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Το 'ΦΤΟΥ' είναι μια ηχομιμητικη λεξη του φτυσιματος ή εμπτυσμου. 
Λεγεται από παιδια και ενηλικες.

Φραση του κρυφτου εναρξη απελευθερωσης 

Φτου ξελευτερἰα

Φτου και βγαινω  κρυμμενος και ακρυφτος

Κατά τον Φ. Κουκουλέ φράση του δασκἀλου προς το μαθητη που σημαινει 
φτύσε στην πλακα σου και σβύσε το λαθος και ξαναγράψε το από την αρχή. 
Σημερα το λεμε για κάθε προσπαθεια που πρπει να ξανα ξεκινησει γιατι η 
προηγουμενη απατυχε. Περιεχει εκδηλη αγανάκτηση. 

Φτου κι  άπ την αρχή

Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
ΤΟ TABLET ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Αποτρεππτκο της βασκανίας,  πολλες φορές λέγεται το πληρες : φτου να μην 
αβασκαθεις*
_____________________________________________________________
*) Το ορθον: μην βασκαθείς.Το αρχικο αλφα της αβασκανιας (αντι βασκανιας)  μάλλον   από επιδραση
του ακαθαρμα (παρετυμολογια όχι καθαρος). 

Φτού σου! 

Ο εμπτυσμος είναι βασικη ενεργεια εξευτελισμου κατά την διαπομπευση. 

Πρβλ. επιθ. Κατατάπτυστος  (με την εννοια καταστυστέος) 

Φτου σου ρε ξεφτίλα!

Είναι γνωστος ο σεβασμος των μουσουλμανων στα γενεια του προφήτη 
Μωάμεθ.  παράδοση είναι πολύ ιδιαίτερη όταν αναφέρεται στα μαλλιά του 
Προφήτη. Δεν ήταν ούτε σγουρά ούτε ίσια, αλλά είχε τέσσερις σγουρές 
μπούκλες. Συνήθιζε να πιάνει το μουστάκι του και να αφήνει το μούσι του να 
μεγαλώνει. Πολύ συχνά λάδωνε τα μαλλιά του και τα αρωμάτιζε, όπως και το 
μούσι του. Ο Προφήτης λέγεται να είπε: «Κάντε το αντίθετο από τους 

Φτου στα γένεια του Μουχαμέτη σου. 

Φτου 
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013
4:59 μμ

   ΑΣ10 ΦΡΑΣΕΙΣ Page 1    



μούσι του. Ο Προφήτης λέγεται να είπε: «Κάντε το αντίθετο από τους 
πολυθεϊστές και αφήστε το μούσι σας να μεγαλώνει» (Μισκάτ ΧΧ:4). Η 
αγιοσύνη στο μούσι του Μωάμεθ σαν σημείο ανδρισμού και αξιοπρέπειας 
αναγνωρίζεται σε κοινούς όρκους. Όπως και οι Άραβες ορκίζονται στη ζωή ή 
στα γένια τους (walahyeti), το ίδιο σοβαρά και η μουσουλμανική κοινότητα 
ορκίζεται στα γένια του Προφήτη (Lahyet al-nabi). Ο όρκος αυτός ακούγεται 
παντού στη Μέση Ανατολή.

Στάθηκε ό ἕνας ἀντίκρα στον άλλο, μέ ανοιχτά, καλά 
στερεωμένα τά πόδια στο χῶμα, κοιτάχτηκαν˙ δεν είχαν ακόμα 
ανάψει τα αἵματά τους, περίμεναν κοίταζε ό ἕνας τον ἄλλο, 
μάχουνταν να βροῦν λόγια χοντρά, πειραχτικά, γιά ν' ἀγριέψουν, 
να κάμουν κέφι να σκοτωθοῦν.
— Φτού στα γένια του Μουχαμέτη σου ! ἐκαμε ό Μανουσάκας κι 
έφτυσε στον αέρα.
— Φτού στο Χριστό σου τον μπάσταρδο ! άντιβλαστήμηξε κι ό 
Νουρής.
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Εναρκτήρια λέξη για τα λαχνισματα. Για να επιλεξουμε ποιος θα τα φυλάει ή θα 
είναι η μανα σε παιδικα παιχνίδια.   
Πχ. Φτου! Αμπε μπα μπολομ κλπ κλπ. 

Εναρκτηρια λεξη σε βρισιες ἤ βλαστήμιες. Για επιταση και εδειξη αγανακτησης. 
Πχ. Φτου! Ναπαρει ο διαβολος εχασα το πορτοφόλι μου.

Φτου 

                                                                                                                                                                                

Φτυνεις απανω φτυνεις τα μουτρα σου, φτύνεις κατω φτύνεις τα γένεια σου. 

Παροιμιες

Φτυσε στον κορφο σου. 
Ανεκαθεν  το φτσιμο στον κορφο θεωρειτο  αποτρεπτικο της βασκανιας. 
Δες Αναφορά  2.
Αλλα αποτεπτικα: το ματοχαντρο, τα σκορδα, το τιμιο ξύλο.

Φράσεις

Στην εκκλησια εχουμε πάρε-δώσε εμπτυσμων πανηγυρικω τω τροπω. 
Εορτάζομεν τους εμτυσμους του Ιησου (βλ. Αναφορές 1 - Τον παθων Του τον 
τάραχον) αλλα και το φτύσιμο του διαβολου που είναι υποχρεωτικο να κανει ο 
νεφωτιστος όταν βαπτίζεται.
Επειδη ο νεοφώτιστος τωρα πια είναι μωρο, πληρεξουσιος είναι ο αναδοχος 
που αναλαμβάνει αυτος τα φτυσει τον σατανα! Γι' αυτό ισως τα μωρα που 
βαπτιζονται δεν φορουν σαλιάρα.
Παραθετω το διαλογο μεταξυ ιερεως και μωρου (δηλ. αναδοχου), του 
διεξαγεται παροντος και του σατανά.  

Βάπτιση - η ΕΥΧΗ

Ἀποδυομένου δὲ καὶ ὑπολυομένου τοῦ βαπτιζομένου, εἰ ἐν ἡλικίᾳ ἐστί, στρέφει 
αὐτὸν ὁ Ἱερεὺς ἐπὶ δυσμάς, ἄνω τάς χεῖρας ἑνόντα, καὶ λέγει ἐκ γ'.

Ἀποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ 

Εκκλησιαστικα φτυσιματα 
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Ἀποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ 
λατρείᾳ αὐτοῦ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ 
πομπῇ αὐτοῦ;

Καὶ ἀποκρίνεται πρὸς ἕκαστον ὁ Κατηχούμενος ἢ ὁ Ἀνάδοχος αὐτοῦ, εἴ ἐστιν ὁ
βαπτιζόμενος (βαπτιζομένη) βάρβαρος ἢ παιδίον καὶ λέγει·

Ἀποτάσσομαι.

Καὶ ὅταν εἴπῃ τρίς, ἐρωτᾷ πάλιν ὁ Ἱερεὺς τὸν βαπτιζόμενον.

Ἀπετάξω τῷ Σατανᾷ;

Καὶ ἀποκρίνεται ὁ Κατηχούμενος ἢ ὁ Ἀνάδοχος αὐτοῦ.

Ἀπεταξάμην.

Καὶ ὅταν εἴπῃ τρίς, λέγει ὁ Ἱερεύς·

Καὶ ἐμφύσησον, καὶ ἔμπτυσον αὐτῷ

… και αρχιζουν τα φτυσιματα.
Μετα ο νουνος λεει το "πιστευω". Επειδη σήμερα κανεις δεν το ξερει απ΄εξω, 
καποιος του κυκλωματος του κραταει μπροστά του το κειμενο. 

Αναφορες 
1.

«Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή τα άγια και σωτήρια και φρικτά Πάθη του 
Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν΄ τους 
εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τους γέλωτας, την 
πορφυράν χλαίναν, τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ήλους, την λόγχην 
και προ πάντων τον σταυρόν και τον θάνατον, α δι' ημάς κατεδέξατο΄ έτι  δε και 
την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτώ, σωτήριον εν τω 
σταυρώ ομολογίαν»

Τον παθων Του τον τάραχον 

2.
Φτυσε στον κορφο σου. 

Θεοκριτος -  Ειδύλλια. 6.39

Θεόκριτος -  Ειδυλλια 20.11 
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Θεόφραστος - Χαρακτηρες  16.15
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