
Λεγεται  συνήθως ντρίτσα.
Αν και το ορθο είναι τρίτσα

Αγγλ. trice
Look up trice at Dictionary.com
    late 14c., "haul up and fasten with a rope" (v.), from M.Du. trisen "hoist," from trise "pulley," of 
unknown origin. Hence at a tryse (mid-15c.) "in a very short time," lit. "at a single pluck or pull." The 
Middle Dutch word is the source of Du. trijsen "to hoist," and cognate with M.L.G. trissen (source of 
Dan. trisse, Ger. triezen); its ultimate origin is unknown.

Στη ναυτική ορολογία η ντρίτσα ( αρχ υπέρα)  είναι ένα σχοινί ή καλώδιο από φυσικές , συνθετικές 
ή μεταλλικές ίνες, που χρησιμοποιείται για να υψωθεί ένα πανί ή μια σημαία, ή ένα οριζόντιο ξάρτι 
σε ένα ιστό.

Ντριτσάρω = στρεφω  637.135=637.135 
Νεωτ. 

Ντριτσάρομαι = στρεφομαι, παιρνω αναποδες ,θυμωνω, πιεζομαι, εκνευριζομαι.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 
το Ιταλικο diritta ή dritta  μετοχη αοριστου θηλ. του λατινικου  ρήματος  diriggere  που θα πει ωθω 
σε ευθεια γραμμή , δινω κατευθυνση, οδηγω, 
Dritta [ενν. manus=χέρι]

Τελικα drita manus σημαινει το δεξι χέρι. Το dritta επιρρηματικώς λαμβανόμενο είναι το αντίστοιχο 
του ελληνικού "επι δεξια" ή ευθέως.

ΦΡ. Θα στα πω ντρίτα και  σταράτα = ευθέως χωρίς περιστροφές. 
ΣΥΝ: ντομπρα (Σλαβ ντομπρο=ευθυς αληθης), ισια (ευθεως).  

Το τιμονι (όταν ακομη δεν ηταν πηδάλιο αλλα ένα πλατυ κουπι, αυχένιο, βρισκονταν στα δεξια του 
πλοιου) και η ορτσα στα αριστερα. 

Το να οριζει κανεις την διευθυνση με βαση την καθορισμενη θεση ενός αντικειμενου είναι συνηθες. 

Οι Αρχαίοι ελληνες πχ ελεγαν επ ασπιδα αντι επ αριστερά.  

Το λατινικο diriggere είναι ρίζα πολλών λεξεων των λατινογενων γλωσσων:
Director, direction, directeur, direttore, dirigente 

Οι Βυζαντινοί δημιούργησαν το ρήμα διριγεύω από το  λατινικό dirigere, συνοδεύω , οδηγώ.

Από την Χρονογραφία του Μαλλαλά 

ντρίτσα
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012
7:20 πμ
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Φραση Μου αρχισε τα τρίτσα κάτσα δηλ τις υπεκφυγες, τα σηκω  -  κατσε,  την ταση να φύγει, 
να δραπετεύσει. Μτφ. Παλινωδιες, μεταστροφές.

Φαίνεται πως είναι το ιταλικό 
Cazza la drizza συνώνυμο του  issa la scotta σηκώστε τη σκότα .

Όμως ισως και από το τουρκ επιρ κατσα-κατσα (kaçak-kaçak)=κρυφιως
Το 637.135 ερμηνευει το  Ντρίτσα κάτσα : ένθεν κακείθεν. Δηλ. Αγομενον και φερομενον 

ΕΠΩΝΥΜΑ :  
Δριτσας Θεόδωρος : Βουλευτης

Καθαρευσιάνκος εξελληνισμος του Ντ σε Δ (πβλ. Δεληγίαννης,  Δρογγάρης αντι Ντεληγιαννης, Ντρογκάρης) 

Δριτσας : Παλιό Σουβλατζήδικο στη Φωκ. Νέγρη στην Κυψέλη.

Τρίτσης Αντώνης  Έλληνας πολιτικός και Χωροτάκτης-Πολεοδόμος.[1] Γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 
1937. Πέθανε στις 7 Απριλίου του 1992 Αθήνα την περίοδο που ήταν Δήμαρχος Αθηναίων. 
Διετέλεσε Βουλευτής και Υπουργός του ΠΑΣΟΚ. (πιθανόν να σημαινει  αχθοφόρος)
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