπου λίγο μετά, κάποιοι Αθηναίοι, με στρατηγό τον Ξάνθιππο, γιο 
του Aρίφρονος συνέλαβαν τον Πέρση Ατραΰκτη , ύπαρχο της Σηστού, και τον κάρ-
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φωσαν ζωντανό πάνω σε πάσσαλο, επειδή, έσερνε γυναίκες του Πρωτεσίλαου, στον 
Ελαιούντα και έκανε ανήθικες πράξεις. 
  
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΙ 7:33 
Ο Ηρόδοτος προφανώς χρησιμοποιεί την περίφραση «ζώοντα προς σανίδα διεπασ-
σάλευσαν» αντί "εσταύρωσαν" γιατί η σταύρωση ήταν περσικό συνήθειο  και ίσως η 
λέξη "σταύρωση" δεν ήταν ακόμη καθιερωμένη. 
  
  
Πρύτανις 
  
ὅδ᾽ ἔσθ᾽ ὁ πανοῦργος ὃν ἔλεγ᾽ ἡμῖν Κλεισθένης; 

οὗτος τί κύπτεις; δῆσον αὐτὸν εἰσάγων 

ὦ τοξότ᾽ ἐν τῇ σανίδι, κἄπειτ᾽ ἐνθαδὶ 
στήσας φύλαττε καὶ προσιέναι μηδένα 
ἔα πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ τὴν μάστιγ᾽ ἔχων 
παῖ᾽ ἢν προσίῃ τις. 
  
Πρύτανης 
  
Αυτός είν' ὁ μπερμπάντης πού μας είπε ὁ Κλεισθένης; 
(Στο συγγενή:) 

Έ σύ; μωρέ, τι σκύβεις; Τοξότη, πάρ' τον μέσα, στέρεα βάλ' τον στο φάλαγγα, 
καί, άφού τον ξαναφέρεις, στησ' τον στη θέση αύτη καί φύλαγε τον. Ψυχή να μην 
αφήνεις να πηγαίνει κοντά του, κι άν κανείς ζυγώσει, βάρα μέ το μαστίγιο. 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ -ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ 931~940 
Ο Αριστοφάνης μιλεί σαφώς για πρόσδεση και όρθιο στήσιμο της σανίδας. 
  

 

Ίσως μετά το δέσιμο έβρεχαν την σανίδα ή 
και τις λουρίδες πρόσδεσης για να σφίξουν. 
Από εκεί πρέπει να βγήκε η φράση της 

βρεγμένης σανίδας αλλά και η γνωστή 

απειλή θα στις βρέξω (εννοείται τις σανί-

δες ή τις λουρίδες).  Ακόμα και ο Κουκούλες 
κάνει λάθος ισχυριζόμενος ότι θα στις βρέ-
ξω εννοεί τις ξυλιές. Οι ξυλιές είναι ενέργει-
ες, κτυπήματα. Δεν μπορούν να βραχούν.   

  

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

 Σε τρώει ; 
Κατά την λαϊκή πρόληψη προμαντέματα ξυλοκοπήματος είναι  

1. Αν σε τρώει η μύτη σου 
2. Αν σε τρώει η πλάτη σου. 
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 κτύπα ξύλο 
Η σημασία του χτυπήματος στο ξύλο έχει γενικά έναν αποτρεπτικό χαρα-
κτήρα, για να κρατήσουμε μακριά μας κάθε είδους αρνητικές ενέργειες, 
βασκανίες και κακοτυχίες. Η αρχή αυτού του συνήθειου βρίσκεται στις πα-
γανιστικές προχριστιανικές θρησκείες και πιθανότατα στον δρουιδισμό, 
 
Στα πανάρχαια χρόνια, ο κόσμος και οι θρησκείες, πιστεύανε πως μέσα στο 
ξύλο, στα δέντρα δηλαδή, κατοικούσαν κάθε λογής πνεύματα, καλά και κα-
κόβουλα. Ο βασικός λόγος που χτυπούσαν ξύλο τότε ήταν για να τα διώ-
ξουν και να μην προλάβουν να ακούσουν αυτό που ειπώθηκε, συνήθως αρ-
νητικό. Ο λόγος; Για να μην το πραγματοποιήσουνε φυσικά!! 
 
Άλλη μια πιθανή εξήγηση βρίσκεται στο ότι τότε, πολλές φορές θα συνα-
ντιόνταν άνθρωποι στα δάση για να συζητήσουν τα θέματα τους, καλά ή 
κακά, νόμιμα ή παράνομα. Με το να χτυπάνε ξύλο, κορμούς δέντρων δηλα-
δή, διώχνανε τα οποιαδήποτε πνεύματα κατοικούσαν μέσα στο ξύλο για να 
μην τους ακούσουν!!  
Η άποψη ενισχύεται από άλλες συναφείς αποτρεπτικές φράσεις : 

1. Κούφια η ώρα που το ακούει  (εννοεί κουφή η ώρα) . Η πα-
ρετυμολογία από το κούφιο ξύλο (κορμό δέντρου με κου-
φάλα) που χτυπάμε. 

2. Κουφό του πονηρού τ’ αφτί (πονηρός =ο διάβολος) 
3. Και κάποιες άλλες: 
4. Δάγκωσε την γλώσσα σου 
5. Φάε τη γλώσσα σου 
6. Κουνήσου από τη θέση σου.  

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
  
    Το 'χετε φάει όλοι σας, μπορώ να τ’ ορκιστώ, 
    μα μήτε ωμό τρώγεται μήτε ψητό μήτε βραστό. 
  
    Απάντηση: το ξύλο (ο ξυλοδαρμός) 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ “ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ” 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 
9535: ZACH. LINGENTHAL: JUS GRAECO-ROMANUM:WEIGEL:1876 
 

  
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS8/kreas.pdf 
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/apotympanismos.pdf 
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/mpatsos.pdf 
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/mastij.pdf 

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/paloyki.pdf 

http://whttp://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/jylo.pdf 

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS2/stayros.pdf 
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Επίμετρο   
 

                                                           
i
 Το κρέας1 δικό σου τα κόκκαλα δικά μου  
Ο δάσκαλος πρόβαλε στο κατώφλι. Κρατούσε μια μακριά βίτσα και μου φάνηκε άγρι-
ος, με μεγάλα δόντια, και κάρφωσα τα μάτια μου στην κορφή του κεφαλιού του να δω 
αν έχει κέρατα, μα δεν είδα, γιατί φορούσε καπέλο. 
-Ετούτος είναι ο γιος μου, του ‘πε ο πατέρας μου 
Ξέμπλεξε το χέρι μου από τη φούχτα του και με παράδωκε στο δάσκαλο. 
-Το κρέας δικό σου του ‘πε, τα κόκαλα δικά μου. Μη τον λυπάσαι, δέρνε τον, κάνε τον 
άνθρωπο. 
-Έγνοια σου, καπετάν Μιχάλη. Έχω εδώ το εργαλείο2 που κάνει τους ανθρώπους, είπε 
ο δάσκαλος κι έδειξε τη βίτσα. 
  

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ “ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ” 

____________________________________________________ 
1. Υποτιμητικά αντί σάρκα. Τον αντιμετωπίζει σαν ζώον. 
2. Φαίνεται ότι  υπήρχε και ειδικό ραβδί - εργαλείο όπως μαρτυρεί ο Α. Κοραής: 

 
  

 
  
Η διέπουσα αντίληψη για την παιδαγωγική της εποχής βασιζόταν στο παλιότε-
ρο ρητο:  
 

Ὁ πηλός ἄν μὴ δαρῇ κεραμος οὐ γίνεται 9102.17 
Αν δε δείρουμε τον πηλό δεν γίνεται κεραμιδί, σήμερα δεν δέρνουν τους μα-
θητές αλλά εξακολουθούν να βγαίνουν τούβλα! 
 
  



Ξύλο στα μέτρα σας 

17 
 

                                                                                                                                          

 
[339]  τοΰτον κατ' ώμου δεΐρον, άχρις ή ψυχή αύτοῦ  έπί χειλέων μούνον ή κα-
κή λειφθή. (Ηρώνδας, III, Διδάσκαλος, 3-4. Βλ. /. θ. Κακριδή. *Από τόν κόσμο 
τών Αρχαίων, τ. Γ', Αρχαία Λυρική Ποίηση, κεφ. Ό κακός μαθητής καί τό άγιο 
ξύλο, σ. 201 -210, άπό ὀπου καί ή απόδοση τών στίχων).154.455 
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