
Λέξη που αναφέρει τονισμένη ο Σαράφης στον  "Αυτοκρατορικό Στόλο"  9290.
Και σημαίνει το πλύσιμο των ρούχων που γίνονταν από τους ναύτες σε ορισμένο χρόνο.
Η λέξη παραπέμπει ηχητικά και εννοιολογικά στο σημερινό μπουγάδα. Πλην όμως άλλα λέει το 
ετυμολογικό λεξικό 171
  

Screen clipping taken: 24/4/2012 6:05 πμ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :  μεσν. < ιταλ. bucato) < μεσν. λατ. bucata < φραν
κον. *bιιkon= «πλένω» (πβ. κ. γερμ. bauchen)I.

To VELI,  Diaz 

Screen clipping taken: 24/4/2012 7:42 πμ

Κατά τους Ιταλους Γλωσσολογους  Ferrari, Menagio,Τassoni και Diez προερχεται από το BUCA ή
BUCARE, επειδη όπως διακαιολογει ο Tassoni, οι γυναίκες εκαναν την μπουγάδα πανω ενα κορμο 
δεντρου που ηταν βαθουλωμενος (bucato από το buca = τρυπα ) από τη χρήση , η μαλλον 
πιθανοτερο, τοποθετωντας από πανω ένα τρύπιο (bucato) υφασμα για να ρίξουν μετά πανω του 
καυτό νερο και στάχτη και να καθαρισουν τα   υφασματα που ηταν από κατω.

απογάδιον
Τρίτη, 24 Απριλίου 2012
6:01 πμ
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Κατά προφορική μαρτυρια της φιλης  Λωρέττας Μωραϊτου κατι τετοιο συνηθιζονταν στη Σιφνο με 
το να πλενουν τα ρουχα κάθε Σαββατο σε ένα  σφαιρικό κοιλωμα (τουρλα  από το τρούλα, 
τρούλος=  κτιστή σκάφη ή κοιλωμα δίκην αντεστραμένου θόλου). 
Πβλ. 

Τρούλλιον. -ου , τό,Lat. trulleum   ή  trullium,
Λεκανη πλυσίματος . Αετιος . 3, 1 77. Δορόθεος. 1 741 Α.

315 -  Σοφοκλης - Βυζαντινόν Λεξικόν

Η εργασια ηταν επιπονη αλλα προγραμματισμενη για κάθε Σαββατο ώστε να αλλαξουν ολοι την 
Κυριακή με καθαρες αλλαξιες.

Φαινεται ότι οι μπουγάδα ηταν μια εργασια με πολλαπλες φάσεις, εργαλεια κουβαληματα, νερα 

σταχτες αλισιβες, απλωματα,  στεγνωματα, κλπ, και φυσικα η φροντιδα να μην βγουν τα 
απλυτα στα φόρα. 
Φορα = βγαινει κατι στα φορα (από το λατ. Forum, Πληθ fora) = Δημοσιευεται γινεται γνωστό σε ολους. 

Ετσι κάθε διακοπη της διαδικασιας ηταν αδιάκτριτη, εκνευριστικη και ανεπιθυμητη.

Κάθε τι που γινεται [πανω, την ωρα, στη διαρκεια] στην τούρλα  του Σαββάτου θεωρειται 

ανεπιθυμητο. 

Επισης λεμε για καποιον που λογω καιρου η αιφνιδιου γεγονοτος αναγκαζεται να εγκαταλειψει 
αυτή την  διαδικασια (που γινονταν σε παραποτάμιες περιοχες η δημοσιες κρήνες) :

Μαζεψε τα βρεμένα του και έφυγε.
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