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ἀσελγής= προκλητικός, άσεμνος 480
ἀσελγής, -ές, ασελγής, λάγνος, ακόλαστος, βίαιος, σε Δημ.· επίρρ., ἀσελγῶς πίονες, υπερβολικά παχείς, 
χοντροί, σε Αριστοφ.· ἀσελγῶς ζῆν, σε Δημ. (προέλ. από -σελγής είναι αμφίβ.).  265

Σημασία:

Από το  ασΑλγης, όπως  νημερτής

: από το επιτατικον α και σαλαγέω=βινέω, γαμω, Λατινικό.  Subagito ἤ  sub igito = διεγειρω, χαιδολογω 
ερωτικά. Η ριζα το ρήμα subigo υποκινω καν νω κατι να προχωρησει, προωθῶ. 

Αλλος σχηματισμος από το 

Α στερητικον , και Σέλγη  της Μ. Ασίας , της οποιας οι κατοικοι ονομαζονταν από τον  Στραβωνα και τον 
Λιβάνιο εγκρατείς και  ενάρετοι. 

492 

Ετυμολογία:

Η ασέλγεια αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με βάση τον Ποινικό  Κώδικα 
Άρθρο 337 - Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
Άρθρο 338 - Κατάχρηση σε ασέλγεια.
Άρθρο 342 - Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια
Άρθρο 343 - Ασέλγεια με Κατάχρηση εξουσίας
Άρθρο 346 - Ασέλγεια μεταξύ συγγενών
Άρθρο 347 - Ασέλγεια παρά φύση
Άρθρο 351Α - Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Εγκυκλοπαιδικά:

Ασέλγεια
ενέργεια που αποβλέπει στην ικανοποίηση των σεξουαλικών επιθυμιών ενός ατόμου και που έρχεται σε 
αντίθεση με ό,τι θεωρείται ηθικά ή είναι νομικά επιτρεπτό: H ασέλγεια είναι έγκλημα κατά των ηθών. 
Καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικο.

[λόγ. < αρχ. ἀσέλγεια] 

Συγγενικά 
Αγγλ. Salaciousness < Λατινικό ρήμα salire < ελληνικό ρήμα αλλεσθαι < αλλομαι =πηδώ > αλμα, αλτης, 
αλτηρ αλλά και σάλος (ταραχη της θαλασσας) 

και ίσως τα σαλιαρίσματα του σημερα όνομα ζουμε ετσι τα ερωτικα χαδια που πιθανοτατα δεν 

γινονται αποκλειστικα με τη γλώσσα. 

σαλιάρισμα το [salárizma] Ο49 (συνήθ. πληθ.) : (μειωτ.) ερωτόλογα: Άσε τα σαλιαρίσματα! Δεν έχουμε 
καιρό για σαλιαρίσματα. || ερωτικές διαχύσεις.

Ετυμολογία:  σαλιαρισ- (σαλιαρίζω) -μα 
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής

Παραγωγα 

ασελγής
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
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καιρό για σαλιαρίσματα. || ερωτικές διαχύσεις.

Ετυμολογία:  σαλιαρισ- (σαλιαρίζω) -μα 
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής

5χρονος  καταγγέλλει  Αρχιμανδρίτη για ασέλγεια
περισσοτερα
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