απόπατος
Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012
5:12 πμ

ΣΥΝΩΝΥΜΑ
αποπατος
από το αποπατώ ητοι από+πατώ
Πατω, μεταβαίνω εκτος της οικιας , της ρυμης , της οδου προκειμενου να χέσω
Οι αποπατοι ηταν εκτος οικιας στα λαικα στρωματα μεχρι τις αρχες του 20ου αιωνα

αποχωρητηριο
από + χωρώ
Απομακρυνομα από τον χώρο
το χεσιμο είναι μια δουλεια που γινεται κατά μονας ακομη και από τους βασιλεις,

αφοδευτηριον
από το αφοδευω
Το από σημαινει την απομακρυνση όπως το απαιρω, το απερχομαι αποχωρω κττ
από+οδευω > αφ΄οδευω
εκτρεπομαι της οδου προκειμενου να χέσω

αναγκαιον
ενν. μερος
διοτι καλυπτει αναποδραστες αναγκες
ΦΡ: Θελω να κανω την αναγκη μου

καλλιοπη
Ευφημιστικος στρατιωτικος ορος για το αφοδευτηριο. Αστειο λογοπαιγνιο με την καλην
οπην.
Παρεμπιπτοντως:: η Καλλιοπη δεν εχει β συνθετικο την οπη αλλα από το επος πβλ
καλλιέπεια.

καμπινές
από το γαλλικο cabinet (υποκοριστικο του cabine) = δωματιάκι
Παρεμπιπτοντως: Οι Γαλλοι δεν χρησιμοποιουν τον ορο για να δηλώσουν τον αποπατο.

μέρος
ενν. αναγκαίον μερος
βλ. αναγκαιον
ΦΡ: "κυριε, να πάω στο μερος;" (το Κύριε με την σχολικη εννοια δασκαλε) παλαιοτερα
λεγονταν "μπορώ να εξέλθω;"

πόρεψη9313.29 [33]
απο το πορευομαι = περπατω, απομακρυνομαι
αναλογο με το αποπατω, αφοδευω
εχει και την γενικοτερη εννοια "καλύπτω τις αναγκες μου" και ιδιατερα προσωρινως πβλ.
φράση : "πως τα πας; - Ε πορεύομαι!" ή "πάρε τωρα 100 ευρω να πορευτης και βλέπουμε
…"

τουαλέττα
από το γαλλικο toilette (υποκοριστικο του toile) = υφασματακι
Είναι ευφημισμος για το αποχωρητηριο.
Σημαινει και την εν γενει περιποιηση του σωματος (ξυρισμα, κτενισμα, μακιγιαζ κλπ).
Σημαινει το επισημο γυνασικειο ενδυμα συνήθως μακρύ. Μακρυά τουαλέττα.
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Σημαινει το επισημο γυνασικειο ενδυμα συνήθως μακρύ. Μακρυά τουαλέττα.

Χέστρα
Εμφανούς ετυμολογιας. Μη καθως πρεπει εκφραση

WC
από το Αγγλικο water closet γουοτερ κλοσετ κυριολεκτικα ντουλάπι με νερο νιπτηρας

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

9334.12 [21]Screen clipping taken: 13/8/2012 3:22 πμ

Συγγενικα
ο μπιντές
το αρχαιο πυγόλουτρον. Απαραιτητο βοηθημα στους οικους ανοχης.

ΕΙΚΟΝΑ 1

ΕΙΚΟΝΑ 2

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

18ου αιωνα πολυτελειας
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ΕΙΚΟΝΑ 3

ΕΙΚΟΝΑ 4

Μοντερνα λυση υψιστης λιτοτητας

Μετατροπεας της λεκανης και σε μπιντέ

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). Συνηθως
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.

ΕΙΚΟΝΑ 5
Στις μερες μας με μια συσκευη των 30 ευρω μετατρεπετε την λεκάνη του αποπατου σας
και σε μπιντε. Βεβαια η λεκανη του αποπατου δεν εχει την ευρυτητα του μπιντέ. Αλλά
στην εποχή μας όλα είναι στριμόκωλα.

ο κώλος
Είναι το τιμωμενο προσωπο του αποπατου. Περι αυτου παραπέμπω στο
Υπογλώσσιο #60 - Το περί Κώλου Ζήτημα
Συνωνυμα : πρωκτος , αφεδρών, απευθυσμενον, γλουτοι,

το προθημα κωλοχαρακτηριζει κάθε τι κακης ποιοτητας
 κωλανθρωπος
 κωλοσυστημα
 κωλοπαιδο
 κωλομέρος
αλλα και κάθε τι σχετικο με τον κωλο:
 κωλομέρι = γλουτός
 κωλοτρυπιδα = πρωκτός
 κωλόσφιγξη = δυσκοιλιότητα
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 κωλόσφιγξη = δυσκοιλιότητα
 κωλοφαρδος = ευρυπρωκτος μτφ. τυχερός> κωλοφαρδία

Το κωλοχαρτο
Αντικατέστησε την εφημεριδα. Υπαρχουν χρωματιστα, σταμπαριστά, μυρωμένα.
Μεταφορικως, κατά ελληνικήν ιδιοτροπια, λεγεται το Πτυχιο του Πανεπιστημιου.
ΦΡ. Θα τά καταφέρεις να παρεις αυτό το κωλοχαρτο επιτέλους;
Στην γλώσσα της ευπρεπείας το κωλοχαρτο λεγεται καρτι υγειας.
Η ελλειψη κωλοχαρτου μετα την εναρξη χρησης του αποπατου είναι η πιο θλιβερη
διαπιστωση.

το σκουπακι ή πιγκάλ
Προσφάτως απεκτησε το ονομα πιγκάλ < Γαλ. Pigalle < Jean-Baptist Pigalle (Γάλλος
Γλύπτης) και αργοτερα περιοχη του Παρισιου (Place Pigale). Η ετυμολογια είναι
σκοτεινή ισως για λογους αισθητικής ο γλυπτης να κατέστρεφε καποια γλυπτά,
όπως τα αυτοματως δημιουργουμενα κουραδοκαστρα. Εξ ου και το ονομα. Δεν
γνωρίζουμε αν ο εν λόγῳ Γιάννης Βαπτιστης Πιγκαλ ηταν κωλάνθρωπος ή ότι
δηποτε για τον χαρακτήρα του.
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O J.B. Pigalle είναι πιθανοτερον αθωος και την ευθυνη για την ονομασια του
σκουπακιου φέρει η ομωνυμη συνοικια του Παρισιου που από ηθηκης 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.
Παραγωγα :
κουραδόκαστρο = υποθετικο καστρο ευκολως και δυσοσμως καταλαμβανομενον.
Νικη που διατυμπανιζεται ενώ είναι ασήμαντη. ΦΡ μπαράβο! πήρατε το
κουραδόκαστρο.
ποντικοκούραδο = λεγεται ματαφορικα για κατι το ασημαντο όπως το περιττωμα
του ποντικου που είναι μικρο.
ΦΡ: Ερωτας είναι αυτός δεν είναι ποντικοκούραδο.
κουραδομηχανη: Χαρακτηρισμος ανθρώπου αχρηστου που το μονο που παραγει
είναι κουράδες. Ο Μποντεζαγιας, καθ.ηγητης της Ωδικης στο Β' και Η' Γυμνασιο
χαρακτηριζε ετσι συλληβδην ολους του μαθητές.

η τσιρλα
Η διαρροικη κουραδα αλλα και η ιδια η ενοχληση της διάρροιας.Η διαρροικη
κενωση. Τελειως υδαρής. Συνοδευεται με πονο το κν. κοψιμο. το χρωμα της
τσιρλας καλειται τσιρλ'ι. Η διαροια καλειται τσιρλιπιπί (από το ταίρλα σαν πιπί,
υδαρής όπως τα ούρα)

ΦΡ: Εφαγα εκεινο το κωλοφαγο 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 φαντασι α να φθάσει στο σκωρ.
Δημιουργησε λοιπον τον ενικο το σκατό. Η ριζα σκωρ περασε στην σκωρία
κοινως σκουριά και στην σκωραμίδα.
Το σκωρ απανταται στον Αριστοφάνη (Βατραχοι, Πλούτος)
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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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.
τα σκατωσαμε : 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 κανω επανω μου = παλι εννοει τα σκατα. χέζομαι. μεταφορικα σημαινει
φοβαμαι παρα πολυ.

Συνώνυμα
κακά (παδικο λεξιλογιο)
κοπρανα (Ιατρικο λεξιλόγιο) πβ. εξέταση κοπράνων.

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

Τα σκατά στην ποίηση
Λόγῳ κακοσμιας και αχρηστειας, ελάχιστους ποιητές ενεπνευσε.

Βλ.τους Μυρωμένους στίχους του Γ. Σουρή:
Τίποτε δεν απόμεινε στον κόσμο πια για μένα,
όλα βρωμούν τριγύρω μου και φαίνονται χεσμένα.
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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.
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>

κοπρανα
Συνώνυμο του σκατά. Ευπρεπης η χρήση της λέξης. Μονον ως ιατρικος ορος .
(πβ. εξεταση κοπράνων, μέλαινα κοπρανα εκδεικτικα γαστροραγίας).
Από το αρχαίο κοπρος κν. κοπριά.
Παραγωγα
κοπροσκυλο αχρηστος σκυλος που μονον κοπρον παράγει. πβ.
κουραδομηχανή. μτφ ανθρωπος αναλόγου παραγωγικότητος.

Ξένα σκατά
STERCUS
λατινικο από τη ριζα SKART από την Σανσκριτικη

MUSCERDA
Λατινικ : περιττωμα ποντικου, ποντικοκούραδο.
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
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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 καποπιο ανθρωπο stronzo = ανοητο με την ιδια
συχνότητα που εμεις χαρακτηριζουμε καποιο μαλακα. Το αντιστοιχο Αγγλικο
είναι asshole = κωλοτρυπίδα.

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

Φράσεις
Δεν μας χέζεις = Συνωνυμο του παράτα μας . Πβλ. του του Χ. Κλυν δεν μας
χέζεις ρε Νταλλάρα. ή απλά χέσε μας

Παροιμίες
Συ κατουράς στην πορτα σου, εγω χέζω στη γωνια σου.

Ποιηση
πιανουν και γραφουν μια γραφη
χεζουν τα γενια του κατη
Κατω στου Βαλτου τα χωρια - Παραδοσιακο

κενώνω
Εννοειται τά εντερά μου αλλα σήμερα λεγεται μονον το παραγωγο ουσιατικο:
κένωσις. Ιατ. Ο ασθενης ειχε πεντε διαροικες κενωσεις

κλανω
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 ετοιμαζεται να την αμολησει.
Το αρχαιο ρημα κλάω, κλώ: σπαω, θραυω, τεμαχιζω εχει ως μετοχη αοριστου
κλασας.
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Η Καινη Διαθήκει αναφερει διασπαρατα τη μετοχη κλασας:
Χωρίο Κείμενο
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 κλασας 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 κλασας επεδιδου αυτοις
ΠράξειςΑποστόλων, 20:11
αναβας δε και κλασας τον αρτον και
γευσαμενος εφ ικανον τε ομιλησας αχρι αυγης ουτως εξηλθεν
ΠράξειςΑποστόλων, 27:35
ειπας δε ταυτα και λαβων αρτον
ευχαριστησεν τω θεω ενωπιον παντων και κλασας 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

βδέω
αρχαιο ρημα συνώνυμο του σημερινου 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.

περδομαι
από οπου και η πορδη.
(πω. παροιμια: λείψε εσύ καλογερε κι΄ευχή σου κι η πορδή σου και άλλη ο
που ακλουθάει γαιδαρο ακουει και τις πορδες του, πορδιζω καιψ
φραρνιζομαι για το γιατρο σκοτίζομαι, με πορδες 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 (αφροδοκρουσιών).
Εγκύκλιος διαταγή προς απάσας τας αρχάς του Κράτους, Νομαρχίας και Δημάρχους, της υπ’ εμέ Αστυνομικής
Περιφερείας της πόλεως Δημητσάνας.

Επηρεασμος από το αφεδρών = πρωκτός και αφρος παραγομενος κατά την εξοδον
αεριων εντος του υδατος.

ουρώ
Συνηθεστερον κατουρω = αποβάλω στον αποπατο τα ουρα 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
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ΓΡΑΦΗΣ
Επιγραφή σε τοίχους της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα : «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ
ΟΥΡΕΙΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΕΜΑΤΙΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»
Αντε κατούρα μας = παρατα μας, επειδει κανεις όταν κατουραει μετα φευγει από
εκεινο το μερος. συνωνυμο το χεσε μας πβλ. χεστα κι αστα, γαμησε μας κι αφησε
μας.
Σημασια: Δεχομαι να δεχθώ μια ζημια προκειμενου να απαλλαγω από την
παρουσια σου.
Συν. κατουρώ

ουρα και κάτουρα
Τα ουρα λεγονται και κατουρα. Θελω να ουρήσω λεγεται θελω να κατουρήσω ή να
κανω το νερο μου ή θελω το ψιλο μου.
(Εννοείται ευκολως τι είναι το χοντρό μου)

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

Φράσεις
Φιλησε κατουρημένες ποδίες
Εκλιπαρησε υψηλα ισταμενα προσωπα με τον πιο δουλικο τροπο.

οπου αγαπάς κατουρησε κι οπου μισεις κτενισου.
Ποιηση
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

Αναφορές
Ο Μαρτιάλης (3.78) κάνει ένα ωραίο λογοπαίγνιο
για να πειράξει κάποιον Παυλίνο:
rninxisti currente semel, Pauline, carina.
meiere vis iterum? Jam Palinurus eris.
(Μια φορά κατούρησες την καρίνα του πλοίου, Παυλίνε. Θες να την
ξανακατουρήσεις; Τότε θα γίνεις Παλίνουρος)
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.

Παράγωγα
ουροδοχειον
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ουροδοχειον
Η δοχειον νυκτος. Η αρχαία ουράνη.
Από εδώ το ψευδώνυμο ρτου ποιητη Κωστα Νιάρχου που ηταν Κώστας Ουράνης.

ουροσυλλεκτης
συγχρονο πλαστικο ποτηρασκι για την συλλογη ουρων προοριζομενων για
πικροβιολογικη εξέταση.

ουρολαγνεια
Διαστροφή του γεννετησιου ενστικτου που συνίσταται στην ερωτικη απολαυση δια
της καταποσεως των ουρων του ερωτικου συντροφου κατά την στιγμην της
παραγωγης των .
Ελαφροτερη μορφη της διαστροφης αν καποιος φτειαχνεται με το να τον
κατουράνε. Δηλ. εδώ η ΦΡ. κατουρα μας είναι ερωτικη επικληση.
πβλ την Κρητική μαντινάδα
Της χηρας το ψιλο νερο και τον καρκινο γειαίνει
προπαντος να το πιει κανεις απ την πηγη που βγαίνει.

σκουπιζω
Το σκουπισμα του αποπατου μετα την χρηση είναι απαραιτητο μετα το
χέσιμο. Επειδη ως φάνεται δενν το γνωριζουν οι περισσοτεροι σε πολλους
αποπατους βλεπουμε την πληθωρα επιγραφων στις τουαλέττες
παρακαλουμε μην πετατε χαρτια εντος της λεκανης
ΔΗΛ .ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΑΜΕ;
η ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΘΑ ΗΤΑΝ :
ΠΕΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΦΑΕΙ Ή ΠΙΕΙ
αφηστε την τουαλεττα όπως θα θελατε να την βρειτε.
ΔΗΛ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΡΩ ΌΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΩ
ΕΓΩ. ΕΤΣΙ ΓΛΥΤΩΝΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ.
καθαριζω την Καλλιόπη
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 με το
οποιο εσπρωχνε τις αστοχήσασες κουράδες εντος της οπής. Τα
στρατιωτικα αφοδευτηρια ειναι τουρκικου τυπου δηλαδη στερουνται
λεκανης.

Υποκατάστατα
Πολλες φορες ο αποπατος δεν είναι διαθεσιμος τοτε υπαρχουν διαφορες
εναλλακτικες λυσεις.

Πάννες για ενηλικες
> λόγῳ ακράτειας

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

Υποσεντονα
λόγῳ ακράτειας σε κλινη νοσοκομειου.

Χημικες τουαλέττες
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Χημικες τουαλέττες
Σε καμπικνγκ

Καθοικια
Οι μεγαλοι δεν τα χρησιμοποιουν πια γιατι οι τουαλεττες είναι πλεον μεσα
στο σπιτι.
Ετυμ: από το κατά+οικία
Στα μωρα που "τα λένε" δινουν ένα κθοικανι γιατι η λεκάνη είναι πολύ
φαρδια. Μια κανοτομια είναι η ειδικη κουλουρα που τεχνητά στενευει την
τρυπα της λεκανης και ένα σκαμνάκι ώστε το παιδακι να μπορει να ανεβει
την λεκάνη.
Συνώνυμα τσουκάλι, αγγειό, δοχειον νυκτός.

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

Πάπια
Σε νοσοκομεια ή σπιτια για κατάκοιτους ασθενεις)
Καποτε την σκωραμίδα την λενε παπια
Παπια ή παπακι λεγεται ο συλλεκτης της πληρους ποσοτητος των ουρων του
κατακοιτου ασθενους.
Ετυμ. λόγῳ του σχήματος που ομοιάζει μα το ομώνυμο νηκτικο πουλι.
(διαφορο του ουροσυλλεκτης)
Το κανω την παπια δεν σημαινει ουρω, κατουράω αλλα αδιαφορων,
υπεκφέυγω, κανω την παλαβη.
βλέπε Υπογλώσσιο 14
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ΠΑΠΙΑ

ΠΑΠΑΚΙ UNISEX

Παροιμίες
Χέσε ψηλά κι αγνάντευε.
Το χέσε ψηλά ειναι τεχνικώς αδύνατον (πβ. φτυνεις επανω, φτυνεις τα
μούτρα σου) μαλλον είναι χεσε ψιλά (λιγο) και κοιτα μηπως εργεται κανενα
κυμα και βρεθεις στην θαλασσα. Από το χέσιμο στην κουπαστή της βαρκας.
Λεγεται με την σημασια χεστα, σκατα τα πραγματα.

χεσε κωλε κι ασε κι ολε
κωλος που εμαθε να κλανει, ευκολα δεν ξεμαθαινει.

ΑΤΑΚΤΑ Page 12

Βιβλιογραφια
241
1077
170
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