
60 κώλος
Σημασια 

ειδος ζωου μεταξύ ελάφου και κριού. (οὔτε ἡ μάνα του τό ξέρει)1)
δημ. tò κόλον έντερον, το κατώτατον άκρον τοϋ εντερικού σωλήνος, ο αφεδρών, ò πρωκτός*2)

Κώλος 

Screen clipping taken: 16/3/2012 6:11 πμ
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Βλ. 352.270 [296]

Υποκοριστικο το κωλίον . Επέζησε στο ποντιακο ιδιωμα. 

Πβλ. Φράση "Μεσα το κοιλίον, εξω το κωλίον"
Η ορθη σταση της γυναίκας: ρούφα την κοιλιά σου και τούρλωνε τον κωλο σου. 
Κολεαρχος : Ο χέστης, ο δειλός. 

Αλλά κυρια και συνήθη υποκοριστικά του κωλος: κωλακι ἤ  κωλαράκι, κωλαρέντζος.

Αφεδρὠν
Γεν. αφεδρῶνος
Ετυμολογία: από  + ἑδρα 

Κατά Ματθαίον 15.17

Ομορριζο ἅφεδρος , η περίοδος, η εμμήνος ρύσις της γυναίκας 

Λευιτικόν 15.19

Screen clipping taken: 14/1/2013 4:54 μμ

ΚΑΤΆΡΑ 
Ἅιδου πρωκτῷ περιπέσοις 
Το νυν : Στου διαόλου τον κώλο 
Διογενειανος
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Διογενειανος

Άλλη μορφή του κῶλον.1.
Μπουτι, μηρος  ειδικ. χοιρομέρι 2.
Ανδρικά αιδοῖα3.

Κωλή

ὥστε μ᾽ ἀπάγχεσθ᾽, ὅταν ὀρχεῖσθαι Παναθηναίοις δέον αὐτοὺς
τὴν ἀσπίδα τῆς κωλῆς προέχων ἀμελῇ τῆς Τριτογενείας.

πώς σκάω πού τούς βλέπω! Γιά Παλλάδα δε γνοιάζονται, μόνο μπροστά
στ΄ αχαμνά τους κρατούν την ασπίδα.Σημασια 3.

Αριστοφάνους Νεφέλαι 989

Ο Λυσιστρατος ο Αθηναίος ειχε χρησμοδοτήσει ότι οι γυναίκες της Κωλιαδος 
θα μαγειρευουν με κουπιά. 

Κωλή λοιπον ονομαζονταν και το πόδι.
Παρατήρηση:Η χερσονησος του Αγιου Κοσμά (άλκιμος άκρα) μοιαζει οντως με ποδι αλλα πελμα 
ποδιου. Βλ. εικονα: 
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Κωλιας σημαίνει αυτή που έχει όμορφα μπούτια, όπως κεφάλας, παλαμᾶς κλπ.
Πραγμα που ταιριαζει στην καλλίπυγο Αφροδιτη. Αφου έχει ωραια πυγή (κώλο) λογικο είναι να έχει 
και ωραια μπούτια. Πιθανον πρωτα να ονομασθηκε κωλιάς η  Αφροδίτη και μετά να πήρε το όνομα 
το ακρωτήριο  ὄπου βρίσκεται ο ναός της.   
Συνήθως, πρεπει να παραδεχθω,  ισχύει το αντιθετο: το επώνυμο παιρνεται από το τοπωνύμιο.

Κυσός 
η πυγή (κώλος) ἤ το γυναικεῖον αἰδοῖον με ενδιαφέροντα σύνθετα
Κυσοβάκκαρις =ο τον κυσόν μυριζων
Κυσολάκων =παιδεραστής
Κυσολαμπίς =κωλοφωτιά, πυγολαμπίδα.
Κυσονίπτης  =πόρνος. (πβλ. Παστρικιά =πὀρνη)

ΣΣ: μάλλον οθότερον είναι να σημαινει κώλος. Αλλωστε η αποστασις είναι μικρη. 

απ τη ζωη ως το θανατο ειν'  ένα μονοπατι
Κι από τον κωλο στο μουνι δυο δαχτυλα και κάτι.

Πβλ. ποιημα 

Συνώνυμα

Κώλον το=τον κώλον
Κολάρο, (το, ουδ.) πληθ. τα  κολάρα =οι γιακάδες, αλλά και εξαρτήματα  περισφιξης σωληνων 
σε ακροφύσια. 
κωλάρα = υπερμεγέθης κώλος
Ομοιως υπάρχουν  υποκοριστικα : κολαράκι και  κωλαράκι = κομψός κώλος

Ομόηχα

Εικόνες
1
Συλλογή από κολαράκια
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Συλλογή από κολαράκια

2
Συλλογή από κωλαράκια

3
Το περι κὠλου Ζήτημα - Οι διαστάσεις του ζητήματος  
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Το περι κὠλου Ζήτημα - Οι διαστάσεις του ζητήματος  

4
Ο μελάμπυγος ή μαλλιαρόκωλος 

300 × 204 - palo.gr

5
Ρουμπενς - Οι τρεις Χαριτες. 
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Χαρακτηριστικος πινακας που φανερωνει τα κριτηρια για την ομορφια της γυναικας εκεινης της 
εποχής.

Ο κώλος κυριολεκτικά1)

τον περιύβρισε σκαιότοτα 

τον πέρασε από του σκυλιού τον κώλο 

κουράστηκα, κοπίασα υπερβολικά.
Η φραση «ξεκωλιάστηκα» είναι συνωνυμη του «ξεποδαριάστηκα »: Εκανα μεγάλες και 
κουραστικές πεζοπορείες. Κατ΄επεκταση εκανα κατι καθ΄ὑπερβολήν.  Ετσι λέμε 
"ξεκωλιάστηκα στο φαϊ".  Λεμε όμως και μου βγήκε ο κώλος  άπ τἠ δουλειά c

Μου βγηκε ο κώλος ἤ ξεκωλιάστηκα

2) συνεκδοχικα και  μεταφορικως αντί του εμαυτον, τον εαυτο μου
Κοιταω να φυλαξω τον κωλο μου
Να διασφαλισω τα νωτα μου 

άπάντηση σε απειλούντα

Τον κώλο σου να φοβερίζεις 

3) συνεκδ.γεν. τα περί τον πρωκτόν μερη του σώματος, οί γλουτοί, 
πισινός. 

είναι στενώτατα συνδεδεμένοι

είναι κώλος καΙ βρακί

Οσον δηποτε και αν επιμενεις

Που να χτυπας το κώλο σου κατω

τον απέπεμψε σκαιώς . Του διαβολου ο κωλος όπως και του διαβολου η μανα
θεωρουνται ευρισκομενα εις λιαν απομακρον περιοχήν.

τον ἔστείλε στου διάβολου τον κώλο 

επι φιλασθένου ανθρώπου' 

πότ' ό Γιάννης δεν μπορεί, πότ' ο κώλος του πονεϊ 

4) γεν, το οπίσθια, τά νώτα :

Μου γυρισε την πλατη, με περιφρονησε.

μού γύρισε τον κώλο 

βαδίζει παλινπυγηδόν, όνοποδίζει.

πηγαίνει του κώλου-κώλου 

Φράσεις 
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βαδίζει παλινπυγηδόν, όνοποδίζει.

Επι οδηγου αυτοκινητου. Ελα με την οπισθεν.

Ελα με τον κωλο

5) επι ενδύματος, το μέρος τό έφαπτόμενον τών γλουτών 
μου τρύπησε ό κώλος του πανταλονιού· 

Προβληματα τριτων

Ξυλιες σε ξενο κωλο

Κανω ότι είναι δυνατον για την επιτευξη ενός σκοπου.

Δινω κωλο 

Μας χρεωσαν πολύ ακριβά. Μας εξαπάτησαν. Βλ. Culo

Μας πιάσανε τον κωλο

Συνώνυμα θα γινουμε ανω-κατω, μαλλια-κουβάρια

Θα γίνουμε κώλος 

Απειλή « θα σε τιμωρήσω αυστηρά» . 

Ανάλογες απειλες στρεφομενες κατά του κωλου των άλλων  συναντουμε στον 

Αριστοφάνη
Πχ. Στους Ιππής 365

ἐγὼ δὲ κινήσω γέ σου τὸν πρωκτὸν ἀντὶ φύσκης.
Το πισινο σου φουσκωτο κωλαντερο θα κανω

Ο Αλλαντοπώλης

ἐγὼ δέ γ᾽ ἐξέλξω σε τῆς πυγῆς θύραζε κύβδα.
Κι εγω απ' τον πισινό σκυφτό στο δρόμο θα σε σύρω.

Και ο Κλέων απαντάει 

Θα σου κοψω τον κωλο 

Απειλή επικειμένης τιμωρίας με αναγκαστική επἰκυψη. Βλ. Κύφων.

Θα δείς του κώλου σου την τρύπα

Υπηρχε θρυλος ότι ειχε αθλοθετηθει ένα εκατομμυριο δραχμες* ως επαθλον για τον 

πρωτο αντρα που θα γενουσε ένα κωλόπαιδο. Οι ομοφυλοφιλοι εφεροντο να κανουν 

φιλοτιμες και επανειλημενες προπαθειες για κερδισουν το επαθλον.

Θα παρεις το εκατομμύριο

______________________________
*)την εποχη που δεναν τα σκυλια με τα λουκάνικα.

Πηγαινει γυρεύοντας. Πβλ. Τα* 'θελες -Τα παθες.
__________________________________________________
*) το «τα» εχει χαρακτηρα αντωνυμιας αυτά τα οποια ηθελες τα επαθες. 

Τα* θελει ο κώλος του 

Ἐννιάμερα τελετή ἐπί του τάφου ἐννέα ἡμέρες μετά την ταφή.
Ἡ φράση χαρακτηρίζει τίς ἀσύστατες δικαιολογίες (ἴσως ἀπό τους δικαιολογούμενους 
γιά την ἀπουσίαν τους ἀπό το μηνμόσυνο , πρός τους συγγενεῖς του θανόντος)
Κατ΄ἀλλους ἀπαιτοῦνται 9 ἡμέρες γιά την ἐπαναφορά της ἐλαστικότητος του πρωκτοῦ 
μετά ἀπό πρωκτικό σέξ (Dr. Ασκήτης). Ὅμως εἶναι δυσεξήγητη ἡ συσχέτιση της φράσης 
μέ ἀσύστατες δικαιολογίες. 

Του κωλου τα εννιάμερα 

Αλειφης εφαγε ένα αβγο κι αλειφτηκε ως τον κώλο

Παροιμίες
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Για αυτους που κανουν μια δουλειά και αναστατωνουν τα πάντα

Αλειφης εφαγε ένα αβγο κι αλειφτηκε ως τον κώλο

άν δέν ταλαίπωρηθεις δέν επιτυγχάνεις το επιδιωκόμενο 

Αν δε βρέξεις κώλο, ψάρι δεν τρως 207.4


επι τών λίαν άπαιτητικων καϊ λεπτολογούντων διό πράξιν γενομένην ύπό ακαταλλήλου 
προσώπου 

Από κώλο μυλωνούς ζητάς ορθογραφία;

άν δέν ταλαίπωρηθεις δέν επιτυγχάνεις το επιδιωκόμενον 

Βρέξε κώλο νά φάς ψάρι 

Η θεῖα πρόνοια μεριμνᾶ διά τούς πάντας

Για της ορφανής τον κώλο έχει ο θεός μεγάλο ψώλο

επί του μή εργαζομένου συντόνως

Γλυκός ό ύπνος τήν αυγή, γυμνός ό κώλος τή Λαμπρή 207.11


Η κωλοσουσα, ἤ σεισοπυγίς ἤ σουσουράδα είναι προσωπο επιληψιμου 
διαγωγης.9585.190

Γυναῖκα ὄπου περπατεῖ, και τον κῶλό της κουνεῖ, ἔχε την χωρίς τιμή

Εις του ταπεινοῦ τον κῶλον παραχειμάζουν δαίμονες.

Ο συλλογεας το εξηγει to a bad man who envelops his real character in a garb of humidity.
Όμως νομιζω ότι το «ταπεινός»  σημαινει τον φτωχο, τον ταπεινης καταγωγης που τραβάει 
παντα το διαβολο του.9213.36[55]

Για τους  ασημαντους που υπερηφανεύονται

Εκανε κι μυγα κώλο κι εχεσε τον κόσμο ολο

Επί ασημαντων και αναξιων μωρολογουντων

Εμαθε ο κωλος λογο και ολη μερα εποδοκοπα

Κεφαλληνίας 9584.303

Εχει θιός χλωραῖς ματσούκες για τῶν ὀρφανῶν τσους κώλους

επί παιδός μή σωφρονιζομένου δια τής μαστιγώσεως, τον οποιο όμως εξακολουθουμε 
να αγαπούμε.

Κώλο δέρνεις, κώλο αφήνεις, πάλι κωλαρεντζος είναι 

Η αποβολη αερίων είναι υγιειης συνηθεια κατοι αναισχυντος και δυσωδης.

Κώλος κλασμένος, γιατρός χεσμένος 

Αναλογη η αρχαια εκ στοματος κορακος εξελευσεται «κρα»

Λαλειε με κωλο ν΄ακουσεις πορδες

Παρόμοια: Μην ταξεις σ αγιο κερι και σε παιδι κουλουρι.
Θα χρειασθει να εκπληρωσεις τα υπεσχημένα.

Μητε στο διάβολο κερί μήτε στον Τούρκο κώλο.

Ο κώλος ο τζίτζιρος είδε βρακί κι εχέσθη

ό ὑπνος θρέφει μάγουλα καΙ ξεγυμνώνει κώλους ἤ

οί οκνηροί παχύνονται άλλα πτωχεύουν 

Ο ύπνος θρέφει μάγουλα και ξεζορκιάζει κώλους 207.33


Οπου αλεσει χαιρεται

Π΄αλεθει τραγουδάει
Κι ο που ειν'ν' αλεσει καρτερει
Του κώλου του τραβάει.
Οσο ο γαδαρος γκαριζει τοσο ο κωλος του ανοίγει

Πβλ. ΦΡ το κωλοβαράει.

Ο λωλος δουλειά δεν ειχε κι ετριβε τον κωλο του.

Αδιαφορω για τα προβλήματα των άλλων.

Πέντε δέκα ματσουκιές σι ξένο κώλο τι είναι; 

Τα οσπρια και ιδιως τα κουκιά προκαλουν εντερικες ενοχλησεις.
Πβλ. ΦΡ τα θελει ο κωλος του.

[ὁ] που κάθεται εις τη στεριά και θάλασσα γυρεύει ο διάβολος του κώλου 
του κουκιά του μαγειρεύει



Μια πιθανή απάντηση δίνεται εμμέσως στο ΑΕΝΑΟΝ-Ένδυμα-Καρμανιόλα.
Οι αβράκωτοι, οι sans-culottes ήταν οι επαναστάτες οι Ιακωβίνοι, οι ορεινοί, οι 

Τα μεταξωτα βρακια θελουν επιδεξιους κώλους
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Οι αβράκωτοι, οι sans-culottes ήταν οι επαναστάτες οι Ιακωβίνοι, οι ορεινοί, οι 
αριστεριστές.
Οι αντίπαλοι,  αυτοί που φορούσαν κυλόττες ήταν οι αριστοκράτες, οι συντηρητικοί, οι 
δεξιοί!

Αρχικά η φράση ήταν τα μεταξωτά βρακιά θέλουν δεξιούς κώλους, 
αριστοκρατικούς κώλους.  Δηλ. τα ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.     
Το επιδέξιος δημιουργήθηκε γιατί ξεχάστηκε η ιστορία ἤ από απέχθεια στη δεξιά* και 
γιατί η λέξη είναι συνυφασμένη με  ικανότητες, προσόντα, με δεξιότητες (αλλά μήπως 
και το δεξιός το ίδιο δεν σημαίνει; )
Στά σημερινά Ἑλληνικά ἡ λέξη σημαίνει τόν ἄνθρωπο του δέν φοράει σώβρακο. 
Πβλ.ποντιακή παροιμία «ἀβράκωτε καλόγερε, τάντσία σ΄τσιλεμένα»   9584.10

______________________________________
*) Ο λαος δεν ξεχνά τι σημαινει δεξιά. 

Αλλά:
Μια άλλη λέξη για την πουτάνα   βρήκα στον Μακρυγιάννη 
Μιλώντας για τον Παπαφλέσσα "γλεντάγε με τις συμπατριώτισσές του ... γύρευε τις 

επιδέξες ..., ο φιλογύναιος"

Ενθα επιδέξα = πόρνη από το επίδειξη (ἤ το επήδηξα; ἠ επιδέξια δηλ. ικανη, καπατσα, 
πονηρη. Πβλ. παλια πουτανα, στην πουτανα πουτανιες δεν περνανε)  
άρα κατ΄ αυτήν την έννοια ο επιδέξιος κώλος = ο κώλος της πουτάνας που σαφώς 
χρειάζεται μεταξωτά βρακιά. Η φράση όμως δεν έχει κάποιο βαθύ νόημα, κάποιο 
βάθος. Αντιθετως ο κώλος της πουτάνας όμως έχει βάθος αμέτρητον.

O έπιχειρών οιονδήποτε ἔργον πρέπει να ἔχει την προσήκουσαν  εις τούτο εύφυίαν καί δεξιότητα καί 
έμπειρίαν. Ώς δέ καί των πολυτελών ενδυμάτων ή αξία τότε μόνον εξαίρεται, ὄταν καἰ το σώμα του 
φοροὐντος είναι ευπλαστον, ουτω καί τών ὑψηλῶν αξιωμάτων ἀναγνωρίζεται το κύρος, άν οί 

κατέχοντες ταύτα είναι Ικανοί καί ενάρετοι.  9584.179

Τ΄ αμπέλια θέν' αμπελουργούς καί τα καράβια ναύταις, τα ροῦχα τα 
μεταξωτά κορμιά για νά τα βάζουν. 



Τράμις (ἡ) θηλ. και η τράμη, γειτονας του κώλου. Όχι ο κακος γειπονας αλλα «στενος  

χωρος  των σκελων από του πρωκτου μεχρι των αιδοίων»196 συγγενές είναι είναι και ο 
τόρμος. Διαβαστε και θα καταλαβετε.

196

Συγγενικά

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ( Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart) 

συνέθεσε το 1782 τον κανόνα για έξι φωνές «Γλείψε μου τον κώλο» και τον κανόνα για 

τρεις φωνές «Γλείψε μου τον κώλο όμορφα κι ωραία».
2069.109

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Αναγνωση

Σχολικο - ο Τρωικός ο  πόλεμος 

Αναφορές 
Αριστοφάνους Νεφέλαι στ. 711 
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Αριστοφάνους Νεφέλαι στ. 711 

Στο ιδιο στ. 1016 

Συνθετα

Αυτά [που λες] είναι του κώλου,δηλ.  ψέματα, ασύστατα., απαράδεκτα.

κώλος

Προθεμα ως χαρακτηρισμος της   κακης ποιτητας του δευτερου συνθετικου.
Πχ. Κωλο-πραγμα, κωλο-παιδο, κωλο-σπιτο, κωλο-γύναικο.
κωλό- [koló] όταν ο τόνος ανεβαίνει στο α' συστατικό 
κωλ- [kol] πριν από φωνήεν
Προέρχεται από το ουσιαστικό κώλος.

Στον προφορικό λόγο, το κωλο- σχηματίζει λέξεις που δηλώνουν σχέση με τα οπίσθια 
ανθρώπου ή ζώου.

Κωλ-άντερο, κωλο-μέρι, κωλο-τούμπα, κωλό-τσεπη, κωλο-φωτιά (= πυγολαμπίδα), 

κωλό-χαρτο (= πτυχίο ἤ χαρτί τουαλέτας)

1. Αναφορά στα οπίσθια

Ειδικότερες σημασίες
Μεταφορικά χρησιμοποιούνται λέξεις με το κωλο- για να δηλώσουν με έμφαση μία θετική 
ιδιότητα όπως μεγάλη τύχη, ικανότητα ή εξυπνάδα. Για παράδειγμα, κωλόφαρδο λέμε 
κάποιον που είναι πολύ τυχερός, κωλοφωτιά λέμε επίσης τον πολύ έξυπνο άνθρωπο.
2088.76
Δεν ισχύει καποιος κανονας . Η κάθε ειδικη σημασια πρεπει να αντιμετωπιζεται ξεχωριστά.
κωλοφαρδία κωλόφαρδος, -η, -ο
κωλοπετσωμένος, -η, -ο
Κωλοβελόνης λεγεται ο καλλικαντζαρος.

Κωλο-

Το ακρον του παχέος  εντέρου, το ορθον. Καταλήγει στον πρωκτο.

Κωλάντερο

Τυχη. Ισως επειδη οι ερωτικοι συντροφοι των αρχ ελληνων  ετυγχαναν ιδιαιτερας ευνοιας.

Κωλοφαρδος , κωλοφαρδια

Δεν κανω τιποτα παραγωγικο. Μενω αδρανης. Αναλογο του ψωλοβαράω.
Πολλακις και μετα αδηλου αντικειμενου: το κωλοβαράει.

Κωλοβαράω

Όχι κωλο-παιδο (παλιοπαιδο),  αλλα παιδι που γενναει «αντρας»  από τον κωλο. 
Αθλοθετημενο βραβειο 1.000.000 δρχ. που δεν εμαθα αν εχει αναπροσαρμοσθει 
τιμαριθμικως. 
Ευφημιστικη περιφραση "πάει για το εκατομμύριο" αντι "τον παιρνει"

Κωλοπαιδο

Χαρακτηρισμος ανθρωπου ερχομενου εις παρα φύσιν ασέλγειαν κατ' εξακολούθησιν. 

Κωλοξεσχιμενος/η

Φανταστικο εργαλειο των στατιωτικων ιατρων δια του οποιου ερευναται εάν ο νεοσυλλεκτος 
«τον παιρνει». 

Κωλοβυθομετρο

Κωλοπετσωμένος
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χαρακτηρισμός ανθρώπου εξαιρετικά έξυπνου και ικανού να πετυχαίνει ό,τι επιδιώκει. Αυτος 
που έχει διασφαλισει (πετσώσει, επιστρωσει)  τα νωτα  του (τον κωλο του) . Η προστασια των 
νωτων θεωρειται δειγμα ευφυίας και προνοητικότητας. Επιδραση από το καπάτσος (Ιτ. 
Capace, capacità = Ικανός)
Δες πετσώνω.

Κωλοπετσωμένος

Η αρχαια κυβιστισις. Μτφ η μεταστροφή αποψεων.

Κωλοτούμπα

Το εντομο πυγολαμπις, ἤ πυγολαμπιδα

Κωλοφωτιά

Καθωμαι με τον κωλο, οκλαδον.

Κωλοκαθιζω 

Ευρύπρωκτος 

Ξεκωλιαρης

Γαμῶ καποιον από τον κωλο, χωρις πολλές ευγένειες ή λιπαντικα μέσα.

Ξεκωλιαζω

Κουράζομαι υπερβολικα

Ξεκωλιαζομαι

Βλ. Δασύπρωκτος και εικόνα 4

Αναλ. Φρ. Βρήκε το διάβολο του, Βρήκε το μάστορη του.

Φαίνεται ότι τα γένια (γενναίος, βαρβάτος), και ο μαλλιαρός κώλος ήταν δείγματα 

ανδρισμού. Όποιος δεν είχε γένια ήταν αγένειος = ευνούχος ή Σπανομαρία. 
Το αγενής < α στερ. + γένος, γενιά όχι γενειάδα.

ΦΡ Βρήκε το μαλιαρόκωλό του. Το γενναίο άνδρα που τον νίκησε. 

Μαλλιαρόκωλος

Πρωκτός

Κίναιδος

Κατάπρωκτος 

Αυτός που έχει δασυτριχους γλουτους. Δηλ. αυτος που δεν αποψιλώνει, δεν αποτριχωνει 
τους γλουτους του όπως οι κιναιδοι. Δηλ. ο βαρβατος ανδρας ο μη πούστης. Συνώνυμα 

μελάμπυγος. Από το μέλας+πυγή. Φαινεται μαλιστα ότι υπηρχε στην αρχαια Λοκρίδα ο 

Μελάμπυγος λιθος, δεδομενου ότι ο λιθος δεν εχει κωλο, υποθετω οτο ηταν ο λιθος κάποιου  
Μελάμπυγος.

ΗΡΟΔΟΤΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑΙ 7.18

Ο Αργιλοχος ονομαζε μελάμπυγον  ένα ειδος αετου (πυγη για τα πτηνα η ουρα πβλ. 
Σεισοπυγις, ή σουσουράδα, πυγολαμπίς = κωλοφωτιά). 
Συντιπας - Fabulae graece et latine

Qui sunt nigre nates;  fortis
Τραχύς εντεῦθεν μελάμπυγος τοῖς ἐχθροῖς ἐπάσσειν ὤς δε και Φορμίων 
Συνώνυμα:κρατερὀς, ἀνδρεῖος

Δασύπρωκτος

κουνάω επιδεικτικα τον κωλο μου με θηλυπρεπεια επιδιωκωντας να προσελκυσω εραστες. 
Σαυλος = Είναι ο Θηλυπρεπης. Το εβραικο Σαούλ (πβλ. Σαουλ, Σαούλ τι με διώκεις;) το ονομα 
του Αποστολου Παυλου πριν δει το φώς του,  σημαινει στα εβραικά ὁ αιτηθεις, ο 
αναζητουμενος που βεβαια δεν σημαινει θηλυπρεπης εκτος αν ο αναζητων είναι 
κολομπαρας*. Το εξελλήνισαν σε Σαυλος χωρις να λάβουν υποψιν αντιστοιχες κινησεις του 
Αποστολου των Εθνων.
________________________________________________

Σαυλοπρωκτιάω  
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________________________________________________
*) Παρεμπιπτον σχολιο 
Η λεξη κολομπαράς (το ορθον είναι ο κουλαμπαράς)  δεν εχει σχεση με  τον κωλο. 
Ο κολομπαράς ομως  έχει.
Κολομπαράς< τουρκ. gulânpare = παιδεραστής.

Πυγή

αυτος που εχει ωραιο κωλο. 

Καλλιπυγος,  ευπυγος 

κιναιδος  ο παθητικος ομοφυλοφιλος
Αλλα και ο μεσος της χειρός δάκτυλος

Οί δἐ Ἀττικοί και τον μέσον τῆς χειρός δάκτυλον καταπύγονα ὠνόμαζον.
(Πολυδεύκους ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ §373)

Καταπύγων 

οι λεῖοι την πυγήν. Αυτοι που εχουν λείο κῶλο.

Φαίνεται ότι ότι λισπόπυγους και ὐπολίσπους χαρακτήριζαν τους Αθηναίους. 

(Op 373) · οί δέ Αττικοί και τόν μέσον της χειρός δάκτυλον καταπύγονα
ώνόμαζον. οί δέ ένδεώς πυγών έχοντες λίσποι και ύπόλισποι καλούνται και 
λισπόπυγοι, έφ' ὧ μάλιστα Αθηναίοι κωμωδοῦνται. την δέ ὧδε έχουσαν και 
διατράμιν* (Στράττις) 
(Πολυδεύκους ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ §373)

*) Τράμις καλείται το περίνεον η περιοχη του σώματος μεταξυ πρωκτού και οσχέου. Αλλά κατά το 

ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ τράμιν ονόμαζαν και τό τρῆμα τῆς ἑδρας (κωλοτρυπίδα)., 

λισπόπυγοι 

ο εχων ροδαλήν την πυγήν (ροζ κωλαράκι) 

Ροδόπυγος 

Και ροθοπυγίζω
Δινω κτυπημα στα οπισθια, κλωτσάω καποιον στον κωλο.

Σουϊδα 

Ραθαπυγίζω 

Κν. Κωλοσούσα (< κωλος+σείω μτχ. σειουσα)
Το πουλι σουσουράδα και πασα γυνη ενεργουσα ομοιως.
Πβλ. τραγουδι 
Αχ βρε παλιοσουσουράδα
Ψεματα μου λες αράδα
Επώνυμον:
Πχ. Σεραφειμ Κωλοσούσας . Ο Σεραφείμ Κουλοσούσας  (αφήνω ασχολίαστο το επίθετο του 
ατόμου αλλά φαίνεται μερικές φορές, ότι και η ονοματολογία παίζει περίεργα παιχνίδια με 
μερικούς ανθρώπους). Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και του Προσωπικού Γραφείου του 
Χριστόδουλου. Μιλάμε δηλαδή για ΤΟ άτομο, δίπλα στον Χριστόδουλο. Αμέσως με το που 
γίνεται η όλη ιστορία παραιτείται και αρχίζουν να βγαίνουν διάφορα και γι' αυτόν: Εχει 
συλληφθεί από την Αστυνομία σε μπαρ πόλης της Θεσσαλίας και μάλιστα περιφέρεται και 
μια κατηγορία διακίνησης ναρκωτικών.ΠΗΓΗ

Σεισοπυγις

Κυσός = η πυγή (κώλος) ἤ το γυναικεῖον αἰδοῖον με ενδιαφέροντα σύνθετα
Κυσοβάκχαρις =ο τον κυσόν μυριζων
Κυσολάκων =παιδεραστης
Κυσολαμπίς =κωλοφωτιά, πυγολαμπίδα.
Κυσονίπτης  =πόρνος. (πβλ. Παστρικιά =πὀρνη)

Σσ: μαλλον οθοτερον είναι να σημαινει κωλος. Αλλωστε η αποστασις είναι μικρη. 

απ τη ζωη ως το θανατο ειν' ένα μονοπατι
Πβλ. ποιημα 

Κυσός
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απ τη ζωη ως το θανατο ειν' ένα μονοπατι
Κι από τον κωλο στο μουνι δυο δαχτυλα και κάτι.

  

Ετυμολογία 

πρωκτος

πυγή 

Βλ. Σημειώσεις 

Culus, cul, tergum, anus 

Λατινικα 

Ξενογλωσσα
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Culus, cul, tergum, anus 

Glossarium novum ad scriptores medii aevi - du Cange

Ipsam cessionem faciendo in loco juris Avillianæ publicæ culum nudum super lapide 
imponat et aliter nec alio modo admittatur: & ponatur Iapis prope berlinam seu locum 
berlinæ.
Κωδ. Βασ. 4624
Τον μεταφερουν στον χωρο δημοσιας διαπομπευσης και τον καθιζουν,  με γυμνο κωλο 
πάνω στην πέτρα, ἠ με άλλο τρόπο του επιβάλεται  να καθήσει πανω στην μπερλίνα ή 
στο χώρο της μπερλίνας.

Culo
Prendere per il culo =  ξεγελω, απατῶ, κοροιδεύω. Κυριολεκτικα πιανω καποιο από τον 
κωλο.
Prendere (o pigliare) per il culo. Prendere in giro. Prendere, pigliare per il bavero . 
Prendere (o trattare) a pesce in faccia. Maltrattare qualcuno, bistrattarlo.

Ιταλικα

Ass, ars
Συνώνυμα 
Buttocks, rectum.
Slang. ASS ΣΥΝΟΥΣΙΑ 

Αγγλικα

cul

Γαλλικα

Τι να το κάνω τώρα αυτό;-

Βάλτο στον κὠλο σου!-

Συνήθως η ερώτηση υποβάλλεται  ενώ ο ερωτών κρατάει κάτι επίμηκες.
Η απάντηση έχει τη σημασία : «Αδιαφορῶ! Κάνε το ο,τι θέλεις»

Αντpα φύτευε μου αμπέλια 
καί λινάρι μή μου σπέρνης
τί, αν μου σπείρας καί το βγάλω,
μέσ' στον κώλο θα σ΄ το βάλω.

Ανάλογη απειλη στην Παροιμια

— ΈπΙ οκνηρών καΐ μέθυσων γυναικών. Επιθυμεί αμπέλους ϊνα εχει αφθονον τον οινον, ενώ του λιναριού ή κατεργασία είναι 

έπιπονωτάτη.9584.178

Αντίλογοι

Περι κωλάθρας 
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Η φράση «culasse d'un canon» είναι πιθανον δανειο από την λεξη του Βενετικού ιδιώματος
culazzo πβλ. Ιταλ. . culaccio « κωλάθρα κανονιου» (1540 Biringuccio, De la pirotecnia, I, 83 ds 
Batt.) et culatta
ΠΗΓΗ <http://www.cnrtl.fr/etymologie/culasse> 

Ποιηση
Ποίημα των Οπισθίων
του Γεωργίου Σουρή

«Κώλοι πολλοί υπάρχουνε εις το ωραίον φύλον,
με σχήματα διάφορα σε μέγεθος ποικίλλον.
Κώλοι χοντροί, κώλοι λεπτοί, κώλοι απαλοί κι αφράτοι,
κώλοι σα ζύμη μαλακοί και κώλαροι τριζάτοι,
κώλοι σκληροί σαν πέτρινοι και άλλοι λαστιχένιοι,
κώλοι δροσάτοι, τροφαντοί και κώλοι μαραμένοι,
κώλοι μεγάλοι σαν βουνά και κώλοι μια χουφτίτσα,
κώλοι που ' χουν κουνήματα και κάνουνε καπρίτσια
κώλοι σαν τάβλα επίπεδοι, κι άλλοι ψηλά βαλμένοι,
κώλοι σαν φράπες τουρλωτοί και κώλοι κρεμασμένοι,
κώλοι κομψοί, συμμετρικοί και περιποιημένοι
και κώλοι ασουλούπωτοι, «μπόγοι κακοδεμένοι» .
Κώλοι σαν τριαντάφυλλο και κώλοι σαν αχλάδι,
κώλοι που προκαλούν κλοτσιά κι άλλοι που θέλουν χάδι
Κώλοι σαν αλαβάστρινοι, που μοιάζουν με καθρέφτη
κώλοι που θέλουν φίλημα κι άλλοι που θέλουν νέφτι
κώλοι σπανοί, δασύτριχοι, κώλοι σαν κολλιτσίδες
και κώλοι που στενάζουνε από αιμορροΐδες.
Κώλοι ακριβοί, κώλοι φτηνοί, μονάχα δυο παράδες
και κώλοι που προσφέρονται εις τους κωλομπαράδες
κώλοι «τοιούτων», ευτραφείς, μοσχοπουδραρισμένοι,
και κώλοι απλησίαστοι γιατ' είναι λερωμένοι.
Κώλοι αριστουργήματα, όλο καλλιγραφία
και κώλοι σαν της μυλωνούς την ανορθογραφία.
Κώλοι που σε ζαλίζουνε σαν τους κρυφοκοιτάς
και που σε κάνουνε να λες.. «ή ταν ή επί τας»!
Κώλοι οπού το βλέμμα σου δεν ξεκολλά ευκόλως
που τους θωρείς όταν περνούν κι αναφωνείς: 

«Τι κώλος!»

Σημειώσεις
1
Στεατοπυγία 
Η λεξη παραγεται από το στεαρ (λίπος) και πυγή (κώλος) και σημαινει
υπέρμετρη εναπόθεση λίπους στους γλουτούς
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ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ 1 ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ 2 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

Αν και προκειται για προφανή διαμαρτία περι την διάπλαση του σώματος της Καυκάσιας φυλής εν 
τουτοις οι κομψευόμενες κυρίες του 19ου αιωνα επεδιωκαν να επιδεικνυονται ως στεατοπυγικες 
φορώντας ειδικους μεταλλικους  σκελετους των φορεματων τους (tournures),  σαν κρινολινα, που 
εδιναν την εντυπωση στεατοπυγιας (στη μοδα γυρω στα 1870).  Βλ. εκονες κατω

2
Καλλίπυγος 

Η Αφροδίτη Καλλίπυγος είναι αρχαίο ελληνικό άγαλμα, και το 
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Η Αφροδίτη Καλλίπυγος είναι αρχαίο ελληνικό άγαλμα, και το 
τολμηρότερο της αρχαιότητας. 
Το γυμνό σώμα στην αρχαία ελληνική τέχνη ήταν άρρητα 
συνδεδεμένο με το ηρωικό στοιχείο, ενώ μέχρι τον τον 4ο αιώνα 
π.Χ. ήταν καλλιτεχνική έκφραση αποκλειστικά ανδρικών 
σωμάτων. Πρώτος ο Πραξιτέλης τόλμησε να εικονίσει την 
Αφροδίτη της Κνίδου γυμνή το 340 π.Χ. Σε αντίθεση με την 
φυσική γύμνια της Αφροδίτης της Κνίδου, η Αφροδίτη 
Καλλίπυγος παρουσιάζει τα θέλγητρά της στην δημόσια θέα, 
προσκαλώντας τον θεατή να τα θαυμάσει.
Το όνομα του αγάλματος είναι ήδη αρχαίο και αναφέρεται 
στους Δειπνοσοφιστές του Αθήναιου*. 

Το άγαλμα ήταν τοποθετημένο στον ομώνυμο ναό της 
Αφροδίτης Καλλιπύγου στις Συρακούσες, το 200 π.Χ. περίπου, ο 
οποίος σύμφωνα με τον μύθο κτίστηκε από δύο αδελφούς, 
κατόπιν καλλιστείων ομορφιάς. Και οι δύο παντρεύτηκαν τις 
νικήτριες.

Αριστερα: σύγχρονο αντίγραφο στον κήπο του Πέτερχοφ
_____________________________________________________
_______
*) Οὕτω δ᾽ ἐξήρτηντο τῶν ἡδυπαθειῶν οἱ τότε ὡς καὶ Καλλιπύγου
Ἀφροδίτης ἱερὸν ἱδρύσασθαι ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας. ἀνδρὶ ἀγροίκῳ 
ἐγένοντο δύο καλαὶ θυγατέρες: αὗται φιλονικήσασαί ποτε πρὸς ἑαυτὰς 
προελθοῦσαι ἐπὶ τὴν λεωφόρον διεκρίνοντο ποτέρα εἴη 
καλλιπυγοτέρα. καί ποτε παριόντος νεανίσκου πατέρα πρεσβύτην καὶ 
πλούσιον ἔχοντος ἐπέδειξαν ἑαυτὰς καὶ τούτῳ: καὶ ὃς θεασάμενος 
ἔκρινε τὴν πρεσβυτέραν ἧς καὶ εἰς ἔρωτα ἐμπεσὼν ἐλθὼν εἰς ἄστυ 
κλινήρης γίνεται καὶ διηγεῖται τὰ γεγενημένα τῷ ἀδελφῷ ἑαυτοῦ ὄντι 
νεωτέρῳ. ὁ δὲ καὶ αὐτὸς ἐλθὼν εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ θεασάμενος τὰς 
παῖδας ἐρᾷ καὶ αὐτὸς τῆς ἑτέρας, ὁ γοῦν πατὴρ ἐπεὶ παρακαλῶν αὐτοὺς 
ἐνδοξοτέρους λαβεῖν γάμους οὐκ ἔπειθεν, ἄγεται ἐκ τοῦ ἀγροῦ τὰς 
παῖδας αὐτοῖς, πείσας ἐκείνων τὸν πατέρα, καὶ ζεύγνυσι τοῖς υἱοῖς. 
αὗται οὖν ὑπὸ τῶν πολιτῶν καλλίπυγοι ἐκαλοῦντο, ὡς καὶ ὁ 
Μεγαλοπολίτης Κερκιδᾶς ἐν τοῖς Ἰάμβοις ἱστορεῖ .

Athenaeus, The Deipnosophists 12.80

3
ΣΕΙΣΟΠΥΓΙΣ

Σεισοπυγίς η τεφροχρους :  Αρχαία ονομασία του πουλιού 

(Motacilla alba) σουσουράδα ή τσιλιβήθρα, η κωλοσούσα, 

που όλο κουνά την ουρά του. 
Μεταφορικώς γυναικα  που προκαλει, που "κουνάει την ουρά της", 
που δείχνει ότι "τα θέλει". 

κίγκλος , Iynx torquilla

ἴυγξ  

γεν. ἴυγγος (ο ἤ η) η λέξη μάλλον προελληνική. Σημαίνει και 
φιλτρο, γοητεία και σφοδρά επιθυμία.  

Συνώνυμα : 

Ετυμολογία
Το ονομα σεισοπυγίς από το σειω (κουναω πβλ. σεισμός)+ πυγή 

(κώλος). Πιθανόν  η αρχαι α λεξη  κιγκλιδωμα να εχει συγγενεια 

με το αρχαιο  κιγκλο  

Παρετυμολογία (κάγκελο) . 
Η πόρνη σειει την πυγήν δηλ.  κουνάει το κωλο της (είναι 

κωλοσούσσα). Πβλ. της πουτάνας το κιγκλιζειν ή το 

κίγκλωμα -το σουσμα του κωλου εγινε,  μετα από 
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κίγκλωμα -το σουσμα του κωλου εγινε,  μετα από 

παρετυμολογικη συγχυση με το καγκελο,  το παροιμοιώδες της 
πουτανας το καγκελο. Οι ερμηνειας του δοθηκαν και εννοιες 

της χρησης του είναι πολλες κυριως "εγινε αναστάτωση". 

(Βλ. άλλες αναλογες φρασεις  μας κανει νάζια, η μας κανει 
κόξες< Λατ. Coxa , Γαλλ Hanche, cuisse, Ελλ. Μηρός, τα μεριά, το  

μπούτι < Τουρ. But ) . Λανθασμενα γραφεται κόνξες. 

Επώνυμο: Κωλοσούσας

Κάποτε ήρθε μες τα λούσα
τις πούδρες και τις μυρωδιές

στη γειτονιά μια κωλοσούσα
(τι ντόρος όλες τις βραδιές!)
πριν μας χαλάσ' η Αφροδίτη
φωτιά της έβανα στο σπίτι.

Βλ. Βαρναλη
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