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«ράουλο, το Κα "ξύλινος δίσκος, που ετοποθετείτο πάνω στον περιστρεφόµενο τροχό, στο 
εργαστήρι πήλινων αγγείων στα Τσουκκαλαριά, όταν επρόκειτο να κατασκευασθούν µεγάλα σε 
όγκο κεραµικά αντικείµενα. Το ράουλο διευκόλυνε στη συνέχεια την µεταφορά των 
αντικειµένων αυτών, καθώς το αποµάκρυναν από τον τροχό µαζί µε αυτά».. .πιθ. < γαλλ. 
rouleau» Μιχ. Σκανδαλίδη, Λεξικὀ Κωακών Ιδιωµάτων, σ. 649. 
 
Το ΛΚΝ 226 αναφέρει:«ράουλο, ράγουλο, το.- τεχν. µικρός τροχός σε 
διάφορους µηχανισµούς και για ποικίλες λειτουργίες...  γαλλ. rouleau ?- ανάπτ. µεσοφ. γ για 
αποφυγή της χασµ., ενώ ο Γ. Μπαµπινιώτης 227 το προσδιορίζει ως: «µεταλλικός δίσκος µε 
κυκλική εγκοπή στην περιφέρεια του, ώστε να µην ξεφεύγει το περιελισσόµενο σχοινί η 
σιρµατόσχοινο· τοποθετείται στα παλάγκα, στους µακαράδες ή σε σταθερούς οδηγούς 
συρµατόσχοινων ή κάβων στα πλοία, καθώς και σε αλουµινένιες συρόµενες πόρτες, και παρέχει 
την ίδια ετυµολόγηση µε την εξήγηση:« πιθ. µε εσφαλµ. εξαγγλισµένη προφορά», αλλά είναι 
κατανοητό ότι η λ. ράγουλο, ράουλο, το, δεν προέρχεται από το γαλλ. rouleau, καθώς η γαλλική 
λ. απαντάται στα νεοελληνικά ως ρολό, το. 
 
Η λ. βρίζεται στη νεοελληνική ναυτική ορολογία από τον δέκατο ένατο η δέκατο όγδοο αιώνα 
καθώς διαβάζουµε 228:« ο τρόχιλος, ο µακαράς ή η τάλια 29, la poulie - oνοµάζεται τρόχιλος 
απλούν µηχάνηµα κατασκευαζόµενον εξ ογκώδους τεµαχίου ξύλου κατειργασµένου εις σχήµα 
ωού πεπλατυσµένου... Η οπή του τροχίλου, ή σκάτσα , le clan ή la mortaise oνοµάζεται ούτω τo 
εσκαµµένον µέρος του τροχίλου, ενώ εντίθεται το καρύλλιον. το καρύλλιον του τροχίλου, το 
ράγουλο, το καρούλι le rea ή route, o τροχίσκος, εφ’ ου ενεργεί το σχοινίον κατασκευαζόµενος 
συνήθως εξ ιεροξύλου»- Ο Α. Jal 230 εχει αποθησαυρίσει τη λ.:« ράουλα raoula. Corruption de 
l’ital. Rotola, Rouleau. Tourniquet», αλλά είναι κατανοητό ότι η λ. ράγουλο, το, δεν 
µπορεί να προέρχεται από την ιταλική λ. rotola = rouleau = ρολό. 
 
Η λ. ράγουλο, το, αποδίδεται 231: γερµ. Scheibe, αγγλ. sheave, γαλλ. rea, 
rouet, ιταλ. puleggia, raggio, ενώ στη βενετική-ιταλική 232 η λ.: ragio, raggio = detto in T. Mar. 
Carrucola, Strumento di legno con una girella scanalata, a cui s’adatta fune ο canapo per tirar 
posi  = µακαράς, ξύλινο σκεύος µε αυλακωτή στεφάνη, στο οποίο προσαρµόζεται κανονικό ή 
χοντρό σκοινί για την ανύψωση βαρών; per poleggia 233 dai Veneti: raggio, dall’essere talvolta 
la poleggia formata con raggi a simiglianza di una ruota; dicesi anche uno Strumento meccanico 
composto di carrucole di metallo per muovere pesi grandi. Baldin. Voc. Dis. 161. M. Taglia, 
quella camıcola... chiamata da Vitruvio Troclea..., e diciamola anche raggio, e puleggia = και το 
αποκαλούµε επίσης ακτίνα, raggio και τροχαλία, µακαρά. 
Η ιταλική λ. raggio 234, πληθ. raggi = ακτίς· δείγµα, σηµείον- ακτίς κύκλου· τροχαλία- ακτίς 
τροχού, κνήµη, κνηµία, σχηµατίζει υποκοριστικό raggiuolo 235 = µικρά ακτίς, από το 
µεσαιωνικό λατινικό 235 radiolus = navette shuttle, από το λατινικό 236 radius = a ray of light, 
και από τό raggiuolo > ράγουλο, καθώς από τίς σιδερένιες ακτίνες raggiuoli υποστήριξης τής 
εξωτερικής κοίλης περιφέρειας της τροχαλίας ονοµάσθηκε ράγουλο. 
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