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Σημασία
Οι φράσεις είναι "γαμιέται αβέρτα" ή "γαμιέται αβέρτα κουβέρτα" 
Ολοσχερώς, καθ' ολοκληρίαν. Αναιδώς, σε κοινή θέα.

Τα συστατικά της φράσης 
Οι δύο λέξεις είναι ιταλικές

coperta  
Καλυμμένη = μετοχή του coprire. 

Το Ιταλικό coperta  ή coverta = κάθε τι που χρησιμοποιείται ως σκέπασμα. Συνήθως όμως η λέξη 

χρησιμοποιείται για το γνωστό κλινοσκέπασμα, την κουβέρτα.
Μεταφορικά στα Ιταλικά σημαίνει και την κάλυψη, το πρόσχημα, την πρόφαση, την απόκρυψη, το 
κουκούλωμα.

Το ουδ Coperto (Γαλ. Couver, κουβέρ) είναι  ποσό χρέωσης για το τραπεζομάντηλο, τις πετσέτες, 

τα πιάτα,  τα ποτήρια και  τα μαχαιροπήρουνα σε εστιατόριο. Επειδή το coperto είναι το κάλυμμα του 
τραπεζιού,  το καταπέτασμα, το τραπεζομάντηλο  το κουβέρ ονομάστηκε κατά συνεκδοχή όλο το 
σύνολο των σύνεργων αυτών. 

Στο Ναυτικό λεξιλόγιο σημαίνει το κατάστρωμα, το  πάτωμα που σκεπάζει το κύτος του πλοίου.Σημ 1

Κατά συνεκδοχή σημαίνει και το πλήρωμα* του καταστρώματος, τους ναύτες. 

Παρόμοια συνεκδοχή είναι  το  φουσάτο : στρατόπεδο αλλά και η στρατοπεδευμένη εκεί 

μονάδα στρατού. Πβλ: « των έχθρων τα φουσάτα πέρασαν... »

__________________________________________________________________

αβέρτα
Προστακτική του ρήματος  avvertire < από το λατινικό  AD-VERTERE* που σημαίνει κυριολεκτικά 

κατευθύνω διευθύνω  προς κάτι  (εδώ  εννοείται  κατευθύνω τον νου μου, έχω  το νου μου) που 

σημαίνει : μαθαίνω , πληροφορούμαι, προσέχω, έχω κάτι στο νου μου. Άρα το αβέρτα σημαίνει 

μάθε, πληροφορήσου η και μεταβατικά πληροφόρησε κάποιους άλλους,δηλ. στρέψε την προσοχή 
τους, κάνε τους να στραφούν προς κάτι.  Αν μαλιστα λαβουμε υποψη την συνεκδοχικη σημασια του 
coperta κουβερτα: καταστρωμα> πληρωμα καταστρώματος τοτε  η φραση ερμηνευεται ειδοποιησε το 
πληρωμα του καταστρωματος, ολους τους ναυτες. Δηλ. τρέχα κοσμε να πηδήξεις. 
Πβλ Γαλ. Avvertir Αγγλ. Advertise 

Το VERTERE προέρχεται από το παλαιότερο VORTERE στρεφομαι, περιστρεφομαι. Η ριζα ειναι  

VART-  , σανσκριτικη, απ΄οπου τα  παραγωγα versus, verso  στροφη, στιχος, αλλα και το VARTUKAS
απ΄οπου το Βυζαντινό βαρδούκιον. 

απέρτα
Θηλυκό της μετοχής αορίστου του ιταλικού ρήματος aprire = ανοίγω. Δηλ. η ανοιγμένη.

In aperto σημαίνει : στα ανοικτά, υπαιθρίως, σε μη στεγασμένο χώρο. 

Αν προκειται για απερτα αντι του αβερτα (από παρακουσμα) τοτε σημανει με ανασηκωμενα τα 
σκεπασματα, ασυστολα, όπως οι πόρνες.

αβέρτα κουβέρτα
Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
4:06 πμ
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ΦΡΑΣΗ 

avverta coperta  
Ειδοποίησε το κατάστρωμα και κατ΄ επέκταση:  Κοινοποίησε, πέστα σε όλους 

Λέγεται "Αβέρτα  κουβέρτα" βλ. Φράση: "αυτή γαμιέται αβέρτα κουβέρτα" και εννοούμε:  

"στα φανερά, ασύστολα",   "κατ΄ εξακολούθηση", "πάρε κόσμε", "όσοι πιστοί
προσέλθετε". Υπονοείται ότι το ασύστολο περιλαμβάνει και μια άμετρη ανεκτικότητα για το ποιος 

θα είναι ο επιβήτωρ.  

aperta  coperta 
Αν δεχθούμε πως η αρχική φράση ήταν έτσι τότε το απέρτα κουβέρτα θα σήμαινε επί ανοικτού 
καταστρώματος = στα φανερά. Αλλά και με ανοικτό  το κλινοσκέπασμα (δηλ. όπως οι πόρνες).  (Βλ. 

κασας*).

Άλλα και με την μεταφορική σημασία του κουβέρτα σημαίνει ανενδοίαστα, απροκάλυπτα, χωρίς να 
τηρούνται τα προσχήματα.
Και αυτό μπορεί να είναι μια εξήγηση για την παραπάνω  φράση.

Κασωρίς, κάσα, κασόμπρα: πόρνη,  από το  κάσας, -ου ή κασᾶς, -οῦ, 
ὁ, χαλί ή δέρμα για κάθισμα, σέλα, σε Ξεν. (πιθ. περσική λέξη). 



              ______________________________________________

aperta  o coperta
Σκεπασμένη ή ξεσκέπαστη. Δηλαδή με κάθε τρόπο, αδιαφορώντας αν την βλέπουν ή όχι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Coperto
Κατάστρωμα, υποκοριστικο του coperto είναι η  Copertina:καταστρωματάκι, ἤ σκεπασματάκι.
Πβλ και το παιδικό λάχνισμα. Αυτό που λέγαμε για να  "τα βγάλουμε", 
ποιος δηλαδή θα "τα φυλάει",  στο κρυφτό.

Κοπερτί  το κοπερτί
Τάπι τάπι ρούσι
Κοπερτί το κοπερτί 
Τάπι τάπι ι γκρί

Copertino copertino
Tappa tapa i Russi
Copertino copertino
Tappa, tappa i Greci

Σκεπασματάκι, σκεπασματάκι
κουκούλωσε τους Ρώσσους
Σκεπασματάκι, σκεπασματάκι
Κουκούλωσε τους  Ἕλληνες

Σημ 1

Ίσως παλαιότερη ευχή από τότε που οι Έλληνες καρτερούσαν να έρθει ο Μόσκοβος να φέρει το 
σεφέρι. Το κουκούλωσε δεν έχει την έννοια του «συγκαλύπτω» αλλά του «προστατεύω» . Το 
σκεπάσματα είναι η «άγια σκέπη», το μαφόριο (τσεμπέρι) της Παναγιάς, που του αποδίδονταν 
θαυματουργές ιδιότητες.   Βλ. της παναγιας τα ματια.

Πλευρικό διακοσμητικό αλλά και αναγνωριστικό άλογου. 
Ασχετο όμως με το θεμα μας.9245.2 [25]

Αβέρτης
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Η κουβέρτα του Ηλία Πετροπουλου

αβέρτα - κουβέρτα.
Ή έκφραση δεν δημιουργήθηκε τελευταία, όπως νομίζει ό Ζάχος. Στήν φυλακή τό μπαρμπούτι τό 
παίζουν όλημερίς σέ κάποιο κελί πού βρίσκεται στό τέρμα ένός διαδρόμου, οπότε ό τσιλιαδόρος μόλις 
σκάσει μύτη κάνας φύλακας, ειδοποιεί μέ σινιάλο τήν μπαρμπουτιέρα. Επίσης, παίζουν μπαρμπούτι 
τή νύχτα στούς θαλάμους (ίδίως στήν πρεσβεία), αμέσως μετά τό
σιωπητήριο πού σημαίνει τό καμπάνι τής φυλακής. Σ' αυτή τήν περίπτωση παίζουν φανερά πάνω σέ 

μιά κουβέρτα, πού απλώνουν κατάχαμα, έξ ου ή έκφραση αβέρτα - κουβέρτα. Φυσικά, ό φύλακας 

τής υπηρεσίας βλέπει άπό το παραθυράκι τής πόρτας τού θαλάμου τό τί συμβαίνει καί αρχίζει τίς 
φοβέρες, οπότε οί μάγκες τού απαντούν θά μάς τά κλάσεις κτλ. Ό φύλακας δεν μπορεί νά μπει στόν 
θάλαμο, γιατί αύτό απαγορεύεται αυστηρότατα. Όταν, όμως, το επεισόδιο πάρει διαστάσεις, 
καταφθάνει ένας ύπαρχιφύλακας μέ μιά κουστωδία φυλάκων, καί, τότε, ανοίγουν τήν πόρτα καί 
μπουκάρουν στον θάλαμο. Εννοείται ότι, οί μάγκες άμέσως μοιράζονται τά πακέτα τών τσιγάρων, 
διπλώνουν τήν κουβέρτα, έξαφανίζουν τά ζάρια, πέφτουν στά ντιβάνια, καί, άρχίζουν δήθεν νά 
ροχαλίζουν.

Σχόλιο
Μια τελειως διαφορετικη εκδοχη. Η φράση ήταν γνώστη από τον μεσαίωνα.

Η κουβέρτα είναι  η κουβέρτα του πλοίου, το κατάστρωμα  και ο Πετρόπουλος κάνει λάθος με το εξ 
ου του. 

Το αβέρτα του Ζαχου 216

άβέρτα= όμολογημένα φανερά, ελεύθερα.
σημαίνει: συνεχώς. 'Απ' τό ιταλικό a verta ή και το γαλλικό avertir= προειδοποιώ, καταγωγής άπ τό 
λατινικό advertere= προκαλώ, προειδοποιώ τόν αντίπαλο στή διάρκεια τού άγώνα. Προπολεμικά 

ύπηρχε η έκφραση «άβέρτα μπάνκα»= μέ προειδοποίηση της κάσσας, δηλαδή μέ άνοιχτά 
χαρτιά, μέ όμολογημένα,με φανερά χαρτιά. Ή ίδια ἔκφραση  λεγόταν και αβέρτα μπάνκα καί φόρα 
φανάρια μέ τήν ίδια σημασία. Άλλη έκφραση: Ζούλα κι΄ άβέρτα. Ό Καπετανάκης δίνει το 

παράδειγμα: Παίζατε ελεύθερα τήν Πρωτοχρονιά...Μμμ· Όχι καί μπίτ ελεύθερα, ζούλα κι αβέρτα...
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παράδειγμα: Παίζατε ελεύθερα τήν Πρωτοχρονιά...Μμμ· Όχι καί μπίτ ελεύθερα, ζούλα κι αβέρτα...
Τελευταία όμως τό άβέρτα πέρα άπό τή σημασία φανερά, όμολογημένα, ελεύθερα, πήρε καί τήν 
σημασία του συνεχώς, γιατί ό,τι γίνεται φανερά κι ελεύθερα, γίνεται καί λιγότερο σπάνια άπ όταν 
γίνεται κρυφά.
Έτσι τό αύτή γαμιέται άβέρτα σημαίνει ελεύθερα, όμολογημένα καί συνεχώς. Τελευταία 
δημιουργήθηκε καί ή έκφραση άβέρτα κουβέρτα όπου ή σημασία του συνεχώς είναι σχεδόν κυρίαρχη. 
Κι ένώ ή έκφραση πάρθηκε άπ τή ναυτική γλώσσα καί έχει σάν πρώτη σημασία τό: μέ έλεύθερο 
κατάστρωμα, ό όρος κουβέρτα λειτουργεί μόνο σάν ήχος λόγω της όμοιοκαταληξιας του μέ τό άβέρτα.
Σημ 

Ιταλικο a verta δεν υπαρχει. Δες δικη μου ερμηνεία. 

Ο Ζάχος επρεπε να πεί «Τελευταία δοθηκε στο  άβέρτα κουβέρτα  ή σημασία του συνεχώς» . 
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