
Υπογλώσσιο 74 - Σκατά τα πράγματα

Σχετικά 

ενν. μέρος 
διότι καλύπτει αναπόδραστες ανάγκες 
ΦΡ: Θέλω να κάνω την ανάγκη μου 

Λέγεται και τα αναγκαία. ( βλ. Και χρεία)

Από εδώ και η φράση τα χρειάστηκε [ενν. τα αναγκαία]  που σημαίνει φοβήθηκε.

Πβλ. χέστηκε από το φόβο του, τα έκανε επάνω του, τον πήγε ριπιτί, τον πήγε έξη 
και ένα  κλπ.

(Μακεδονίας) — Έκ συμφέροντος ή άλλης ανάγκης, καί οὐχί εκών καί ευχαρίστως 
συναναστρέφεται τις μετ' αχρείων και κακοηθών.

1.Aπò καλοσύνη του δεν πάει κάνεις στο αναγκαίο.

(Ηπείρου, Αθηνών) — ΈπΙ οικογενείας εντίμου, ής μέλος τι είναι κακόηθες. "Ηκουσα δε 
την παροιμίαν λεγομένην και προς δικαιολογίαν χρηστοῦ   ἀρχηγού πολιτικής μερίδος,   
άνεχομένου   φαύλους οπαδούς.
Ελεχθη από από τον Ελ. Βενιζελο για τον αθυροστομο Ευστράτιο Κουλουμβάκη 
(1872-1958), βουλευτή Οιτύλου που έκανε και υπουργός. Υπερσυντηρητικός και 
αντιδημοτικιστής, αλλά αντιμοναρχικός, ο Κουλουμβάκης ήταν επιφανές στέλεχος των 
βενιζελικών κομμάτων -αργότερα επρόκειτο να εξελιχθεί σε κομμουνιστοφάγο και 
απολογητή των ταγματασφαλιτών. (Σαραντάκος)
Επειδη ο Κουλουβακης εβριζε αλλα και εφτυνε αντιφρονουντες συναδελφους του, οι 
υβριζομενοι παραπονεθηκαν στον  Ελευθέριο Βενιζέλο που τους έδωσε την 
παροιμιωδη απαντηση.

2. Το σπίτι θά χη κι' αναγκαίο.

Σημειωση

Παροιμίες 

αναγκαίον

από το αποπατώ ήτοι από+πατώ
Πατώ, μεταβαίνω  έκτος της οικίας , της ρύμης , της οδού προκειμένου να χέσω
Οι  απόπατοι ήταν έκτος οικίας στα λαϊκά στρώματα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα 

9502

απόπατος

αποχωρητήριο

74 Σκατά τα πράγματα
Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012
5:12 πμ
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από + χωρώ 
Απομακρύνομαι από τον χώρο.  
Το χέσιμο είναι μια δουλειά που γίνεται κατά μόνας ακόμη και από τους  βασιλείς. 
Δεν είναι σάλπισμα για αποχώρηση  όπως το σιωπητήριο , το προσκλητήριο, το εγερτήριο.

αποχωρητήριο

από το αφοδεύω 
Το από σημαίνει την απομάκρυνση όπως το άπαιρω, το απέρχομαι  αποχωρώ κττ

από+ὁδεύω > αφ΄οδευω, αφου το ὁδεύω  δασύνεται. 

εκτρέπομαι της οδού προκειμένου να χέσω

αφοδευτήριο

Παρεμπιπτόντως:: η Καλλιόπη δεν έχει β συνθετικό την  οπή αλλά από το έπος πβλ καλλιέπεια.
Η Καλλιόπη ηταν μια από τις 9 μουσες. Η  Προστάτις της επικής ποίησης και της Ρητορικής, καθώς και 
όλων των καλών τεχνών (Καλλιέπουσα).

Ευφημιστικος στρατιωτικός όρος  για το αφοδευτήριο. Αστείο λογοπαίγνιο με την καλή οπή.

Καλλιόπη

(ὁ) από το γαλλικό cabinet (υποκοριστικό του cabine) = δωματιάκι.
Παρεμπιπτόντως: Οι Γάλλοι δεν χρησιμοποιούν τον όρο για να δηλώσουν τον απόπατο.

καμπινές

ενν. αναγκαίο μέρος
βλ. αναγκαίον
ΦΡ: "κύριε, να πάω στο μέρος;" (το  Κύριε με την σχολική  έννοια δάσκαλε)  παλαιοτέρα λέγονταν 
"μπορώ να εξέλθω;"

μέρος

από το πορεύομαι = περιπατώ, απομακρύνομαι  
ανάλογο με το αποπατώ, αφοδεύω
Πβλ. την παροιμια της Σινασοῦ του Πόντου

πόρεψη9313.29 [33]

   ΑΣΥ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ.one (On 29-1-2014) Page 2    

onenote:#74%20Σκατά%20τα%20πράγματα&section-id={2165B877-2224-4562-ABEE-A9623ADAFCFD}&page-id={67CBB278-C26A-47B7-A39D-1309787A0A3A}&object-id={4B0E1D00-38CC-0ACE-333C-9560EAEB72E1}&1E&base-path=C:/Users/Aris/Documents/OneNote%20Notebooks/Personal/Personal/ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ.one


Πβλ. την παροιμια της Σινασοῦ του Πόντου
Οσο ανακατωνεις την πορεψη βρωμᾶ.9584.188

Έχει και την γενικότερη έννοια "καλύπτω τις ανάγκες μου" και ιδιαίτερα προσωρινώς πβλ. φράση : 
"πως τα πας; - Ε πορεύομαι!" ή "πάρε τώρα 100 ευρώ να πορευτείς και βλέπουμε …" 

από το γαλλικό toilette (υποκοριστικό του toile) = ύφασμα, -τάκι Είναι ευφημισμός για το 

αποχωρητήριο. 
Σημαίνει και την εν γένει περιποίηση του σώματος (ξύρισμα, κτένισμα, μακιγιάζ κλπ). Φρ κανει την 
τουαλεττα του/της. 
Σημαίνει το επίσημο γυναικείο ένδυμα συνήθως μακρύ. Μακριά τουαλέτα.

τουαλέτα

Εμφανούς ετυμολογίας. Μη «καθώς πρέπει»  έκφραση

Χέστρα

Ανάλογο του αναγκαίον αφού οι λέξεις είναι συνώνυμες. Η χρεία απαντα 

διάσπαρτα στην ΚΔ ως συνώνυμη του ανάγκη όχι όμως του αναγκαίου, αποπάτου. 

τότε ὁ ἀρχιερεύς διέρρηξεν τά ἱμάτια αὑτοῦ λέγων ἐβλασφήμησεν τι ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ἰδέ 

νύν ἠκούσατε τήν βλασφημίαν 
Ματθαίος, 26:65

Χρεία

ὁ δέ ἀκούσας εἶπεν οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες 
Ματθαίος, 9:12  

από τα αρχικα του του Αγγλικού water closet (γουοτερ κλοσετ) κυριολεκτικά: κλειστός χώρος,  ντουλάπι με 
νερο,  νιπτήρας. 
Συνήθως προφέρεται βε-σε.

Συν. lavatory,

Στην αρχιτεκτονική αργκό οι τεχνικές κατασκευής  αποπάτων αποτελούν ειδικό τομέα την βεσεδολογία.

Η τουαλέτα των πλοίων αναφέρεται συχνά με την αγγλική λέξη «the head». Ο όρος χρησιμοποιείται
συχνά σε πολλές ναυτικές φράσεις για να υποδηλώσει «κορυφή» ή «πρόσω». Στα παλιότερα πλοία, η 
τουαλέτα βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του πλοίου, από όπου οι ακαθαρσίες έπεφταν κατευθείαν στη 
θάλασσα. Έτσι το όνομα παραμένει εν χρήσει ακόμη και σήμερα.
2369.88

WC

Στα παλια ξενοδοχεια υπηρχε ένα κοινοχρηστο  δωματιο για χεσιμο που ειχε ως αριθμο δωματιου 
το 000 αφου δεν  ανηκε σε ένα ενοικο αλλα σε ολους. Είναι πια πολύ ξεπερασμενο.

000

Επι λέξει διευκολυνυντήρια (Γαλλικά)

Lieux d'  aisance

βλ. 9334.12 [21]

Συγγενικά

το αρχαιο πυγόλουτρον. Απαραιτητο βοηθημα στους οικους ανοχης. 

ο μπιντές
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ΕΙΚΟΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΑ 2

18ου Αιωνα. Μπιντέδες πορνειου του 18ου
αιώνα! Της πουτάνας

18ου αιωνα  πολυτελειας

ΕΙΚΟΝΑ 3 ΕΙΚΟΝΑ 4

Μοντερνα λυση υψιστης  λιτοτητας Μετατροπεας της λεκανης και σε μπιντέ

ΣΧΟΛΙΟ
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ΣΧΟΛΙΟ
Το μπιντέ (bidet) σημαίνει pony στα 
Γαλλικα. Πραγματικα σε αντιθεση με την 
λεκανη της τουαλετας οπου ο πισινος 
κοιτάει προς τον τοιχο,  στο μπιντέ ο 
ενδιαφερόμενος καβάλαει το εξαρτημα 
σαν να ηταν αλογο (bidet = pony). Συνήθως 
προτεραιοτητα στο μπιντέ είχε η πόρνη που 
επρεπε να ετοιμασθεί για την επομενη  
επισκεψη και ο κυκλος επαναμαβανονταν 
για την εταιρα: με καβαλαει ένας -
καβαλαω το μπιντέ -με καβαλαει ο 
επομενος.

Τουρκικα binek σημαινει καβαλάω και 
bininci = ιππἐας, τζόκεϊ και μτφ ο 
ενεργητικός ομοφυλόφιλος κν μπινές = 
αυτός που καβαλάει.

ΕΙΚΟΝΑ 5

Η σταση «βαθύ καθισμα» της γυμναστικης 
είναι η στάση του χεσίματος ανευ λεκανης.

Οι τουρκικες τουαλέττες δεν διεθεταν 
λεκανη.

Η εικονιζομενη μετατροπη πιθανον να εγινε 
κατά την περιοδο υποβολής της αιτησεως 
της Τουρκίας για την ενταξή της στην 
Ευρωπαική ενωση.  

ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΠΟΠΑΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΑ 6 ΕΙΚΟΝΑ 7
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ΡΩΜΑΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΠΑΤΟΣ 2044.17 ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟΠΑΤΟΙ 1179.8

Latrina στα αρχαία λατινικά  ἤ νιπτήρας, σύμπτυξη του 
lavatrina η ίδια λεξη όμως χρησιμοποιείται για το 
αφοδευτήριο. Σε  μεγέθυνση τα κωλοσφούγκια. 

Σε γαλιονι του 16ου αιωνα. Τους ονομαζαν jardins = 
ΚΗΠΟΥΣ. Δεν θα ειχαν καλή ευωδία , είχαν όμως 
καλή θέα. Πβλ. «Χέσε ψηλά κι αγνάντευε».

ΕΙΚΟΝΑ 8 ΕΙΚΟΝΑ 9
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ΑΠΟΠΑΤΟΙ ΠΥΡΓΟΥ (ΘΕΣΗ) ΑΠΟΠΑΤΟΙ ΠΥΡΓΟΥ (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) 1179.5 

Στις μερες μας με μια συσκευη των 30 ευρω μετατρέπετε την λεκάνη του απόπατου σας και σε 
μπιντέ. Βεβαια η λεκανη του αποπατου δεν εχει την ευρυτητα του μπιντέ. Αλλά στην εποχή μας 
όλα είναι στριμόκωλα.
ΕΙΚΟΝΑ 4

Είναι το τιμωμενο προσωπο του αποπάτου. Περι αυτου παραπέμπω στο Υπογλώσσιο #60 -
Το περί Κώλου Ζήτημα  
Συνωνυμα 
πρωκτός , αφεδρών, απευθυσμένο, γλουτοί,  πυγή

κωλο-

κωλο-άνθρωπος > κωλάνθρωπος

κωλο-σύστημα

κωλο-παιδίον > κωλόπαιδο

κωλο-μέρος 

προθημα  που χαρακτηριζει κάθε τι κακής ποιότητας 

κωλο-μέρι = γλουτός (το μερί από το <μηρί <μηριον υποκ.  αρχ. μηρός=μπούτι) πβλ. 
Καλομήρης.



κωλο-τρυπίδα = πρωκτός ή δακτύλιος από την ομοιότητα προς το δακτυλιδι.

κωλό-σφιξη = δυσκοιλιότητα μτφ. εντονη αναγκη 

κωλό-φαρδος = ευρύπρωκτος μτφ. τυχερός> κωλοφαρδία*

κωλο-χαρτίον >  κωλόχαρτο (όπως και κωλοπαιδο)

κωλο-δακτυλο = αισχρή χειρονομια με σαφη υπαινιγμό πρωκτικής διεισδυσης. 

Κατά συνεκδοχην η διεισδυση του δακτυλου εις τον πρωκτο με σκοπο την αμοιβαια 
προκληση ηδονης.

αλλα και κάθε τι σχετικο με τον κωλο: 

ο κώλος
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προκληση ηδονης.
Κωλο-σφουγκι από το κωλος και σπογκος. 
_____________________________________________________
*) οι εραστές των αρχαιων Ελλήνων (ευρύπρωκτοι)  ειχαν ευνοικοτερη μεταχειριση, δώρα, 
θεσεις, αξιώματα. 

πυγολουτρο βλ. μπιντές
Παράγωγα

του κωλου τα ενιάμερα
ο κώλος είναι το μουνί του μέλλοντος
θα δεις του κώλου σου την τρυπα

Φράσεις

Δευτερευόντως χρησιμοποιείται γιά την πρωκτική συνουσία. *

Το Αγγ. anal intercourse (Ξεκινησε να χρησιμοποιείται από το 1658 . Εννοώ η λέξη γιατι η τετοια 
συνουσια ειναι παναρχαιη, παρ΄ημιν και εν Αγγλία κυριως) 

Άνοιγμα του σώματος που χρησιμοποιείται κυρίως*  για την απομάκρυνση των 

κοπράνων. Λατ. anus<     
 

  δακτύλιος ή δακτυλίδι. 

Σημασία

Δακτύλιος
Κωλοτρυπίδα
Σούφρα 

Συνώνυμο: 

προ+ακτός με μετατροπη του οα σε ω
Όπως τα:
εισακτέος [εις + ακτός, από το  άκτωρ οδηγός < αξω < άγω], εισακτέον, εξαγινέω (αντί 
εξάγω Ιων.), εξάγιον (άγω = ζυγίζω), ξάγι, ξάι (= εξάγιον), εξακτέον (βλ. εισακτέος), 
εξακτική, προακτέον, προακτικός, προσακτέον,  συνακτέον, συνακτήρ, συνακτός, 
συνακτήριον, συνακτικός, σύναξις (άξ-ω, μέλλ. του άγω), συναξάριον, συναξαριστής, 
συνάξιμος, συνείσακτος (συν + εις + ακτός ), μετακτέον,  παρακτέον, παράκτης, 
παρακτικός, περίακτος, περιακτέον, επακτέον, επακτός, επακτρεύς, επακτήρ, 
επακτικός, επακτρίς, έπακτρον, απακτέον, απακτός, υπακτέον, υπακτικός, κατάκτης.  

Ετυμολογία 

Πρωκτολάγνος: ο αρεσκομενος εις την πρωκτικη συνουσία
Πρωκτόσοφος: γνώστης των ηδονων της πρωκτικής συνουσίας.

Παράγωγα

Αριστοφάνους -Ειρήνη 758

Αριστοφάνους  -Σφηκες 604

Συνθετο ρημα πρωκτοτηρέω : παρατηρω  πρωκτούς, κάνω μπανιστήρι 

Αριστοφάνους  - Ιππῆς

Φρασεις

πρωκτός
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Αντικατέστησε την εφημεριδα. Η εφημεριδα ειχε αντικαταστησει το λεγομενο κωλοσφουγκι 
του της αρχαιοτητας και  μεσαιωνα. Αυτή ηταν η μεγαλυτερη συμβολη του τυπου στην 
προοδο του πολιτισμου!
Χαρτι για τον καθαρισμο του πρωκτού μετά την αφοδευση.Το προθημα κωλο - προσετεθη 

κατ΄επεκτασιν,  του πρωκτού.  Υπαρχουν χρωματιστα,  σταμπαριστά, μυρωμένα. 

Μεταφορικως, κατά ελληνικήν ιδιοτροπία, λεγεται το Πτυχιο του Πανεπιστημιου. ΦΡ. Θα τά 

καταφέρεις να παρεις αυτό το κωλόχαρτο επιτέλους;  

Στην γλώσσα της ευπρεπείας το κωλοχαρτο λεγεται χαρτι υγειας.
Η ελλειψη κωλοχαρτου αφου αρχισουμε τη χρηση του αποπατου  είναι  η πιο θλιβερη 
διαπιστωση.

ΠOTE ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ 
Οι Κινέζοι ανακάλυψαν πρώτοι το χαρτί υγείας το 14ο αιώνα για αυτοκρατορική χρήση. Η 
πρώτη φορά, όμως, που έγίνε μαζική παραγωγή χαρτιού υγείας ήταν το 1857 από τον 
Αμερικανό Joseph Gavette που έφτιαξε εργοστάσιο χαρτιού υγείας, το πουλούσε σε πακέτο 
500 φύλλων και το ονόμαζε «θεραπευτικό χαρτί». Επίσης τύπωνε το όνομα του πάνω σε 
κάθε φύλλο.
Πριν την ανακάλυψη του χαρτιού υγείας διαφορετικά μέρη του πλανήτη χρησιμοποιούσαν 
διαφορετικά είδη. Οι Δημόσιες τουαλέτες στη Ρώμη (εικ 6) παρείχαν ένα υγρό σφουγγαράκι 
καρφωμένο στην άκρη ενός ξύλου, ενώ οι πλούσιοι χρησιμοποιούσαν βαμβάκι και 
ροδόνερο. Στην Αγγλία υπό τηv κατοχή των Βίκινγκς, χρησιμοποιούταν πεταμένο βαμβάκι 
ενώ στα παλιότερα χρόνια μπάλες από σανό έκαναν τη δουλειά του χαρτιού.
Στη Χαβάη ο κόσμος χρησιμοποιούσε φλούδες καρύδας ενω οι Εσκιμώοι χρησιμοποιούσαν 
χιόνι και βρύο τούντρας. Ευκατάστατοι άνθρωποι ανά τον κόσμο προτιμούσαν την 
πολυτέλεια του μαλλιού και επεξεργασμένων φύλλων κάνναβης, ενώ η γαλλική βασιλική 
οικογένεια χρησιμοποιούσε δαντέλλα. Οι Βρετανοί λόρδοι χρησιμοποιούσαν φύλλα από
βιβλία.
Οι φτωχότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους, χορτάρι, πέτρες, βρύο, κοχύλια, 
φλοιούς από δέντρα ή και νερό το οποιο ήταν πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Στην Ινδία 
ο κοσμός χρησιμοποιούσε το αριστερό χέρι για τον καθαρισμό, και στην Αφρική το δεξί. Το
«καθαρό» χέρι χρησιμοποιούταν στην εκάστοτε χώρα για χαιρετισμό και χειραιψία, και ήταν
η ὕπατη αγένεια να προσφέρει κανείς το λάθος χέρι.2140.52

Το κωλόχαρτο

Προσφάτως απέκτησε το όνομα πιγκάλ < Γαλ. Pigalle < Jean-Baptist Pigalle (Γάλλος Γλύπτης) 
και αργότερα περιοχή του Παρισιού (Place Pigale). Η ετυμολογία είναι σκοτεινή ίσως για 
λόγους αισθητικής ο γλύπτης να κατέστρεφε καποια γλυπτά, όπως τα αυτομάτως 
δημιουργούμενα κουραδοκαστρα. Εξ ου και το όνομα. Δεν γνωρίζουμε αν ο εν λόγῳ Γιάννης 
Βαπτιστης Πιγκαλ ηταν κωλάνθρωπος ή ότι δηποτε για τον χαρακτήρα του.

το σκουπακι ή πιγκάλ
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Βαπτιστης Πιγκαλ ηταν κωλάνθρωπος ή ότι δηποτε για τον χαρακτήρα του.

O J.B. Pigalle είναι πιθανοτερον αθώος και την ευθυνη για την ονομασια του σκουπακιου 
φέρει η ομώνυμη συνοικία του Παρισιου που από ηθικης αποψεως είναι βρώμικη. Είναι 
γεματη από Sex shops, Cabarets (Moulain Rouge). Οι τα φαια φεροντες και τα φαια 
φρονουντες την θεωρουν βρώμικη συνοικια. Ένα βρωμικο ονομα σε ένα βρωμικο 
αντικείμενο: το σκουπακι.

Η κουράδα 
Από τα προιοντα του αποπατου. Υποπροϊόν του ανθρωπινου σώματος  που περιλαμβανει 
αχρηστες υλες που φαγωθηκαν και δεν μετουσιώθηκαν γιατι δεν μπορουν να 
μεταβολισθουν.
Συνηθως δυσοσμο, και σχετικα συμπαγες.
Αποβάλεται εντος της λεκανης του απόπατου.

Σκύβαλον =περιττωμα, ακαθαρσία, λυμα.

Συνώνυμον 
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Σκύβαλον =περιττωμα, ακαθαρσία, λυμα.

Από το υποκοριστικο της λεξης σκωρ (γεν. σκατός)  σκωράδιον > κωράδιον > 

κουράδιον.
Κουράδι όμως (εκ του  κειρω  ἤ εκ του λατινικου curare =φροντιζω) λεγεται στο 

κρητικό ιδίωμα το κοπαδι . Από το κουράδι και το ουσιαστικο κουραδάρης = ο 

κτηνοτροφος, ο βοσκος ενώ βαρυκουραδάρης είναι ο βοσκος με πολλα προβατα.
156  

Ετυμολογία:

Η ολη υποθεση του εργου «Βαβυλωνια » του Δ. Βυζατιου, βασίζεται στην παρανοηση της 
λεξης κουράδια που ο μεν Κρητικος εννοει προβατα και ο Αλβανος σκατά. Θεωρει το εφαγες 
τα κουράδια μας ως υβρη και πυροβολει τον Κρητικό. 2086 

Παραγωγα :

κουραδόκαστρο = υποθετικο καστρο ευκολως και δυσοσμως   καταλαμβανομενον.  Νικη 

που διατυμπανιζεται ενώ είναι ασήμαντη. ΦΡ μπαράβο! πήρατε το κουραδόκαστρο! 

ποντικοκούραδο = λεγεται μεταφορικα για κατι το ασημαντο όπως το περιττωμα του 

ποντικου που είναι μικρο. Η αρχαία  μυσκέλενδρα.

ΦΡ: Ερωτας είναι αυτός δεν είναι ποντικοκούραδο.

Κουραδομηχανή = Χαρακτηρισμος ανθρώπου αχρηστου που το μονο που παραγει είναι 

κουράδες. Ο Αλ. Μποτετζάγιας, καθηγητής της Ωδικης  στο Β' και Η'  Γυμνάσιο, χαρακτηριζε 
έτσι συλλήβδην όλους μαθητές του.   

η τσίρλα
Η αρχαια σπατίλη

Η διαρροικη κουράδα αλλα και η ιδια η ενοχληση της διάρροιας.Η διαρροικη κενωση.  

Τελειως υδαρής. Συνοδευεται με πονο το κν. κόψιμο 1. Το χρωμα της τσιρλας καλειται 

τσιρλί  ή μουσταρδί. Η διαροια καλειται τσιρλιπιπί (από το τσίρλα σαν  πιπί, υδαρής όπως 

τα ούρα)

Παρεφθαρη και σε ριπιτί (ισως με επιδραση του ρυππαπαί των αρχαιων) ή από το 

φραγκικο repeter  (επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνομενες κενωσεις, διάρροια, που την 

ακουγαν από φραγκοσπουδαγμένους γιατρούς). 
______________________________________

Ειναι αναγκη; -

Ανάγκη και κόψιμο.-

1)Βλ. αντιλογο 

Δες και 2050 Ν. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ - ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ - σελ 203

σιληπορδέω
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σιληπορδέω

Αρχ. ΣΙΛΗΠΟΡΔΕΩ  μιλαω με κλανιες και τσιρλιό [σίλος = ευκοιλια + περδομαι κλανω]  

σημερα κατέληξε ΤΣΙΛΙΠΟΥΡΔΩ  με την ενοια φέρομαι αναισχυντα με γυναίκες, μοιχευω, 

ξενοκοιμάμαι και τα παρόμοια. 
Βλ. τον πινακα του Ευγενιου Ντελακρουα "Ο θανατος του Σαρδανάπαλου"

Ουσιαστικο :Τσιλιπούρδημα.

ΦΡ: Εφαγα εκεινο το κωλόφαγο και μετα μ ΄ επιασε μια τσίρλα άλλο πραγμα. 

σκατά 
Το  αρχαίο  Ελληνικό ΣΚΩΡ, ανώμαλο! Γενική του σκατός πληθ. τα σκατά. Ακουωντας τα 

σκατά δεν μπορεσε η λαικη φαντασια να φθάσει στο σκωρ. Δημιουργησε  λοιπον τον 

ενικο το σκατό.  Η ριζα σκωρ περασε στην σκωρία κοινως σκουριά και στην 

σκωραμίδα*. Από το σκωρ,υποκοριστικό σκωραδιον> σκουράδιον>  κουράδιον> 

κουράδι>κουράδα.

Το σκωρ απανταται στον Αριστοφάνη (Βατραχοι, Πλούτος)

"Αμις μεν εν ω ουρουσι, σκωραμίς  εν ω αποπατουσι"

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ,Εκκλησιάζουσαι.371

ΑΜΙΣ=κατουροκανατο
ΣΚΩΡΑΜΙΣ=καθοικι,αγγειο που αποπατουν.

Ἡρακλῆς:

εἶτα βόρβορον πολὺν

καὶ σκῶρ ἀείνων: ἐν δὲ τούτῳ κειμένους,

εἴ που ξένον τις ἠδίκησε πώποτε,
ἢ παῖδα κινῶν τἀργύριον ὑφείλετο,
ἢ μητέρ᾽ ἠλόασεν, ἢ πατρὸς γνάθον
150ἐπάταξεν, ἢ 'πίορκον ὅρκον ὤμοσεν,
ἢ Μορσίμου τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο.

Αριστοφάνους Βάτραχοι

Καρίων:
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Καρίων:

ἐγὼ δὲ τὴν Κίρκην γε τὴν τὰ φάρμακ᾽ ἀνακυκῶσαν,
ἣ τοὺς ἑταίρους τοῦ Φιλωνίδου ποτ᾽ ἐν Κορίνθῳ
ἔπεισεν ὡς ὄντας κάπρους

305μεμαγμένον σκῶρ ἐσθίειν, αὐτὴ δ᾽ ἔματτεν αὐτοῖς,

μιμήσομαι πάντας τρόπους:
ὑμεῖς δὲ γρυλίζοντες ὑπὸ φιληδίας
ἕπεσθε μητρὶ χοῖροι.

Αριστοφάνους Πλούτος 

ΦΡ: "Σκατά!" Επιφωνηματική φραση για κατι κακο που συνέβη, για ένα λαθος, μια ασχημη 
κατάσταση.

Μόσχος και ξερά σκατά: Η φράση αυτή λέγεται από τις μαναδες προς τα μωρά τους 

όταν ρεύονται. Το πλήρες νόημα είναι: «Ευχομαι η αναπνοή σου να μοσχομυρίζει, να 
ευωδιαζει και να μην έχεις διάρροια» . Η δύσοσμη αναπνοή και η διαροια είναι 
συμπτώματα κάποιας λανθάνουσας νόσου. 

Σκατά να φας: Υβρις και κατάρα. Εχει το νοημα «να διαπομπευθείς» το τρωω εχει την 

εννοια του πλήτομαι από κατι, με κτυπα κατι  που μου πετάνε. Πχ. Εφαγα μια πέτρα στο 
κεφάλι. 
Αν ο παραλήπτης της υβρεως είναι κοπροφάγος ισως η ύβρις και είναι  ευχαριστη ευχή. 

Σκατά στα μούτρα σου: Η φραση από τη διαπομπευση οπου το πληθος πετούσε σκατά 

στο πρόσωπο του διαπομπευομένου. Τα σκατά ηταν πανταχού παρόντα λόγῳ της 
ανεπαρκείας των αποχετεύσεων. Ως σκατα πρέπει να εννοήσουμε και τις κοπριές και κάθε 
αποπάτημα ζώου που ήταν αμέσως διαθέσιμο. 

τα σκατώσαμε : αποτυχαμε! συνωνυμα τα καναμε μουσκεμα ή τα μουσκεψαμε. Το «τα»

υπονοει τα βρακια μας. Στην ουσια από την βιαση μας δεν προλαβαμε να παμε στον 
αποπατο.  

τα κάνω : εννοει τα σκατα δηλ. αφοδεύω, αποπατώ, χέζω  

τα κάνω  επάνω μου :  παλι εννοεί τα σκατα,  χέζομαι. μεταφορικα σημαινει  φοβαμαι 

παρα πολυ. Πβλ. Χεστηκε απ τον φόβο του. Αλλα μπορει και να εννοει και τα ουρα πβ. 

Κατουρήθηκε από τον φόβο του 
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Βλ. 9359.327[454]

κακά (παίδικο λεξιλογιο)

Κοπρανα που παιδιου. Την συλλογη τους αναλαμβανει ειδική πανα μιας χρησης 
καλουμενη μπεμπυ-λίνο από το επωνυμο προιον.
Αλλά και παπαδικό λεξιλογιο:
Επικληση στην απέραντη καλωσυνη του Υψιστου.

15 πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς. 
Ησαϊας 26.15

Το περιεργον είναι ότι η φράση αυτή του Ἣσαια (εκδικητικου εβραίου) περασε και στα 
χριστιανικά  κείμενα και ψάλεται κατά την Σαρακοστή. 

Κόπρος> κοπρίζω = τοποθετώ κόπρον  ως λίπασμα αλλα και χέζω

Συνώνυμα 
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Κόπρος> κοπρίζω = τοποθετώ κόπρον  ως λίπασμα αλλα και χέζω

Είναι μειωτικο  της ποιοτητας και απανταται συχνα. πχ. 
σκτατο-φαγο, σκατο-ανθρωπος, σκατο-κατάσταση, σκατο-πραμα κλπ κλπ
Παρόμοιο: onenote:το προθημα κωλο-

το πρόθημα σκατο-

Λόγῳ κακοσμιας  και αχρηστειας, ελάχιστους  ποιητές ενεπνευσαν.

Τα σκατά στην ποίηση

Βλ.τους Μυρωμένους στίχους  του Γ. Σουρή:

Τίποτε δεν απόμεινε στον κόσμο πια για μένα,

όλα βρωμούν τριγύρω μου και φαίνονται χεσμένα.

Όλα σκατά γενήκανε και ο δικός μου κώλος

σκατά εγίνηκε κι αυτός, σκατά ο κόσμος όλος.

Μόνο σκατά φυτρώνουνε στον τόπο αυτό τον άγονο

κι όλοι χεσμένοι είμαστε, σκατάδες στο τετράγωνο.

Μας έρχεται κάθε σκατάς, θαρρούμε πως σωθήκαμε,

μα μόλις φύγει βλέπομε πως αποσκατωθήκαμε.

Σκατά βρωμάει τούτος δω, σκατά βρωμά κι εκείνος,

σκατά βρωμάει το σκατό, σκατά βρωμά κι ο κρίνος.

Σκατά κι εγώ, μες στα σκατά, και με χαρτί χεσμένο
ό,τι κι αν γράψω σαν σκατό προβάλλει σκατωμένο.

Σκατά τα πάντα θεωρώ και χωρίς πια να απορώ,

σκατά μασώ, σκατά ρουφώ, σκατά πάω να χέσω,

απ' τα σκατά θα σηκωθώ και στα σκατά θα πέσω.
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απ' τα σκατά θα σηκωθώ και στα σκατά θα πέσω.

Όταν πεθάνω χέστε με, τα κόλλυβά μου φάτε

Και πάλι ξαναχέστε με και πάλι ξαναφάτε,

μα απ' τα γέλια τα πολλά κοντεύω ν' αρρωστήσω
και δεν μπορώ να κρατηθώ, μου φεύγουν από πίσω.

Σκατά ο μεν, σκατά ο δε, σκατά ο κόσμος όλος

κι απ' το πολύ το χέσιμο μου πόνεσε ο κώλος!

Pasted from <http://teiserron.gr/index.php?topic=5208.0> 

Ο ιδιος ο Σουρης περιεγραφε εμμετρως την διευθυνση του γραφειου του, που συνώρευε 
«με τις βρώμες των Χαυτείων, μ’ ένα κάποιο Φαρμακείον, Καφενέ “των ευ Φρονούντων”, 
νύχτα μέρα συζητούντων. Με μπακάληδες καμπόσους, πατσατζήδες άλλους τόσους, μ’ 

ουρητήρια, σαντούρια και μια μάνδρα με γαϊδούρια, …  με μεγάλη οικοδομή – και μια 

χήρα δίχως άνδρα, πούταν άλλοτε μαμμή».  

Συνώνυμο του σκατά.  Ευπρεπης η χρήση της λέξης. Μονον ως ιατρικος ορος . (πβ. 

εξέταση κοπράνων, μέλαινα κοπρανα εκδεικτικα γαστροραγίας). 
Από το αρχαίο κοπρος κν. κοπριά.

κόπρανα 

User at 10/3/2014 2:37 μμ
Η λέξη χρησιμοποιείται επιρρηματικώς ως οιονεί υπερθετικό του, ως επιρρήματος 
εκφερομένου,  "σκατα" (πχ "τα έκανα σκατά! Σκατά κι απόσκατα" δηλ ολως δι ολου 
σκατά, χειρότερα δεν γίνεται)  

Απόσκατα

αχρηστος σκυλος που μονον κοπρον παράγει. πβ. κουραδομηχανή. μτφ ανθρωπος 
αναλόγου παραγωγικότητος.  

κοπρόσκυλο

Διαστροφή του γεννετησιου ενστικτου κατά την οποια ο κοπρολαγνος αρεσκεται να 
βλειπει τον / την συντροφο του να χέζει ή να τον χέζει.
ΦΡ. Δεν μας χέζεις ρε Νταλλαρα.

Κοπρολαγνεία

Η λεξη δεν αφερεται στα λεξικά. Όμως ο αρχαίος Ρωμαϊκός θεός της αφόδευσης 
ονομαζόταν Στερκούλιος*. Ο αντιστοίχων ιδιοτήτων θεός των Μωαβιτών**, 
ονομαζόταν Μπελ-Φεγκόρ. Οι πιστοί, παραδοσιακά, άφηναν τις κατάλληλες 
προσφορές στο βωμό του Μπελ-Φεγκόρ.
____________________________________
*) stercus Λατινικά σκατά

**)Μωαβίτες οι αρχαίοι κατοικοι της σημερινης Ιορδανίας

Κοπρολατρεία

το άκρον άωτον της  κοπρολαγνείας (Ακραια υποπεριπτωση κοπρολαγνειας οπου ο 
κοπροφαγος τρωει τα σκατα του ερωτικου του συντροφου) δεν είναι απαραιτητο να 
είναι συν+τροφος, μπορει και να θρεφεται φυσιολογικα.

κοπροφαγία 

Παραγωγα
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κόπρος  κν . Κοπριά, ή καβαλίνα.

ίππου 

Βόλιτον ή και βόλβιτον,βόλβιθος,  όνθος  

Τζέτζη -Σχόλια στουςς Βατραχους του Αριστοφάνη

βοός 

ονιόα και όνθον

όνου 

ύσπέλεθον. 

χοίρων 

οίσπώτην, 

προβάτων

σφυράδα καί σφυραθίαν καί σπύρδαρα κν βιρβιλιά. 

αιγών

μυσκέλενδρα κν ποντικοπούραδο

μυών 

Ζώων κόπρανα

ΚΟΠΡΑΝΟΝ σκατό [κόπρανον = από το ουο. κόπρος] 

ΚΟΠΡΕΙΟΣ σκατένιος [κοπρείος = από το ουσ. κόπρος]

ΚΟΠΡΕΥΩ χέζω [κοπρευω = από το ουσ. κόπρια;] 

ΚΟΠΡΕΩ χέζω [κοπρέω = από το ουσ. κόπρος]

Καλόν ούν τό άλας· εάν δέ καί τό άλας μωρανθη,

Εν  τίνι άρτυθήσεται; ούτε είς γην ούτε είς κοπρίαν
εύθετόν έστιν, εξω βάλλουσιν αυτό. ό εχων ώτα άκούειν
άκουέτω.
Λουκας 13:35

Έν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία:
οΰτως σκύβαλα ανθρώπου έν λογισμω αύτοῦ.
Σοφία Σειράχ 27.4

ἀνιστᾶ ἀπό γῆς πένητα καί ἀπό κοπρίας ἐγείρει πτωχόν καθίσαι μετά 
δυναστῶν λαῶν καί θρόνον δόξῃς κατακληρονομῶν αὑτοῖς
Α'Σαμουήλ  Κεφ. 2 στ. 8

ΚΟΠΡΙΑ σκατόλοφος {κοπρία = από το ουσ. κόπρος] 

ΚΟΠΡΙΑΣ  μίμος, σκατολόγος [κοπριάς = από το ουσ. κόπρος]

ΚΟΠΡΙΗΜΕΤΟΣ εμετός και χέσιμο [Κοπριήμετος = κόπρος + εμέω)

ΚΟΠΡΙΟΣ σκατένιος, τιποτένιος [κοπρίος = από το ουσ. κοπρος]

ΚΟΠΡΙΣΙΣ ή ΚΟΠΡΙΣΜΟΣ χέσιμο [Κόπρισις = από το ουσ. κόπρος] 

ΚΟΠΡΙΩΔΗΣ γεμάτος σκατά [κοπριώδης από το ουσ. κόπρος ]

Σημ: 

Tò «δoχειον νυκτός» γενικα ονομαζονταν αμίς. Σα ακολαστα συμποσια  φωναζε 

ΚΟΠΡΟΔΟΧΕΙΟΝ  καθοικι [κοπροδοχείσν = κόπρος + δοχείον]

Αρχαία κόπρανα

   ΑΣΥ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ.one (On 29-1-2014) Page 17    



ἀμίς, ίδος, ἡ, chamber-pot, Hp.Loc.Hom.47, Ar.V.935, Th.633, etc., f.l. in 

A.Supp.842; prov., σιτία εἰς ἀμίδα μὴ ἐμβάλλειν 'τα αγια τοις κυσι', 
Plu.2.12f; ἐς τὴν ἀμίδα ἐνουρεῖν 'to be suitably treated' (in contempt), 
Luc.Merc.Cond.4. (ἁμ-ίς Ar.Fr.41 D.)

Tò «δoχειον νυκτός» γενικα ονομαζονταν αμίς. Σα ακολαστα συμποσια  φωναζε 

ενας από τους καλεσμένους στον ύπτηρέτη : « Φέρε το δοχείο ». Στον  Ευπολι 
και στον Αθηναίο2080.536

ΚΟΠΡΟΛΟΓΟΣ (σκατοσυλλέκτης [Κοπρολογος - κόπρος + λέγω (συλλέγω)] 

ΚΟΠΡΟΣ σκατό κόπρος = από το ρήμ. κόπτω] ΚΟΠΡΟΣΤΟΜΟΣ κοπρόστομος = 

κόπρος + στόμα πβλ. Χρυσόστομος

ΚΟΠΡΟΦΑΓΟΣ   αυτός που τρώει σκατά  [κοπροφάγος = κόπρος + εσθίω]

ΚΟΠΡΟΩ  χέζω [κοπρόω = από το ουσ. κόπρος]

ΚΟΠΡΩΔΗΣ αλειμμένος με σκατά [κοπρώόης = από το ουο. κόπρος] 

KOΠPΩΝ καθίκι [κοπρών = από το ουσ. κόπρος) 

ΚΟΠΡΩΝΗΣ σκατατζής [κοπρώνης = από το ουσ. κόπρος + ωνεω (αγοράζω, πβλ 

τελώνης, αργυρώνητος)  

ΚΟΠΡΩΝΥΜΟΣ προσωνυμιο του αυτοκρατορα Κωνσταντινου Ε'

Ήταν γιος του Λέοντος Γ΄. Επονομάστηκε υβριστικά από τους αντιπάλους του 
εικονόλάτρες Κοπρώνυμος, με την εξήγηση ότι κατά το βάπτισμά του ρύπανε την 
κολυμβήθρα. Γεννήθηκε το 718 και ανακηρύχθηκε συμβασιλιάς το 720. Μετά τον 
θάνατο του πατέρα του, το 743, ανήλθε στον θρόνο και συνέχισε την πολιτική του 
πατέρα του σε όλους τους τομείς.

Ό,τι γνωρίζουμε για τους εικονομάχους αυτοκράτορες προέρχεται από εικονολάτρες  
ιστορικούς. Τα έργα των εικονομάχων «εξηφανίσθησαν…υπό της θρησκομανίας της 
βραδύτερον θριαμβευσάσης αντιπάλου μερίδος». Η κρίση μας για τον Κωνσταντίνο Ε΄, 
καθώς και για τον πατέρα του Λέοντα Γ΄, βασίζεται πρωτογενώς σε έργα σχεδόν 
συγχρόνων του και ιδεολογικώς εχθρών του, στην Χρονογραφία του Θεοφάνη του 
Ομολογητή και στην Ιστορίαν Σύντομον του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Νικηφόρου Α΄.

Κατά τον Θεοφάνη, τον σημαντικότερο χρονογράφο της εποχής, ο Κωνσταντίνος 
Ε΄ήταν «πανώλης και εμβρόντητος αιμοβόρος τε και αγριώτατος θηρ», έκδοτος σε 
κάθε διαστροφή και κακία. Ο πατριάρχης Νικηφόρος είναι ηπιότερος στους 
χαρακτηρισμούς του, εξιστορεί όμως κι αυτός τις διώξεις του Κωνσταντίνου κατά των 
εικονολατρῶν  . Αλλά ενώ ο Θεοφάνης προσπαθεί να αμαυρώσει εκτός από τις 
δοξασίες και το σύνολο της πολιτείας του Κωνσταντίνου, από τον Νικηφόρο 
μαθαίνουμε για τις λαμπρές πολεμικές του επιτυχίες κατά των Αράβων και κυρίως 
κατά των Βουλγάρων, για την σωστή του εσωτερική διοίκηση και την άκρως επιτυχή 
οικονομική του πολιτική.
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οικονομική του πολιτική.

STERCUS  
λατινικο από τη ριζα SKART από την Σανσκριτικη           

   

MUSCERDA
Λατινικὀ : περιττωμα ποντικου, ποντικοκούραδο.
Crotte de rat, de souris

ΑΝΑΦ: 

Varro noster tradit, murinum fimum, quod ille muscerdas appellat, aut muscarum capita 

recentia prius folio ficulneo asperatas.
Πλίνιος ο πρεσβύτερος στο  Naturalis Historia  29.38

MERDA 
Λατινικα σκατα .  περασε στα Γαλλικα και τα Ιταλικα

MERDE
Το Γαλλικο Merde  από το Λατινικό MERDA

Η γνωστή λέξη του Καμπρόν (Cambronne), Γάλλου στρατηγού
που όταν τραυματίστηκε θανάσιμα στο Βατερλώ (1815) είπε απλά αυτό ακριβώς: "σκατά!" . 
Κατ΄ άλλους του αποδιδεται και η φράση: Η Φρουρά πεθαίνει και δεν παραδίδεται 
(La garde meurt et ne se dend pas). Είναι όμως ιστορικα αποδεδειγμένο ότι ο Cambronne 

εζησε μεχρι το 1842, πραγμα που σημαινει ότι η ηρωικη φραση  Η Φρουρά πεθαίνει και 
δεν παραδίδεται  ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΛΕΧΘΗ ειτε δεν ετηρήθη από τον επιζήσαντα Cambronne. 

Τουτεστιν ητο μαλλον μεγαλοστομος αλλα και χέστης ο μακαρίτης. Ισως το «σκατα!» να 

ηταν μια προσωπικη διαπιστωση  για το ότι τα εκανε επανω του ή μια εκτιμηση για την 
κατασταση.

stronzo
Ιταλικο < stronzolo = κουράδα

Οι Ιταλοι συχνά χαρακτηρίζουν καποιο ανθρωπο stronzo = ανοητο  με την ιδια συχνότητα 

που εμεις χαρακτηριζουμε καποιο μαλάκα. Το αντιστοιχο Αγγλικο είναι asshole = 

κωλοτρυπίδα.

ΡΗΜΑΤΑ 
του αποπάτου 

Συνωνυμο με το αποπατω, αφοδευω, κανω τα κακα μου, παω στο (μέρος,αποπατο, 
καμπινε ...), βγαίνω (επειδη ο αποπατος ήταν εκτος οικιας) 

χέζω

Ξένα σκατά 
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Φράσεις 

Συνωνυμο του παράτα μας . Πβλ. το του Χ. Κλυν "δεν μας χέζεις ρε 
Νταλλάρα" ή απλά χέσε μας. Επειδη το χεσιμο εχει ως επακόλουθο την 

αποχωρηση του χέσαντος προς τον χωρο της αφοδευσης. 

Δεν μας χέζεις

Απανταται και ως "εξι κι ένα", "τρεις και πεντε" ολες οι μετρησεις αφορουν 

επανειλημένες επισκεψεις στον αποπατο (τον πηγε τρεις και μια) , λόγω 

διάρροιας ενεκα φόβου. Η πληρης φραση: Ο φοβος του τον πηγε τρεις  και 
μια φορες στον αποπατο.  Βλ. και ριπιτί . 

Τρεις και μια

Το 216 το λέει  " του πηγε …"  που είναι λανθασμένο.

Μην αχολεισαι πλεον με αυτά.  Κατι το χεσμενο εινα ακαθαρτο και προορίζεται 
για ολοσχερη εγκατάλειψη. 

Χέστα κι  άστα

Αδιαφορω παντελώς γι΄αυτόν, δεν το φοβουμαι, δεν τον υποληπτομαι.

Τον έχω χεσμένο

Φραση που λεγεται για κάθε τι που θεωρειται κακης ποιοτητας συνωνυμο του 

σκατα τα πραγματα, σκατενιο κλπ

Χεσε μέσα Πολυχρόνη

Που δε γιναμε ευζώνοι

Η ιδια φραση πλατυάζεται εμμετρως στο εξης διστιχο:

Ο δυστυχης Πολυχρόνης ενεπλάκη στην υποθεση μονο για λογους 
ομοιοκαταληξιας και του Πολύδωρου (βλ. παρακάτω). Οι ευζωνοι (στρατιωτες 
της ανακτορικης και νυν προεδρικης φρουρας) ηταν η πρωτη προτιμηση των 
τουριστριων, τις οποιες ικανοποιούσαν σεξουαλικως.  Η φραση ειχε την σημασια 
«χασαμε την ευκαιρία» .

Χέσε μέσα 

[ε]Χέστη κι ο  Πολύδωρος

Που ηταν στα ποδια γρήγορος 

Αποσπασμα από το πληρες διστιχο, του δυστυχου Πολύδωρου

Ο δευτερος στιχος επεξηγει, με την αντιθεση,  το αιφνίδιον του συμβαντος.

Αν το διαβασουμε ετσι θα ερμηνευσουμε την φραση ως ξης
εχεστηκε ακομη και ο Πολυδωρος, ο ταχυπους! Δηλαδη συνεβη γεγονος 
φοβερον και ταυτοχρονα αιφνίδιο ώστε κανεις δεν μπορεσε να σωθει.
Και εδώ ο Πολυδωρος επελεγη για λογους ομοιοκαταληξιας.

Σημερα όμως, η φραση λέγεται για κατι το ασημαντο με την ιδια σημασια που 
λεμε «κάτι τρέχει στα γύφτικα» . Δηλ. κατι ασημαντο και συνηθες.  Η επιδραση 
εχει γινει από τη φραση χέστηκε η φοράδα στ΄αλωνι.

Χέστηκε  ο Πολύδωρος

Αυτή η φραση λεγεται κατι ασημαντο και συνηθες. Όμως επειδη 

Χέστηκε η φοράδα στ΄αλωνι
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Αυτή η φραση λεγεται κατι ασημαντο και συνηθες. Όμως επειδη 

Δεν ειμαι σε θεση να διακριβωσω ποσο συχνα χεζουν οι φοραδες. Ουτε αν τα 
ζωα χεζονται ή απλως χεζουν. Το χεζομαι είναι συνωνυμο του τα κανω επανω 
μου, μέσα στο βρακι μου. Τα ζωα ως γνωστον δεν φορουν βρακι.

1)

Δεν ειμαι επισης σε θεση να διακριβωσω ποσο συχνα χρησιμοποιουνται 
φοραδες στο αλωνι και γιατι μονο αυτων το χεσιμο είναι ασημαντο! Δηλαδη αν 
χεζοταν το αλογο ή το γαιδουρι θα ηταν σημαντικο θεμα;

2)

Θεωρω ότι να λερωθει με κοπρια το  αλωνιζομενο σιταρι, που αναποφευκτα θα 
ανακατευτει στην επομενη περιφορα το αλογου, ειναι επιζημιο θεμα.

3)

Γι αυτό θεωρω ότι η φραση χρειαζεται ερευνα και αναθεωρηση.

Η πληρης φραση είναι χεστηκε η 
Φατμε στο γενι-τζαμι.
Και αυτή η φραση λεγεται κατι 
αδιάφορο και συνηθες
Είναι πολύ πιθανο να χεστει 
καποιος που ανεβοκατεβαινει 
πεσμενος στα γονατα  όπως οι 
προσευχομενοι μουσουλμανοι. 
Είναι δε και απολυτως δυσαρεστο 
για τον παθοντα διοτι γινεται 
αμεσως αντιληπτος επειδη τα 
οπισθια του βρισκονται πολύ 
κοντα στη μυτη του 
προσευχομενου πίσω του. Βλ. 
εικονα .
Ισως λεγεται με την εννοια: «το 
θεμα αφορα αλοθρήσκους και  
ξενους και μου είναι αδιάφορο».

Χέστηκε η Φατμέ 

Παροιμίες 

Στο εμποριο η εγκαιρη παραδοση είναι ζωτικης σημασιας.

Αργεί ο πραματευτής, σκατένια η πραμάτεια 207

Η αποβολή των αερίων είναι υγειινή σύνηθεια. Αλλιώς κώλος που κλανει τον 
γιατρο τον χανει.

Κώλος κλασμένος: γιατρός χεσμένος

Παντα υπάρχει τρόπος αντεκδίκησης.

Συ κατουράς στην πορτα μου, εγω  χέζω στη γωνιά σου.

ις'. Γλυκυν (το) φαν και πικρόν (το) χέσειν.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ -ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ -Γ'. ΑΘΩΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 9584.98

Ποιηση
πιανουν και γραφουν μια γραφη
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πιανουν και γραφουν μια γραφη

Κατω στου Βαλτου τα χωρια - Παραδοσιακο
χεζουν τα γενια του κατή

Εννοειται αδειάζω τά εντερά μου αλλα σήμερα λεγεται μονον το παραγωγο ουσιατικο: 

κένωσις. Ιατ. Ο ασθενης ειχε πεντε διαροοικες κενωσεις .(ιατρ).

Από το κενόν αδειο  > κενωνω αδειάζω καθιστώ κατι κενό.

κενώνω 

Απόβάλλω τα αέρια των εντερων μου δια του απευθυσμενου (κωλοτρυπίδος) 
συνηθως μετα θορύβου.

ΦΡ να κλασω ή να σκασω; Ερωτηση αποτεινομενη εις παρακαθήμενον,  από 

ατομο που ετοιμάζεται να την αμολήσει.

Το αρχαιο ρημα κλάω,  κλώ: σπαω, θραυω, τεμαχιζω εχει ως μετοχη αοριστου κλασας.
Πβλ. η κλάση του 1940 (στρ), τα κλάσματα (αριθμ), αρτοκλασια (θρησ). 

Η Καινη Διαθήκη αναφερει διασπαρατα τη μετοχη κλάσας:

Ματθαίος, 14:19  και κελευσας τους οχλους ανακλιθηναι επι του χορτου λαβων τους 

πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κλάσας
εδωκεν τοις μαθηταις τους αρτους οι δε μαθηται τοις οχλοις 

Λουκάς, 24:30  και εγενετο εν τω κατακλιθηναι αυτον μετ αυτων λαβων τον αρτον 

ευλογησεν και κλάσας επεδιδου αυτοις 

ΠράξειςΑποστόλων, 20:11  αναβας δε και κλάσας τον αρτον και γευσαμενος εφ 

ικανον τε ομιλησας αχρι αυγης ουτως εξηλθεν 

ΠράξειςΑποστόλων, 27:35  ειπων δε ταυτα και λαβων αρτον ευχαριστησεν τω θεω 

ενωπιον παντων και κλάσας ηρξατο εσθιειν 

Οι γριούλες, που ελαχιστα καταλαβαίνουν από την Κοινή Ελληνιστική των 

Ευαγγελιων, αμα τω  ακουσματι σταυροκοπιουνται μουρμουρίζοντας Χριστέ 
μου την πορδίτσα σου.

  

ΠΑΡ: κωλος κλασμένος, γιατρός χεσμένος

Κώλος που κλάνει τον γιατρο τον χάνει

Στον μυστικό δείπνο πιθανόν να έτρωγαν τον 

κλάνω 
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Από αυτό  το συμβάν, αζυμα 
χρησιμοποιούν σήμερα οι 
Ρωμαιοκαθολικοί, οι Λουθηρανοί, οι 
Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι 
Πεντηκοστιανοί και ορισμένες 
Ευαγγελικές Εκκλησίες στην τελετη 
της μετάληψης.

Στον μυστικό δείπνο πιθανόν να έτρωγαν τον 
παραδοσιακό άζυμο άρτο των εβραίων που 
μοιάζει περισσότερο με γαλέτα ή κράκερ παρά 
με ψωμί. Έτσι ο Ιησούς δε τεμάχισε ούτε έκοψε 
τον άρτο αλλά τον έσπασε, τον έκλασε δηλαδή.  
Το βάπτισμα μέσα στο κρασί εκτός από 
συμβολικό είχε και πρακτικό χαρακτήρα: Να 
μαλακώσει το ψωμί.

Η κλασις = τμημα (αφου το κλαω =τεμνω)  επεζησε με άλλο νοημα ως κατηγορια 

στρατευσιμων κληρωτων ενός ετους πχ η κλαση του 36. (Αργοτερα  εγιναν Α, Β, Γ και Δ 

ΕΣΣΟ). Τα κλάσματα διδασκονται στην αριθμητικη. Τα εγγραφα μπαινουν σε 

classeurs (κλασερ) , μελεταμε τους κλασικους συγγραφεις, διαβαζουμε τα 

κλασικα εικονογραφημενα. 

Το first class των Αγγλων δειχνει την πρώτη κατηγορια ποιοτητας. 

αρχαιο ρημα συνώνυμο του σημερινού κλανω
> από εδώ το ρ. βδελυσσομαι = αηδιαζω, σιχαινομαι. και η βδελυγμία.
Πβ. Αποκηρύσσω μετα βδελυγμίας τον κομμουνισμόν και τάς παραφυάδας αυτου.

Φράση-κλισέ στις δηλώσεις μετανοιας της προ-, κατά-, μετα- εμφυλιακης περιόδου.

βδέω 

από οπου και η πορδή και παράγωγο ρήμα πορδίζω ή και πορδίζομαι. βλ.κλάνω

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

πἐρδομαι
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Παροιμίες 
λείψε εσύ καλογερε κι΄ευχή σου κι η πορδή σου και άλλη 

ο που ακλουθάει γαιδαρο ακούει και τις πορδές του ,  άλλη υγειινης 

διαβιωσης πορδίζω και φταρνίζομαι για το γιατρο σκοτίζομαι,  και τεχνικη 

οδηγια με πορδές αυγά δεν βάφονται.

Αναφορές 

Άρθρον 11ον
Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με πρόσωπα εις άλλους λουτήρας, ως και 
το τάραγμα των υδάτων δι’ αερίων (αφρεδροκρουσιών*).

Επηρεασμός από το αφεδρών = πρωκτός και αφρὀς παραγόμενος κατά την ἐξοδον 
αερἰων εντός του ύδατος.



Εγκύκλιος διαταγή προς απάσας τας αρχάς του Κράτους, Νομαρχίας και Δημάρχους, της υπ’ εμέ Αστυνομικής Περιφερείας της 
πόλεως Δημητσάνας.

Από την Ημ. Διαταγή  Τάγματος 
Τιμωρω δια 5θημέρου φυλακισεως  τον στρ. Χ διοτι καθ' ἕξιν επέρδετο ασυστόλως και κατά 
τροπον βροντώδη,  ιδια κατά τας ωρας της μεσημβρινης ησυχίας.    

ουρώ
Συνηθέστερο κατουρώ = αποβάλω στον απόπατο τα ούρα αχρηστα υγρα του οργανισμου 
μου. Περισυλλέγονται στην ουροδοχο κυστη και δια της ουρηθρας εκχεονται προς το 
εξωτερικον χώρον,  από μεν  τους ευπρεπεις εκχέονται στον αποπατον  οι δε αναγωγοι 
ουρουν οπου τους βολευει.

Ο ουρών προς τοιχον είναι ενας εβραισμος που απαναντά στην  Παλαια Διαθήκη και 
σημαίνει, αρκετά παραστατικά, ο ανδρας. ΒΛ. μελέτη μου ΤΑ ΟΥΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Επιγραφή σε τοίχους της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα : «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΟΥΡΕΙΝ 
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΕΜΑΤΙΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»
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ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΕΜΑΤΙΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»
  

Αντε κατούρα μας = παρατα μας, επειδη όταν καποιος  κατουραει  μετα φευγει από 

εκεινο το μερος. 

Συνωνυμο το  χέσε μας πβλ. χεστα κι αστα, γαμησε μας κι αφησε μας.
Σημασια:  Δεχομαι να δεχθώ μια ζημια προκειμενου να απαλλαγω από την παρουσια σου.

θελω να κατουρήσω  ή *

να κανω  το νερο μου ή *

θελω το ψιλο μου.*

Τα ουρα λεγονται και κατουρα. Το "Θελω  να ουρήσω"  λεγεται 

(Εννοείται ευκολως τι είναι το χοντρό μου) 

ουρα και κάτουρα

η συχνη ουρηση ως συμπτωμα νοσου ή παρενέργεια φαρμακου. Αντιθετο ανουρια 

Συχνουρία

Από αναφορα στ. μονάδος 

Τιμωρω τον στρ. χ δια 10ημέρου φυλακίσεως διοτι, σκοπός τυγχανων ούρησεν
ελικοειδως επι της κλιμακος του διοικητηριου, επι τω σκοπω να καλυψει τον θόρυβον 
της πτώσεως. 
Η φρασεολογια είναι σκοπιμη διοτι ο δόλος (η μη ευθεια και εντιμος ουρησις ως 
αρμοζει εις Ελληνα στατιώτην) αποτελει επιβαρυντικον στοιχειον και επισύρει 
αυστηροτεραν ποινην. 

Αναφορες

Φράσεις 

Εκλιπάρησε  υψηλα ισταμενα προσωπα με τον πιο δουλικο τροπο.

Εδώ η ποδιά= η βυζαντινή ποδέα ο ποδόγυρος του ιματιου.

Περισσότερα στο Λεξικό των Άκρων - πόδι

Φιλησε κατουρημένες ποδιἐς
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Παροιμίες

Τα ούρα και οι τρίχες αποτελούν πρώτη υλη για καταδέσμους, καταπασσαλεύσεις, 
δεσίματα και άλλες μαγικές και σατανικές διεργασίες.

οπου αγαπάς κατούρησε κι οπου μισείς κτενίσου.

Από την πορτα σου περνώ
βηχω και ξεροβήχω
κι αν δε γυρισεις να με δεις

σου κατουρώ τον τοιχο 
Επτανησιακο παραδοσιακο

Η θεια μου η Αμερσούδα
τρια βρακιά φορεί
ως που να λυσει το ΄να

τα αλλα τα δυό κατρεί.*
Λεσβου

_______________________________________________
*) Συχνη αποβολη φωνηεντων από τους Λέσβιους. πβλ. τι θελς, Σ' εντσαν, μ' εντσαν , 
τσ' εντσαν τσ΄αλλ.
Ανάλογο και στη Λάρισα της Θεσσαλίας.
εδώ κατρεί = κατουρεί.

Ποιηση 

Αναφορές

minxisti currente semel, Pauline, carina.
meiere vis iterum? Jam Palinurus eris.

Σημ. εδώ λογοπαίζει με το  παλιν+ουρώ.
Για το ρήμα ουρώ υπαρχουν τα λατινικά αντιστοιχα  mingo (minxi -mictum-mingere) και meio (mixi-
mictum-meire)
Και τα δύο αυτά λατινικά ρήματα έχουν ίδιο παρακείμενο και μετοχή.
Σημαίνουν ουρώ αλλά και εκσφενδονίζω, και εκσπερματώνω. 

(Μια φορά κατούρησες την καρίνα του πλοίου, Παυλίνε. Θες να την ξανακατουρήσεις; 
Τότε θα γίνεις Παλίνουρος) 

Ο Μαρτιάλης (3.78) κάνει ένα ωραίο λογοπαίγνιο 
για να πειράξει κάποιον Παυλίνο:

ὁ ἐγείρων ἀπό γῆς πτωχόν καί ἀπό κοπρίας ἀνυψῶν πένητα 
______________________________________________________

Ψαλμός 112 στ. 7 

_____________________________________
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Πολυδεύκους Ονομαστικον 5 . 91

Αριστοφάνους -Λυσιστράτη.575

Παράγωγα

Από εδώ το ψευδώνυμο του ποιητη Κώστα Νιάρχου που ηταν Κώστας  Ουράνης. 

Η δοχειον νυκτος. Η αρχαία ουράνη. 

Στα αρχαια Ελληνικά ονομαζονταν ἀμίς, ίδος, ἡ, Hp.Loc.Hom.47, Ar.V.935, Th.633, etc., 
f.l. in A.Supp.842; 
Παροιμια

σιτία εἰς ἀμίδα μὴ ἐμβάλλειν αναλογη του «μη δότε τά άγια τοις κυσί» . 

Plu.2.12f; ἐς τὴν ἀμίδα ἐνουρεῖν 'κατάλληλη μεταχείριση' (δείγμα περιφρόνησης), 

Luc.Merc.Cond.4. (ἁμ-ίς Ar.Fr.41 D.) πβλ. Σημερινη φράση :« κατούρα μας»

συνθετο:σκωραμίς < σκωρ+αμίς 

Το σκωρ (γεν. του σκατὀς , πληθ.  Τα σκατα) = σκατοδοχείον,  καθοικι, γκιο -γκιο, 
τσουκάλι.
Ο ορος χρησιμοποιούνταν μεχρι προσφατα στα νοσοκομεια. Τώρα την κανανε τη 
σκωραμιδα πάπια και την αμίδα παπακι.

Σημ: Πυραμις =πυρ+αμις ουροδοχειον αλλα και απλως δοχείον.

ουροδοχειον

συγχρονο πλαστικο ποτηρακι για την συλλογη ουρων προοριζομενων για 
μικροβιολογικη εξέταση.

ουροσυλλεκτης

Διαστροφή του γεννετησιου ενστικτου που συνίσταται στην ερωτικη απολαυση δια της 
καταποσεως των  ουρων  του ερωτικου συντροφου κατά την στιγμην της παραγωγης 
των .

ουρολαγνεια 
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των .
Ελαφροτερη μορφη της διαστροφης αν καποιος φτειαχνεται με το να τον κατουράνε.  

Δηλ. εδώ η ΦΡ. «κατουρα μας»   είναι ερωτικη επικληση.

Της χηρας το ψιλό νερό  και τον καρκίνο γειαίνει
προπάντος να το πιεί κανείς απ την πηγή που βγαίνει.

πβλ την Κρητική μαντινάδα 

Το  σκουπισμα του αποπατου μετα την χρηση είναι απαραιτητο μετα το χέσιμο. Επειδη 
ως φάνεται δεν το γνωριζουν οι περισσοτεροι σε πολλους αποπατους βλεπουμε την 
πληθωρα επιγραφων στις τουαλέττες: 

ΔΗΛ .ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΑΜΕ;  
η ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΘΑ ΗΤΑΝ :
ΠΕΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  ΦΑΕΙ Ή ΠΙΕΙ

"παρακαλουμε μην πετατε χαρτια εντος της λεκανης"

ΔΗΛ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΡΩ ΌΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΕΓΩ; ΕΤΣΙ 
ΓΛΥΤΩΝΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ.

αφηστε την τουαλεττα όπως θα θελατε να την βρειτε.

σκουπίζω

Στρατιωτικη αγγαρια του καθαρισμου των αφοδευτηριων. Στην στρατιωτικη 
αργκο λεγεται πηγαινε να σκοτώσεις το θηρίο ή να κάνεις τον Αη-Γιώργη. Διοτι 
ο αγγαρευομενος καθαριστης εφερε κονταρι, αναλογο με του ειρημενου Αγιου,  
με το οποιο εσπρωχνε τις  αστοχήσασες κουράδες εντος της οπής. Τα 
στρατιωτικα αφοδευτηρια ειναι τουρκικου τυπου δηλαδη στερουνται λεκανης. 

καθαριζω  την Καλλιόπη

Πολλές φορές ο απόπατος δεν είναι διαθέσιμος τότε υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές 
λύσεις.

Υποκατάστατα 

> λόγῳ ακράτειας

Πάννες για ενηλικες

Επειδη δεν μπορουν  να λένε ποτε θελουν τα κακα τους.
Τα λεγομενα παμπερς από την ομωνυμη κατασκευαστικη εταιρεια για παννες.
Τα κουτια από τα παμπερς χρησιμοποιιουνται για δωροδοκιες.

Πανες για μωρά

λόγῳ ακράτειας σε κλινη νοσοκομειου. 

Υποσεντονα

Σε καμπικνγκ

Χημικες τουαλέττες

Καθοἰκια
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καθοίκι το [kaθíki]:
1. (λαϊκότρ.) δοχείο για ούρηση και αφόδευση· αγγειό. 
2. (μτφ.) υβριστικός χαρακτηρισμός ατόμου αισχρού, πολύ χαμηλού ηθικού επιπέδου: 
""Bρε το καθοικι τι μου ΄κανε! " ΄ή "Πες σ΄ αυτό το καθοικι ότι, αν τον ξαναδώ μπροστά 
μου, κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει". καθοικάκι το YΠΟKΟΡ (οικ.) μικρό δοχείο για παιδιά· 
γιογιό 2. 
[μσν. καθοίκι < φρ. κατ΄ οίκ(ον) `στο σπίτι΄ -ι ( [t > θ] ίσως κατά το καθημερινός)] 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Οι μεγαλοι δεν τα χρησιμοποιουν πια γιατι οι τουαλέτες είναι πλεον μεσα στο σπιτι. 

Ετυμ: από το κατά+οικία 
Στα μωρα που "τα λένε" δινουν ένα καθοικάκι γιατι η λεκάνη είναι πολύ φαρδια. Μια 
καινοτομια είναι η ειδικη κουλουρα που τεχνητά στενευει την τρυπα της λεκανης και 
ένα σκαμνάκι ώστε το παιδακι να μπορει να ανεβει την λεκάνη.

τσουκάλι, ουροδοχείο, αγγειό, κοπροδοχείον, δοχείον νυκτός, λἀσανα,  γκιογκιό ΑΡΧ. 
ΣΚΩΡΑΜΙΣ, ουράνη

Συνώνυμα 
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Αγγλικος ευφημισμος για το καθοικι αλλως night-stool, chamber pot
Pasted from <http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=63983&context=lsj&action=from -search> 

Close stool

Απο το 9706 λ. 
LASANUM (λάσανον). C’est proprement un mot grec,(que les Latins rendent par sella
familarica : il designe ce que nous appelons line table de nuit ( Hor. Sat. 1,6,109; Petr. 
Sat. 41 et 47). Comme le mot grec desiguait dans I’origine un de ces trepieds destinés a 
supporter des vases de cuisine, il esl facile de se representer d’une maniere exac te un 
lasanum grec et romain.

Το LSJ Liddel-Scott-Jones Greek - English Lexicon μας λεει οτι το λασανον δεν 
αναφερεται ποτε στον ενικο αλλα τον πληθυντικο "τα λάσανα" :
πυροστιά ή τριποδο για κατσαρόλα

Pasted from <https://translate.google.gr/?hl=en&tab=wT#en/el/trivet%20or%20stand%20for%20a%
20pot> 

Οἰκέτης
διὰ ταῦτα καὶ κεκάπνικ᾽ ἄρ᾽· ἐνταυθοῖ γὰρ <οὖν>
πρὸ τοῦ πολέμου τὰ λάσανα τῇ βουλῇ ποτ᾽ ἦν.

Ο Πλουταρχος στο Regum et imperatorum apophtegmata αναφερει τον λασανοφόρον 
[ενν. δουλον] τον πρωτοκαθοικάριον δηλαδη. Λασανίτην [διφρον] ονομαζαν το 
σκαμνακι οπου τοποθετουσαν τα λασανα.

Ο Ιπποκράτης συνιστᾶ στην επίτοκο προσκαθῆσθαι ωσπερ επι λασάνου ...

Λάσανον

Λατινικος ευφημισμος για το καθοικι. Οικογενιακο καθισμα ! Επειδη το χρησιμοποιουν 
εναλλαξ ολα τα μελη της οικογενειας.
A new Latin-English dictionary

sella familarica
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A new Latin-English dictionary

Table de nuit

Σε νοσοκομεια ή σπιτια (για κατάκοιτους ασθενεις)
Ετυμ: από το αρχαιο σκωρ (σκατό) + αμίς (δοχειο)

Σκωραμίς 

Σε νοσοκομεια ή σπιτια (για κατάκοιτους ασθενεις)
Καποτε  την σκωραμίδα την λενε και παπια 
Παπια ή παπακι λεγεται ο συλλεκτης της πληρους ποσοτητος των ουρων του 
κατακοιτου ασθενους (αντιθετα με τον ουροσυλλεκτη οπου αρκει μικρη ποσοτης, ως 
δειγμα).
Ετυμ. λόγῳ του σχήματος που ομοιάζει μα το ομώνυμο νηκτικο πουλι. (διαφορο του 
ουροσυλλεκτης) 
Το  "κανω την παπια" δεν σημαινει ουρω, κατουράω  αλλα :αδιαφορω, υπεκφέυγω, 
κάνω την παλαβή.
βλέπε Υπογλώσσιο 14

ΠΑΠΑΚΙ ΠΑΕΙ ΣΤΉΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

ΠΑΠΙΑ ΠΑΠΑΚΙ UNISEX

Πάπια 

Παροιμίες

Το χέσε ψηλά ειναι τεχνικώς αδύνατον (πβ. φτυνεις επανω,  φτυνεις τα μούτρα σου) 
μαλλον είναι χεσε ψιλά (λίγο) και κοίτα μηπως ερχεται κανενα κυμα και βρεθεις στην 

Χέσε ψηλά κι αγνάντευε.
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μαλλον είναι χεσε ψιλά (λίγο) και κοίτα μηπως ερχεται κανενα κυμα και βρεθεις στην 
θαλασσα. Από το χέσιμο στην κουπαστή της βαρκας.

Λεγεται με την σημασια χεστα, σκατα τα πραγματα. 

Πβλ. την αλωση της Τριπολιτσας 

9507.60 [69]  Chants populaires de la Grèce moderne

σημ
Ινσάφι Από το τουρ. Insaf ινσάφ =ελεος. ΝΕ νισάφι! 

Αμάν κουζούμ 
αμάν γιαβρούμ
Κάνε χανούμ  νισάφι
Ούτε καλέμι ουλεμά 
Τον πονο μου δε γράφει!

Πβλ. το τραγουδάκι του Καραγκιόζη

χέσε κώλε κι άσε κι όλε

κώλος που έμαθε να κλάνει,  εύκολα δεν ξεμαθαίνει.

Βιβλιογραφια

Τίτλος: ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ - ΑΡΓΚΟ
Συγγραφέας: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 
Εκδότης: ΚΑΚΤΟΣ 
Έτος:1999

216

Τίτλος: 1864 ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ  
Συγγραφέας :Ι. Αναγνωστοπούλου & Λ. Μπουσούνη-Γκέσουρα
Εκδότης:ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
Έτος:2010

241

Μπαμπινιώτη - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Β' έκδοση 2005

171 

Τίτλος: ΛΕΞΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΙΚΟΥ 
ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ:
Συγγραφέας: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΑΝΘΙΝΑΚΗΣ 
Εκδότης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Έτος: 2001

156 

Τίτλος: ΤΑ ΒΡΩΜΟΛΟΓΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Αρχαίες χυδαιότητες προστυχιές 
και βωμολοχίες.
Συγγραφέας: ΜΑΡΙΟΣ ΒΕΡΕΤΤΑΣ
Εκδότης:ΒΕΡΕΤΤΑΣ

1077
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Εκδότης:ΒΕΡΕΤΤΑΣ
Έτος:2007

Τίτλος: ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ 
Συγγραφέας: ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ 
Εκδότης:ΤΟ ΒΗΜΑ 
Έτος:2013

2050

Τίτλος: ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ
Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
Εκδότης:ΖΗΤΡΟΣ
Έτος:1836

2086

Συγγραφέας: ANDREW THOMPSON
Τίτλος: ΓΙΑΤΙ; 
Εκδότης:INTROBOOKS
Έτος:2005

2140

Συγγραφέας:James Buckley JR.
Τίτλος:  ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Εκδότης:ΔΙΑΥΛΟΣ
Έτος:2007

2369

Συγγραφέας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Τίτλος: ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΤΟΜ Α - ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ
Εκδότης:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

9584

Τελευταία ενημέρωση:  21/8/2014 
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