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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ατακτα 9359.309

Screen clipping taken: 4/9/2012 6:02 πμ

Κατηγορίες

ή του πεζοδρομίου ή τροτέζες ή καλντεριμιτζουδες.
Φρ. Μιλαει σαν είναι καμια του δρομου
Καλντεριμι = Τουρκ. Kaldirim λιθόστρωτον (εβραϊστι γαβαθά)

Του δρόμου

η εταίρα (Ησύχιος 2397)

Δρομάς

Βιζιτού
Πόρνη που κάνει επισκεψεις κατ΄οικον 
Πληθ. Βιζιτούδες από το Ιταλικο βίζιτα επισκεψη από το σουπίνο του 
λατ. Ρημ. VIDERE = ΒΛΈΠΩ, ΚΥΤΤΆΖΩ, ΠΑΡΑΤΗΡΩ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ.
Ο ορος δεν είναι παντοτε κακοφημος.

Κατάλκα

Κουφάλα

Screen clipping taken: 2/10/2012 4:06 μμ
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9359.315-

Η τσατσά του μπουρδελλου
Γηραιά καθαρίστρια  προσκομιζουσα το μπουγέλον δια πυγολουτρον κν μπιντέ.
Φρ. Ασπασία το μπουγέλο!

Κοραη Ατακτα τομος 5 σ. 591
Screen clipping taken: 28/9/2012 7:20 μμ

Στην Βαβυλωνια του Βυζάντιου ο Χιώτης ορκιζεται "Να χαρώ την τσάτσαν μου"
Και ανησυχει αν το μαθει ο παης μου, αν το μαθει η τσάτσα μου.
Επ. Κων. Τσάτσος τ. Προεδρος της Ελλ. Δημοκρατίας.

Ο Ησύχιος αναφέρει ότι οι  Λάκωνες ονομαζαν δολομάν τον μαστροπόν. 9051.527  [531]
Προφανώς εκ του δόλου, της δολιοτητος του επαγγελματος. Δολωω = απατώ.

Επίσης αυτόθι 537 [541]
Δρομάς : η εταίρα 

Προφανώς ετοίμαζε (στολος=προετοιμασια)  τους κωλους των "κοριτσιών" της με χρησιν διαφορων 
λιπαντικων μεσων.

Βασάρα 
αλεπού ||
μεταφορικά  αυτη που φοράει δερμα αλεπους, πορνη, βακχευτρια, γαμιόλα.

Λαικάς
Λαικάστρια
Λυκαινα ή λατ. Lupa. Και meretrix2
Νανάριον 1077.36

Σποδησιλαύρα 1148.198

Ετυμολογία : Από το σποδέω=γαμὠ  + λαύρα = στενωπός, δρὀμος, σοκάκι,αγυιά.
Δηλαδή αυτή που γαμιεται  (κατ΄ακριβειαν που αναζητει πελατες) στο δρόμο, η γυναίκα του δρόμου, η 
τροτέζα, καλντεριμιτζού.

Σποδέω
Κονιορτοποιώ ,  κἀνω σκόνη, μετατρέπω  σε σποδό, κοπανιζω, τριβω.
Η σημασια γαμώ είναι μεταφορικη και μαλλον προηλθε από την την παλινδρομική κινηση του 
κοπανισματος.  
Αγγλικά:Pound, smite, crush, 

Σποδός 
Κυριολεκτικα κονις, κονιορτος, σκονη.
Πβλ. Το του Ιωαννου του αποκεφαλιστή :εγω ειμι  γη και σποδος.

Ἐμνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος· Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός, καὶ πάλιν κατενόησα ἐν τοῖς μνήμασι καὶ εἶδον τὰ 
ὀστᾶ τὰ γεγυμνωμένα καὶ εἶπον: Ἄρα τὶς ἐστι, βασιλεύς ἢ στρατιώτης,  πλούσιος ἢ πένης, δίκαιος ἢ ἁμαρτωλός; 

Το συνανταμε στην Νεκρώσιμη ακολουθία

Όμως η σποδος μεταφορικως και σε συνδυασμό με τις λεξεις κύλιξ (κύπελο)  και πιθος (πιθάρι) στις 
φράσεις  «κυλίκων σποδός»   ἠ «πίθων σποδός»  , είναι προσωυμία της μπεκρούς (οινόφλυγος,   
bibulous) γραίας  με την έννοια ρουφήχτρας, σφουγγάρι, 

AP 6.291,

Και σε επιτύμβιο επιγραμμα του Λεωνίδου 
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7.455 (Leon.). 

Παροιμιες
Όμοιος τον όμοιο γύρευε, πουτάνα την πουτάνα, 
κι ο κερατάς τον κερατά να περπατούν αντάμα.

Ο βορρηάς κ' η τραμουντάνα
είπαν τη Νοτιά πουτάνα
κ' η Νοτιά τους αποκρίθη
βρε Βορρηά καραβοπνίχτη,
οπού πνίγεις τα καράβια
τα μικρά και τα μεγάλα

Δημήτριος Π. Πασχάλης  - ΝΑΥΤΙΚΑΙ  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Σ. 5

Ο βορρηάς,  η τραμουντάνα
είπε τη Νοτιά πουτάνα
κ' η Νοτιά του αποκρίθη … 

Σχόλιο: Δικη μου διορθωση
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