
Σημασία
Ανόητος, σαλεμένος τον νουν

Βρουλός ή Βουρλισμένος•
Κουζουλός•
Λωλός•

πβ. Από το οζω> οδωδως και τυμανιαιος.○

Το «ο» του ολωλως εξελήφθη ως αρθρον ο λωλώς > λωλός○

< από την μετοχή παρακειμένου του όλλυμι ολλωλώς, 

Μουρλός•

Κατά τον Κοραή από το παλαιος ○

Πέλας =μακραν , πέλας γερων θα πει μακράν γερων ξεμωραμενος πλέον. ○

Παλαβός•

Μισοπάλαβος○

Παρακούζουλος•

< Ισπ. Pelele

Πελελός •

Η πουτανα τον εραστη της καλα τον εξεταζει
Κι αν τον βρει αγαθούλη τον ρουφήξει σαν το πετιμέζι
Σαν ανέμη και τροχό, σαν μύλο του περιστρέφει
Μέχρι να ζουρλαθεί οπότε δεν αξίζει δεκάρα!

Παλαλός (Ποντ)•
Πελλαμένος (Κυπρος)•

Και μ΄ακαμε κι επελλανα
Κι ακομη εν να πελανω
Ωσπου θω ρω ταις βούτσαις της
Κι εν τα φιλιά μου επάνα

Με τρέλανε 
και θα τρελλαθω κι' αλλο 
ενόσω βλεπω τα μαγουλάτης
και είναι τα φιλια μου επάνω 

Από την ΦΡ θα μου σαλτάρει το τσερεβέλο αναλ. Θα μου φύγει το καφάσι (κεφάλι)

Σαλταρισμένος•

περισσοτερα στο σαλός και σάλος

Σαλός•

Τρελλός•

Συνώνυμα

9360

Ξενόγλωσσα

ζουρλός
Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012
7:31 πμ
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Τους τρελους στο μεσαίωνα τους δενανε με αλυσιδες και τους σεργιανιζαν στα 
πανηγύρα ως θεαμα όπως και τις αρκούδες.

Για δέσιμο, για τα πανηγύρια, για τα σίδερα•

Κατεληφθη από δαιμονια.
Συνηθες και ως καταρα : Μπα που να ' μπει ο διάολος μέσα σου.

Του μπηκε ο διαολος μέσα του •

Κυριολεκτικα κατεληφθη από δαιμονια.
Λεγεται όμως με την εννοια θύμωσε, εκνευριστηκε.

Το διαολια του λεγεται γιατι τετοιοι  θυμοι τον πιανουν συχνά σαν να εχει δαιμονια ΙΧ 

που τον πεισκεπτονται συχνα.

Διαολίστηκε η τον πιάσαν τα διαόλια του.•

Πηδηξε εξω ο εγκέφαλός του  (υπεβολή)

Ο που του σαλτάρισε το τσερεβέλο•

Από το παιδικο παιχνιδι, οπου καβαλαει ένα καλαμι σαν αλογο.
Όταν το ιδιο παιγνιδι το παιζει ένα ενηλικος δικαιολογημενα θεωρειται ζουρλος.

Που έχει καβαλήσει το καλάμι•

όμως στριμενος = δυστροπος
Ο λαος αντιλαμβανεται τον εγκεφαλο ως μια μηχανη που εχει εξαρτηματα και αποδιδει 
την τρελα σε λασκαριμα ή στρψιμο καποιας βιδας, που καθιστα τον ανθρωπο 
δυστροπο, με στριμενη βιδα. 

Που του στριψε η βίδα•

Περιφρασεις

Ετυμολογία

9359.273

Τοπωνύμιο

Βουρλά
Τα Βουρλά είναι μια πόλη της επαρχίας της Σμύρνης στην Τουρκία.
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Βρίσκονται στο δρόμο προς τη Σμύρνη, 38 χλμ δυτικά από αυτήν και διατηρούν τα χαρακτηριστικά 
του Αιγαίου. Ήταν σημαντικό πολιτιστικό κέντρο, όπως αποδεικνύεται από τις αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις που υπολογίζονται να είναι από την εποχή των Χιττιτών. Ήταν αρχικά η περιοχή της 
Ιόνιας πόλης Κλαζομενών και πιθανώς το αρχαιότερο τακτικά χρησιμοποιημένο λιμάνι στον 
κόσμο.[εκκρεμεί παραπομπή] Τα κομμάτια της τέχνης και του γλυπτού που βρέθηκαν κατά τη 
διάρκεια των ανασκαφών εκτίθενται τώρα στο Λούβρο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Αθήνας και το Αρχαιολογικό μουσείο της Σμύρνης.

Τα Βουρλά είναι περήφανα ως η πόλη δύο σημαντικών ατόμων των γραμμάτων. Είναι ο τόπος 
γέννησης του Έλληνα ποιητή Γιώργου Σεφέρη και η πόλη στην οποία μεγάλωσε ο Τούρκος 
μυθιστοριογράφος Necati Cumal (γεννημένος στη Φλώρινα και επανεγκατεστημένος στα πλαίσια 
της ανταλλαγής του 1923 των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών). Επίσης, στα Βουρλά 
γεννήθηκε και η Φιλιώ Χαϊδεμένου , η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην διατήρηση της πολιτισμικής 
παράδοσης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Βούρλα

Η περιοχή των Βούρλων, όπου ιδρύθηκε το πρώτο κρατικό πορνείο – γκέτο.
Οι Ρεμπέτες, χασικλήδες, μάγκες και άλλες φιγούρες αποτελούσαν την πελατεια του.

Μετά την Κατοχή το πορνείο των Βούρλων έγινε φυλακή και σ’ αυτή τη φυλακή καταγράφεται μια 
από τις μεγαλύτερες αποδράσεις: 27 πολιτικοί κρατούμενοι σκάβουν τούνελ και δραπετεύουν, 
προκαλώντας σάλο στο «φρέσκο» μετεμφυλιακό καθεστώς. 

Βιβλιογραφία
Βασίλης Πισιμίσης, «Βούρλα – Τρούμπα, Μια περιήγηση στο χώρο του υποκόσμου και της πορνείας 
του Πειραιά 1840-1968», εκδόσεις Τσαμαντάκη, σελίδες 206.

Βρουλός

Βρουλός > βουρλός και η επτανησιακή βουρλισία ή βουρλισιά
Που περιγραφει ο Λασκαράτος στο ποιημά του «Ανοιξη»

Κι ὀπίσωθέ της τρέχουνε
Κοπάδια γκαριστάδες,
Ὅλοι ζουρλοὶ ἀπὸ τὸ αἴσθημα,
Ὅλοι ζεστοὶ ἐραστάδες.

Κλοτσοῦν᾿ τετραποδίζοντες
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Κλοτσοῦν᾿ τετραποδίζοντες
Καὶ κλαῖν᾿ ὂχ τὴ χαρά τους,
Καὶ ζωντανὴ στὰ μάτια τους
Θωρεῖς τὴ βουρλισιά τους.

Ζουρλομανδύας

Παραγωγα
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