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Οι μειωτικοί/υβριστικοί όροι για τα γυναικεία ‘ελαττώματα’  
στις διαλέκτους και στη ΝΕΚ

Abstract

This paper focuses on a category of taboo words, i.e. on the epithets referring to the 
pejorative/insulting terms that define the female gender, attaching to it specific and 
stereotypical negative qualities. Giving examples selected primarily from the mod-
ern Greek dialects and secondarily from the standard modern Greek language the 
paper attempts: (a) to classify and etymologize, to some extent, this linguistic mate-
rial· (b) to consider if it contributes (or reverses) the establishment of widespread 
gender stereotypes, that create and perpetuate language sexism· and (c) to study its 
sociolinguistic dimension.

1. Εισαγωγή - δομή εργασίας

Mε τον όρο ταμπού (taboo) περιγράφονται λέξεις ή φράσεις που συσχετίζονται 
καταδηλωτικά με πράγματα ή καταστάσεις που δεν επιτρέπεται να κατονο-
μαστούν (Trudgill 2000, 18), ήτοι με συμπεριφορές οι οποίες είναι απαγορευμέ-
νες ή κατεσταλμένες κατά έναν καταφανώς παράλογο ή/και υπερφυσικό τρό-
πο. Οι λέξεις-ταμπού αποτελούν ένα ιδιαίτερα προσφιλές επικοινωνιακό μέσο 
ψυχοκοινωνικής υφής, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στο πλαίσιο της 
χυδαιολογίας, της αργκό, του λεκτικού χιούμορ κ.α., εμφανιζόμενο κυρίως στις 
άτυπες, προφορικές συνομιλίες. 

Από τις διάφορες ταξινομίες λέξεων-ταμπού, που απαντούν στη σχετική βι-
βλιογραφία, στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στους 
μειωτικούς/υβριστικούς όρους της νέας ελληνικής που προσδιορίζουν το γυναι-
κείο φύλο, αποδίδοντάς του συγκεκριμένες και στερεότυπες αρνητικές ιδιότη-
τες. Οι αρνητικές γυναικείες αναπαραστάσεις ανήκουν εν γένει στα επίθετα/
προσωνύμια (epithets· βλ. Jay 1999, 25· Battistella 2005), δηλαδή τους μειωτικούς, 
προσβλητικούς ή υβριστικούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι στοχοποιούν άτομα ή/
και ομάδες ατόμων, επί τη βάσει διακρίσεων, όπως το φύλο και η σεξουαλικό-
τητα, η φυλή, η εθνότητα, το θρήσκευμα, η κοινωνική τάξη, καθώς και η εξωτε-
ρική εμφάνιση, η ηλικία, η αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου.

Σε μια διαγλωσσική και διαπολιτισμική επισκόπηση, διαπιστώνεται εύκολα 
ότι οι μειωτικοί/υβριστικοί όροι που χαρακτηρίζουν τις γυναίκες εμφανίζουν μια 
σειρά από κοινά γνωρίσματα. Έτσι, συχνά αναφέρονται σε κάποια πτυχή της 
γυναικείας φύσης ή συμπεριφοράς, η οποία περιβάλλεται από συγκεκριμένα 
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ταμπού, όπως ο ερωτισμός, η έλλειψη κάλλους κτλ.· διαθέτουν πάντοτε έναν 
υφολογικά ουδέτερο παράλληλο τύπο (variant), ο οποίος, από σημασιολογική 
άποψη, έχει τουλάχιστον την ίδια έκταση (extension) με τον μειωτικό, αλλά δι-
αφέρει ως προς την εκφραστική/βιωματική σημασία (π.χ. γυναίκα vs σκρόφα)· 
εμφανίζουν ενίοτε δια-ποικιλιακά (cross-varietal) συνώνυμα με διαφορετικές συν-
δηλώσεις, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά συγκείμενα και επίπεδα 
ύφους, π.χ. γυναίκα, κορίτσι, δεσποινίς, γκομενάκι, μουνάκι κτλ. 

τέλος, από κοινωνιογλωσσική άποψη, συνδέονται άρρηκτα με συγκεκριμένα 
έμφυλα στερεότυπα,1 λειτουργώντας ως εργαλεία κοινωνικής ισχύος, εφόσον 
μέσω της χρήσης τους νομιμοποιούν διαδεδομένες αρνητικές αναπαραστάσεις 
και φυσικοποιούν2 συγκεκριμένες ιεραρχικές διευθετήσεις εις βάρος των γυναι-
κών (Embrick & Henricks 2013, 3), συμβάλλοντας στη διαιώνιση του γλωσσικού 
σεξισμού. 

Με βάση τα παραπάνω, στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: (α) να παρα-
θέσει επιλεγμένα παραδείγματα από το λεξιλόγιο που αφορά τα γυναικεία 
‘ελαττώματα’, έτσι όπως παρουσιάζεται πρωτίστως στις νεοελληνικές διαλέ-
κτους και τα ιδιώματα και δευτερευόντως στη νεοελληνική κοινή (νΕΚ), που 
αποτελούν αδρομερώς3 τις γλωσσικές αποτυπώσεις της παλαιότερης παραδο-
σιακής και της σύγχρονης νεοελληνικής κοινωνίας αντίστοιχα·4 (β) να ταξινομή-
σει το συγκεκριμένο λεξιλόγιο σημασιολογικά, μελετώντας παράλληλα κάποιες 
βασικές ετυμολογικές του διαστάσεις· (γ) να εξετάσει κατά πόσο συμβάλλει (ή, 
αντίθετα, ανατρέπει) την καθιέρωση διαδεδομένων έμφυλων στερεοτύπων, που 
συγκροτούν και διαιωνίζουν τον γλωσσικό σεξισμό· και (δ) να μελετήσει την κοι-
νωνιογλωσσική του διάσταση.

το υλικό που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται: (i) από το ανέκδοτο αρχείο του 
ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών, για τα παραδείγματα από τις διαλέκτους και τα 
ιδιώματα· (ii) από τα σώματα κειμένων του ΣΕΚ και του ΕΘΕΓ, καθώς και από 
αποδελτίωση νεοελληνικών λεξικών για τα παραδείγματα της νΕΚ.

1 τα κοινωνικά στερεότυπα εν γένει συνιστούν μετωνυμικές κατασκευές, στο πλαίσιο των οποί-
ων μια υποκατηγορία έχει κοινωνικά αναγνωρισμένο στάτους ως αντιπροσωπευτική της συνολικής 
κατηγορίας, συνήθως με σκοπό τη διατύπωση πρόχειρων κρίσεων για ολόκληρες ομάδες ανθρώπων 
(Lakoff 1987, 71). 

2 Βλ. Faiclough 2001, 76–77. 
3 Ασφαλώς η νεοελληνική κοινωνία δεν αποτελεί ούτε τώρα, ούτε, πολύ περισσότερο, στο πα-

ρελθόν, ένα ομογενοποιημένο σύνολο, είτε γλωσσικά είτε κοινωνικά, οπότε θα ήταν ακριβέστερο να 
κάνουμε λόγο για “κοινωνίες” και όχι για “κοινωνία”. Ωστόσο, θεωρήσαμε ότι αυτή η συμβατική 
ομογενοποίηση διευκολύνει την καλύτερη αξιοποίηση, ταξινόμηση και σύγκριση των γλωσσικών 
δεδομένων μας, χωρίς να επιφέρει ουδεμία αλλοίωσή τους.

4 Η πρόταξη του διαλεκτικού υλικού έναντι αυτού της νΕΚ θεωρήθηκε πιο χρήσιμη, εφόσον 
αυτό το υλικό είναι λιγότερο γνωστό, δυσεύρετο και πολύτιμο για τη συγκριτική μελέτη με το αντί-
στοιχο της κοινής
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2. Κατηγορίες γυναικείων ‘ελαττωμάτων’

Προχωρώντας τώρα στην ανάλυση του γλωσσικού υλικού μας, θα το ταξινομή-
σουμε, με βάση τα θεωρούμενα τυπικά γυναικεία ‘ελαττώματα’.

2.1 H ελευθεριάζουσα ερωτική/σεξουαλική συμπεριφορά

Η πιο ευρεία θεματική κατηγορία που κατά κανόνα παράγει πλήθος μειωτικών/ 
υβριστικών όρων γύρω από το γυναικείο φύλο είναι αυτή που αναφέρεται στην 
ερωτική και σεξουαλική συμπεριφορά των γυναικών, γεγονός που βρίσκει ασφα-
λώς το γλωσσικό του αντίστοιχο τόσο στις διαλέκτους όσο και στην κοινή. Στε-
ρεοτυπικά, η ελευθεριάζουσα στάση των γυναικών απέναντι στις ερωτικές σχέ-
σεις είναι κοινωνικά στιγματισμένη και μεμπτή. Ας σημειωθεί μάλιστα ότι τα 
γυναικεία γεννητικά όργανα και το μοτίβο της ‘άπιστης’ συζύγου (Allan & Bur-
ridge 2006, 7, 145) αποτελούν, διαγλωσσικά και διαπολιτισμικά, τα πιο δημοφι-
λή πεδία ‘έμπνευσης’ για το λεξιλόγιο-ταμπού. 

(α) Ονομασίες γυναικείων γεννητικών οργάνων 
Όπως αναφέραμε σε παλαιότερη εργασία μας,5 πολλές ονομασίες γυναικεί-

ων γεννητικών οργάνων στις ν.ε. διαλέκτους και τα ιδιώματα απεικονίζουν μια 
δύσκολη κατά το παρελθόν κοινωνική πραγματικότητα ως προς τις σεξουαλι-
κές σχέσεις, π.χ. το γυναικείο αιδοίο ονομάζεται στην Κρήτη πασχαλινό, γιατί 
μόνο το Πάσχα το βλέπουν οι χριστιανοί, ενώ ο γυναικείος οργασμός ουσιαστικά 
θεωρείται είτε ανύπαρκτος είτε, ακόμα και όταν αναγνωρίζεται, δηλώνεται με 
έναν όρο που χαρακτηρίζει τον άνδρα, όπως φαίνεται στη φρ. από τη λακωνία: 
Της ήρθανε τ’ αdρίκεια της ‘ήρθε σε οργασμό’. Και σήμερα όμως, οι ονομασίες 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων εξακολουθούν να είναι μειωτικές – μόνο 
πολύ λιγότερο ευφάνταστες, ή να χρησιμοποιούνται μετωνυμικά για να χαρα-
κτηρίσουν κάτι αρνητικό: π.χ. Μουνιά, Παναθηναϊκοί!, τραβάμε τις μουνότριχές 
μας!, γίναμε μουνί!

(β) Η άπιστη 
Ως προς τη συζυγική απιστία τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι στο ιδιωματι-

κό υλικό του αρχείου του ΙΛΝΕ, το ερμήνευμα ‘άπιστος’, όταν πρόκειται για αρ-
σενικό, σημαίνει κατά βάση αυτόν που προδίδει τη θρησκευτική του πίστη ή 
φέρεται ανέντιμα στους φίλους του, ενώ, μόνο όταν πρόκειται για θηλυκό, ση-
μαίνει κυρίως τη συζυγική απιστία. Για παράδειγμα, μαλαγιάρα ονομάζεται με-
ταφορικά στην Εύβοια η άπιστη σύζυγος (αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη σημα-
σία για το αρσενικό). Η κυριολεκτική σημασία της λέξης μαλαγιάρης είναι ‘ζώο 
που δεν ακολουθεί πιστά το κοπάδι αλλά ξεστρατίζει για να βοσκήσει αλλού’.6 
Ο αλαμμάνος επίσης σημαίνει στο αρσ. ‘αλλόθρησκος, ασεβής, ή φοβερός’ αλλά 
στο θηλ. δηλώνει ‘αυτή που μπορεί να απατά, την πλάνο’.

5 Βλ. Βραχιονίδου 2012, 730.
6 Από το επίθ. αμάλαγος.
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Στα παραδείγματα από τη νΕΚ τώρα, το αρνητικό πρόσημο της απιστίας 
φαίνεται να έχει μετατοπιστεί (και) στον αρσενικό πληθυσμό, δηλώνοντας μια 
αντίστοιχη μετατόπιση του κοινωνικού αξιακού συστήματος, χωρίς ωστόσο να 
έχει ακόμα εξισωθεί με εκείνο του γυναικείου πληθυσμού. Έτσι οι όροι γκομενά-
κιας/γκομενιάρης, γυναικάς, μπερμπάντης,7 μουρντάρης,8 που αφορούν άντρες 
με άστατη και έντονη ερωτική ζωή, θεωρούνται αρνητικοί όταν πρόκειται για 
άντρες που είναι δεσμευμένοι, διαφορετικά λέγονται συνήθως χάριν αστειότη-
τος ή θεωρούνται και θετικοί, καθώς όπως φαίνεται, οι άντρες σήμερα καταδι-
κάζονται κοινωνικά όχι για την προκλητική ερωτική τους στάση αλλά μόνο για 
την πολυγαμική διάθεσή τους. τα ρήματα ξενοκοιμάμαι/ξενοκοιτάζω/ξενοπη-
δάω είναι σε κάθε περίπτωση αρνητικά, αλλά το επίθετο κερατάς με το οποίο 
αποκαλείται ο απατημένος σύζυγος δεν έχει αντίστοιχό του θηλυκό (η μτχ. κε-
ρατωμένη έχει σαφώς μικρότερη βαρύτητα), ενώ η παροιμία όσο καθίζει ο κε-
ρατάς το κέρατό του αυξάνει αποκαλύπτει μια εμμονή σε παλαιότερα πρότυπα 
(επιθετικής) αντιμετώπισης της γυναικείας μοιχείας. 

Σε αυτή την κατηγορία θα εντάξουμε και λέξεις που αφορούν το άτομο που 
προκαλεί την απιστία. λέξεις όπως αντροχωρίστρα, ανακατώστρα, αντροκλέ-
φτρα είναι κοινές και πολύχρηστες μέχρι σήμερα.9 Πάντως το αντροχωρίστρα 
και αντρογυνοχωρίστρα που απαντούν στην Κρήτη λημματογραφούνται στο 
αντίστοιχό τους αρσενικό επίθετο, ασφαλώς από την κυρίαρχη τάση της υπό-
ταξης του θηλυκού στο αρσενικό, παρόλο που το αρσενικό παράδειγμα είναι 
μεμονωμένο και στις δύο περιπτώσεις.

(γ) Η προκλητική, ανήθικη, ερωτοτρόπος
Στα ν.ε. ιδιώματα πάντως, με λέξεις-ταμπού χαρακτηρίζονται ακόμα οι γυναί-

κες που περιποιούνται τον εαυτό τους (καθώς αυτό θεωρείται ένδειξη πρόκλησης 
προς το άλλο φύλο), που ερωτοτροπούν, που αναζητούν προγαμιαίες σχέσεις 
και αλλάζουν ερωτικούς συντρόφους, που φανερώνουν την ερωτική τους διάθεση 
ακόμα και στον νόμιμο σύντροφό τους. Για παράδειγμα, στη Σάμο η προκλητική 
γυναίκα αποκαλείται γυαλομούρα (επειδή η ‘μούρη’ της ‘γυαλίζει’ από τα φτια-
σιδώματα) και στα Καλάβρυτα τζουλούφω, επειδή αφήνει ‘τσουλούφι’, προσέχει 
δηλαδή το χτένισμα και την εξωτερική της εμφάνιση. Στην Ήπειρο η άστατη 
και άπιστη γυναίκα ονομάζεται φουρλαΐδα – η πρώτη σημασία της λέξης είναι 
‘μικρό πτηνό που μετακινείται αδιαλείπτως κάνοντας μικρές πτήσεις’. Για την 
ακόλαστη και ακόρεστη ερωτικά γυναίκα, με πολλούς συντρόφους, βρίσκουμε 
τους μειωτικούς όρους: αντρού (προφανώς σε αντιδιαστολή με τον όρο γυναικάς, 
όμως η λέξη αντρού δεν διατηρείται στη νΕΚ σήμερα), κωλοσπασμένη (Πάρος), 
κατά πάσα πιθανότητα από την πρακτική του πρωκτικού έρωτα ίσως και προς 
διαφύλαξη της παρθενίας, λιματσασμένη (Πάρος), δηλαδή πεινασμένη (ερωτι-

7 Από το ιταλ. birbante ‘κατεργάρης’.
8 Από το τουρκ. murdar ‘βρόμικος’.
9 να διευκρινίσουμε ότι το λ. αντροκλέφτρα σημαίνει στη νΕΚ την ‘αντροχωρίστρα’ αλλά ιδιω-

ματικά (βλ. Κερασούντα Πόντου) σημαίνει τη ‘γυναίκα που κλέβει τα υπάρχοντα του συζύγου της’.
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κά), τσιμπομάλα (υπό τον τύπο τζ’μπομάλα) (λήμνος), δηλαδή ‘τσιμπημένη και 
μαλαγμένη ερωτικά’, στραγγαρχίδα και στραγγαρχίδω (Ήπειρος, Θεσσαλία 
κ.α.),10 ψωλογλειφού (χαλδία Πόντου), τσουκαλτσάρου (Βλάστη), δηλαδή αυτή 
που ‘τσουκαλνιέται, συνουσιάζεται’,11 μαυλιδόνα/μαγλιδόνα λέγεται στα Κύθη-
ρα η πρόστυχη γυναίκα πιθανώς από το ουσ. μαυλίδι12 ‘ξύλο για προσάναμμα’, 
άρα σημαίνει ‘αυτή που ανάβει τους άνδρες’. Στη Σάμο και τη Ζάκυνθο το αρσ. 
ξεφυσάρης σημαίνει ‘αυτός που πέρδεται’, όμως το θηλ. ξεφυσάρα είναι η ‘ανή-
θικη γυναίκα’ (προφανώς από τους ερωτικούς αναστεναγμούς της). Ασφαλώς σε 
αυτή την κατηγορία ανήκουν και όλα εκείνα τα επίθετα που χαρακτηρίζουν την 
εκδιδόμενη γυναίκα: πουτάνα (κοινό) και πρωτοπουτάνα (Κεφαλονιά, νάξος), 
βιζιτού, γεβέντα (Σίφνος, Άνδρος), γεβεντούσα και γεβεντούκλω (Κυνουρία),13 
καραδημόσια, καρακαπεζάνα και καρακαπέ,14 παστρικιά (κοινό) και παστρικο-
πλυμένη, μουτσευτάρα (στη συνθηματική γλώσσα των κασσιτερωτών) πιθανώς 
από το ρήμα μουτσεύω/μουντεύω ‘ουρώ, συνουσιάζομαι’.

2.2 Η γυναικεία ταυτότητα αυτή καθαυτή

χαρακτηριστικό επίσης των κοινωνικών αντιλήψεων είναι το γεγονός ότι λέξεις 
που ετυμολογικά προέρχονται από όρους που σημαίνουν τη γυναίκα συχνά κα-
ταντούν να σημαίνουν όλα τα στερεοτυπικά γυναικεία ‘ελαττώματα’, κάτι που 
εξακολουθεί να συναντάται και στη νΕΚ. Π.χ. γυναίκες (στον πληθ.) αποκα-
λούνται ευφημιστικά οι πόρνες, γυναίκαρος στο Μαρτάνο της Κάτω ιταλίας 
λέγεται η ‘θρασεία και φιλήδονη γυναίκα’, γύναικος στην Κύπρο ‘η γυναίκα κα-
κής διαγωγής’· η πρώτη σημασία της λέξης τσουρδέλα και τσούρδω (Ήπειρος) 
είναι ‘κόρη, θυγατέρα’, όμως κατάντησε να σημαίνει τη ‘ζωηρή και ερωτότρο-
πη κοπέλα’, ακριβώς όπως συμβαίνει και στο κοινό τσούλα (και τα παράγωγα 
τσουλ-άρα, τσουλ-ί, τσουλ-ίτσα) που σύμφωνα με τα λεξικά προέρχεται από το 
παλαιότερο ιταλικό ciulla ‘κοπέλα’. Αξιοσημείωτη επίσης βρίσκουμε την παρα-
τήρηση που προκύπτει από τη σύγκριση των πλούσιων γλωσσικών οικογενειών 
των λημμάτων άντρας και γυναίκα αντίστοιχα, στο διαλεκτικό υλικό του ΙΛΝΕ: 
τα σύνθετα και παράγωγα του λ. γυναίκα έχουν κατά βάση μειωτικό χαρακτή-
ρα ενώ εκείνα του λ. άντρας εμφατική χροιά. Ενδεικτικά παραθέτουμε: γυναι-
κομάνι, γυναικοβρόντι, γυναικοβρόχι, γυναικομάντρι, γυναικοσωρός ‘πλήθος 
γυναικών’, γυναικοχάβρα ‘θορυβώδης συγκέντρωση γυναικών’ (δεν υπάρχουν 
αντίστοιχα παράγωγα από το άντρας), γυναικόλογα (Πωγώνι, Κεφαλονιά) ‘κενά, 
μη σοβαρά λόγια’· από την άλλη βρίσκουμε τα λήμματα αντρίκειος, αντρειωσύ-
νη, αντροπαλεύω ‘μάχομαι γενναία’, άντρακλας, όλα με θετική σήμανση. Αρνη-
τική σήμανση έχει το λ. αντροσκοτώστρα (χαλκιδική) ‘η σύζυγος που εκούσια 

10 Από το ρ. στραγγίζω, το ουσ. αρχίδι και το επίθημα -α/-ου.
11 Από το ρ. τσοκαλίζω/τσοκαλνώ ‘χτυπώ, γαμώ’.
12 Από το ρ. μαυλίδι και το επίθημα -όνα. 
13 Από το ρ. γεβεντίζω ‘διαπομπεύω’.
14 Από το τουρκ. kara ‘μαύρος’ και kahpe ‘πόρνη’.
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ή ακούσια συντελεί στον θάνατο του συζύγου της’, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο 
παράγωγο λήμμα από τη γυναίκα. Αντρειοχόρταρο είναι το χόρτο που κατά 
τη λαϊκή δοξασία τρώνε οι αντρείοι, ενώ γυναικόχορτο ένα βολβώδες φυτό που 
ρυθμίζει την έμμηνο ρήση ή που οδηγεί σε αποβολή τις εγκυμονούσες. υποτιμη-
τικός άλλωστε θεωρείται συχνά, τόσο στις διαλέκτους όσο και στην κοινή, και 
όποιος όρος σχετίζεται με γυναίκες όταν λέγεται για άντρα, καθώς υπονοείται 
ότι ο άνδρας έχει χάσει τα (θετικά) ανδρικά χαρακτηριστικά του και έχει ‘ξεπέ-
σει’ στα (αρνητικά) γυναικεία, π.χ. γυναικούλης, γυναικουλίστικος, γυναικωτός 
(κοινά), γυναικόπιστος (Πόντος) ‘αναξιόπιστος, όπως οι γυναίκες’, γυναικόμυ-
αλος (Πόντος, Κεφαλονιά) ‘αυτός που έχει θηλυκό νου, άμυαλος’, σπανόγρια ‘ο 
σπανός άνδρας’ (υποτιμητικά). το αντίστροφο όμως, δεν συμβαίνει πάντα, π.χ. 
αντρογυναίκα (κοιν.), αντριτσάνα (Κύπρος) ‘γυναίκα ανδρώδης και ρωμαλέα 
σαν άνδρας’, αντρομανώ ‘(για γυναίκες) δείχνω ενεργητικότητα άνδρα’ (Εύβοια).

Ακόμη, συναντώνται υποτιμητικοί όροι για τη γυναίκα εν γένει, χωρίς να επι-
κεντρώνουν σε κάποιο ιδιαίτερο αρνητικό χαρακτηριστικό, απλώς και μόνο συ-
γκρίνοντας τη γυναικεία ταυτότητα με την αντρική. Είναι σε όλους, υποθέτου-
με, γνωστοί οι όροι παιδί ‘αρσενικό τέκνο’ ≠ κορίτσι ‘θηλυκό τέκνο’ και η κοινή 
φράση φέρεται σα γυναικούλα! που λέγεται και για άνδρες. Επίσης, στο λιβίσι 
και στη Μάκρη της Μ. Ασίας έλεγαν έναν gουμ-μάτιν άθρουπους κι δικουχτώ 
γυναίκις ‘ο άνδρας είναι καλύτερος από πολλές γυναίκες’.

τέλος, αξίζει να επιστήσουμε την προσοχή σας σε δύο δεδομένα από τη σύγ-
χρονη ν.ε. γλωσσική πραγματικότητα: το πρώτο είναι η σημασιολογική και κοι-
νωνιογλωσσική διάσταση του ρ. γαμώ σε αντιδιαστολή με το γαμιέμαι και των 
παραγώγων τους. Ενώ λοιπόν θα μπορούσαν τα δύο ρήματα να αποτελούν 
απλώς τις δύο όψεις της ίδιας πράξης, είναι σαφές ότι προστίθεται αξιολογική 
χροιά, αποτιμώντας θετικά ό,τι προκύπτει από τον ενεργητικό τύπο και αρνη-
τικά ό,τι προκύπτει από τον παθητικό: π.χ. Πάμε να τους γαμήσουμε!, Είναι 
και γαμώ τα παιδιά!, Γάμησε πάλι! ≠ Γαμήθηκα στη δουλειά!, μτχ. γαμημένος-
η-ο κ.ά. το δεύτερο είναι η διαπίστωση της αλλαγής κοινωνικής στάσης μέσα 
στον χρόνο απέναντι στην ενδεδειγμένη ερωτική στάση των γυναικών. Μπορεί 
λοιπόν να είναι ακόμα υβριστικό το τσούλα, όμως αρνητικό πρόσημο πλέον 
έχουν και όροι, όπως αγάμητη, μυξοπαρθένα κτλ., καθώς, η παντελής έλλειψη 
ερωτικών εμπειριών της γυναίκας θεωρείται σήμερα μειονέκτημα.

2.3 Η ελλιπής μητρότητα

Μια τρίτη μεγάλη κατηγορία παραγωγής μειωτικών όρων για τη γυναίκα είναι 
το πεδίο της μητρότητας ή της έλλειψής της, ηθελημένης ή μη. Παραδοσιακά, 
μόνο η παντρεμένη, γόνιμη και τελικά η μητέρα που ανατρέφει ‘σωστά’ τα παι-
διά της είχε κάποια θέση στον κοινωνικό ιστό, ενώ οποιαδήποτε απόκλιση από 
αυτό το μοντέλο, εκούσια ή ακούσια, θεωρούνταν μεμπτή. Έτσι, η ανύπαντρη 
γυναίκα κάποιας ηλικίας λεγόταν ότι έμεινε στο ράφι και αποκαλούνταν με 
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πλήθος μειωτικών όρων, όπως μεγαλοκοπέλα, γεροντοκόρη (κοινά). Από την 
άλλη, η αδυναμία της αναπαραγωγικής διαδικασίας, που καταλογιζόταν απο-
κλειστικά στη γυναίκα, αντιμετωπιζόταν ως μέγα πταίσμα, με αποτέλεσμα η 
στείρα γυναίκα να αποκαλείται σπορορρίχτρα (νάξος), σούτα (Κεφαλονιά) (από 
το βεν./ιταλ. suta ‘ξηρασία’) κ.ά. Βαρύ πταίσμα αποτελούσε ασφαλώς και η 
έκτρωση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμοζόταν στις ανεπιθύμη-
τες εγκυμοσύνες ανύπαντρων γυναικών, που θεωρούνταν τα επαχθή αποτελέ-
σματα της ελευθεριάζουσας συμπεριφοράς των εν λόγω γυναικών, οι οποίες ως 
εκ τούτου χαρακτηρίζονταν μπασταρδορρίχτρες (Άνδρος), ξετουμπανιασμένες 
(Πελοπόννησος), χιλιόσπορες (Πάρος, Μάνη). 

Η σύγχρονη γλωσσική πραγματικότητα αποκαλύπτει τη σαφή μετατόπιση 
των κοινωνικών ηθών. Έτσι αντί για γεροντοκόρη σήμερα κάνουμε λόγο για 
ελεύθερη, ενώ και ο όρος στείρα χρησιμοποιείται όλο και σπανιότερα. Εξάλλου 
είναι γνωστός ο αγγλικός όρος childfree που τείνει να αντικαταστήσει τον πα-
λαιότερο childless, αν και δεν υπάρχουν (ακόμα;) οι ελληνικοί αντίστοιχοί τους.

2.4 Η έξοδος της γυναίκας στον δημόσιο χώρο

Η τέταρτη ομάδα ‘μεμπτών’ γυναικείων συμπεριφορών προέρχονται από ιδιό-
τητες που οδηγούν τη γυναίκα στην έξοδο από την ιδιωτική σφαίρα στον δη-
μόσιο χώρο. Εδώ βρίσκουμε μειωτικούς όρους που κατηγορούν τις γυναίκες 
κατά βάση είτε ως ‘γυρίστρες’ είτε ως ‘φλύαρες’ και ‘κουτσομπόλες’, ενώ συχνά 
αυτές οι στάσεις ενοχοποιούνται και συνδέονται τόσο με ελευθεριάζουσα ερω-
τική συμπεριφορά (βλ. 2.1) όσο και με την έλλειψη νοικοκυροσύνης (βλ. 2.6) 

Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα: Γυρνοθύρα αποκαλείται στη Μαγνη-
σία ‘η περιφερόμενη στα διάφορα σπίτια για συζήτηση’, ανυφαντού στην τήλο 
‘η περιφερόμενη εδώ και εκεί, η πανταχού παρούσα’,15 προφανώς επειδή πη-
γαινοέρχεται όπως η αράχνη όταν φτιάχνει τον ιστό της· ακόμα, συναντούμε 
τα λ. περπατάρω (Μακεδονία) ‘η άστατη και ανοικοκύρευτη’, σοκακού (πολ-
λαχ.) και σοκοκοπορτο’ύρα (Απέραθος νάξου), φερτού (Κατιρλί Βιθυνίας) ‘γυ-
ναίκα που πηγαινοέρχεται και διαδίδει νέα και ειδήσεις ή που δεν έχει μόνιμη 
κατοικία’, κλωθογιούρα, κοσμοντέλα.

Για τη φλυαρία και το κουτσομπολιό χρησιμοποιούνται συχνά όροι που παρο-
μοιάζουν το ακατάπαυστο τιτίβισμα των πουλιών ή τον βόμβο των εντόμων με 
την γλώσσα της γυναίκας, η οποία υποτίθεται μιλάει ακατάπαυστα: π.χ. η φλύ-
αρη γυναίκα λέγεται μετωνυμικά στην Κεφαλονιά γαρδελόγλωσσα (< γαρδέλι, 
είδος πουλιού), στη Θήρα και Πάρο φαφληδόνα ‘η άγρια μέλισσα’, στην Κύπρο 
σιλιντρινούνα ‘1. είδος μικρού πτηνού, 2. σαύρα’ και τριβητούρα ‘το πτηνό υπο-
λαΐς η πολύγλωττος’. Ακόμα συναντούμε όρους όπως βάξα (Μεγίστη) πιθανώς 

15 Από το ουσ. ανυφαντής ‘υφαντής’ και το επίθημα -ού.
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από το αρχ. βαβάζω16 ‘πολυλογώ, γογγύζω, κακολογώ’, γοργολαλού, βαρβάρω 
(Θράκ.),17 στομού (ενιαχ.), ψαλ’δουκέρου (Αιτωλοακαρνανία) ‘γυναίκα, που η 
γλώσσα της είναι ‘ψαλίδι’, δηλαδή όλο κόβει και ράβει, είναι δηλαδή πολυλογού 
και φλύαρη’,18 γρουσουζλίκω ‘κουτσομπόλα και δόλια’, μουρμουροκαλογριά (Κρή-
τη), καπανέθρω (Σκύρος) (< καπάνι ‘παγίδα, σαγόνι, στόμα’) και πολλά άλλα. 
Φυσικά και στη νΕΚ διατηρούνται επίθετα όπως γλωσσού, γλωσσοκοπάνα, 
λογού, κουτσομπόλα που είτε δεν έχουν το αρσενικό αντίστοιχό τους είτε αυτό 
έχει περιορισμένη χρήση.

2.5 Η απουσία κάλλους

Η απουσία κάλλους είναι μια άλλη βασική πηγή μειωτικών επιθέτων για τη γυ-
ναίκα. Εδώ θα θέλαμε να σταθούμε σε τρεις κυρίως παρατηρήσεις: 

(α) το κάλλος, σήμερα εξακολουθεί να παίζει πρώτιστο ρόλο στην παραγω-
γή επιθέτων, ωστόσο, αυτονόητα, ορίζεται διαφορετικά στο χθες και στο σήμε-
ρα. Στα ιδιώματα βρίσκουμε επίθετα λοιπόν όπως: γλυφιδού (Πόντος) ‘μετων. 
ισχνή γυναίκα’,19 δαυλοκόριτσο ‘κορίτσι που λόγω ασχήμιας ή άλλου ελαττώ-
ματος παντρεύεται δύσκολα’, μαυροτσουκάλα (ενιαχ.) ‘γυναίκα με μελαψό χρώ-
μα’, ρογοστούπωμα (Πελοπόννησος) ‘η κοντή γυναίκα’ (< ρο(γ)ί ‘δοχείο λαδιού’ 
και στούπωμα ‘πώμα’), ψηλοκαμήλα, ψηλοκαρυά, αλόγα. Στη νΕΚ, αντίθετα 
παρατηρούμε ότι οι παράλληλοι τύποι που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα ύφους έχουν πολλαπλασιαστεί ως αποτέλεσμα και της ανάγκης για 
ευφημισμό και πολιτική ορθότητα, βλ. π.χ. επίθετα που δηλώνουν τη χοντρή 
γυναίκα: βαρέλα, βουβάλα, τόφαλος, τετράπαχη ≠ εύσωμη, παχουλή, υπέρβαρη, 
στρουμπουλή.

(β) Πολλά επίθετα που χαρακτηρίζουν την ασχήμια, τόσο στο παρελθόν όσο 
και σήμερα, προέρχονται από ονομασίες ζώων. ταυτόχρονα όμως σε αυτά προσ-
δίδονται και αρνητικές ηθικές ιδιότητες πέρα από την εξωτερική εμφάνιση, π.χ. 
σκυλοσκαφίδα (Αρκαδία) ‘άτσαλη και άσχημη γυναίκα’, γκιόσα (σύνηθ.) ‘άσχη-
μη γυναίκα μεγάλης ηλικίας και συχνά αμαρτωλού παρελθόντος’,20 γιδιά (Πε-
λοπόννησος) ‘μέθυσος και χοντρή γυναίκα’,21 γουρούνα (κοινό) ‘γυναίκα ακά-
θαρτη, λαίμαργη, ασελγής’, σαλαμάντρα (πολλαχ.) ‘ανοικοκύρευτη, άσχημη, 
αργοκίνητη γυναίκα’. 

16 Βλ. ΙΛΝΕ, 1933 κ.ε.: λ. βάζω (ι) 2α-β-γ.
17 Πιθανώς ηχοποίητη λέξη.
18 Από το ουσ. ψαλιδοκέρι ‘ειδικό ψαλίδι με το οποίο διορθώνουν ή σβήνουν το φιτίλι από τις λα-

μπάδες’ και το επίθημα -ου.
19 Από το ουσ. γλυφίδι ‘ισχνός άνθρωπος’ (βλ. ΙΛΝΕ, 1933 κ.ε.: λ. γλυφίδι 2) και το επίθημα -ού.
20 Από το αλβ. gjosea ‘ψητό αίγειο κρέας’.
21 Βλ. ΙΛΝΕ, 1933 κ.ε.: λ. γιδιά 2 με τη σημ. ‘ασκί για τη μεταφορά υγρού (ανάμεσά τους και κρα-

σιού)’.
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2.6 Η κουταμάρα ή η πονηριά, η εξυπνάδα / η έλλειψη νοικοκυροσύνης / η σπατάλη  
ή η οκνηρία

τέλος, είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και αντίθετες μεταξύ τους ιδιότητες 
παράγουν μειωτικούς για τις γυναίκες όρους. Έτσι, στο διαλεκτικό υλικό μας 
βρίσκουμε επίθετα που κατηγορούν τη γυναίκα τόσο για την υποτιθέμενη φυ-
σική της κουταμάρα, όσο και για την πονηριά και την εξυπνάδα της. Άλλα αξι-
οκατάκριτα ελαττώματα θεωρούνται η έλλειψη νοικοκυροσύνης, η ανεπροκο-
πιά, η σπατάλη, η περιέργεια, η ανεντιμότητα και η οκνηρία. Έτσι τα επίθετα 
λαπατίκω (Αιτωλοακαρνανία), μπουνταλάτσα (Μακεδονία) (< μπουνταλάς και 
επίθημα -άτσα), σαλάιδω (Πελοπόννησος) (< σαλαΐζω ‘κουνώ’), χαϊβάνα (< 
τουρκ. hayvan ‘ζώο’), φασουλάρα (τένεδος) χαρακτηρίζουν την κουτή ή ανισόρ-
ροπη γυναίκα· από την άλλη με τα επίθετα μυρμηδόνα (Θράκη) (< πιθανώς από 
το ιοβόλο έντομο μυρμηδόνι), πεντεφούντω (Ήπειρος), τσάκα πελέκα (Θήρα), 
ψιστίκα (Μακεδονία) ονομάζεται η πανέξυπνη και πονηρή γυναίκα. Σαββατο-
στεγνώστρα αποκαλείται χλευαστικά στη νάξο η ανεπρόκοπη, γιατί στεγνώνει 
τα ρούχα της το Σάββατο (ενώ οι καλές νοικοκυρές πλένουν τη δευτέρα) και 
στον Πόντο μισοκοδέσποινα (από το επίθ. μισός και το ουσ. (οι)κοδέσποινα). Η 
τεμπέλα αποκαλείται καθούλα (Μάνη), στεκούλα (Εύβοια), σταχτοπούτα (Προ-
ποντίδα) (γιατί διαρκώς κάθεται δίπλα στο τζάκι και ανακατεύει τη φωτιά), 
χεζοτάψα (Ζαγόρι) ‘ακάθαρτη, τεμπέλα’· το λ. σπαταλιώνα αποτελεί συνώνυμο 
του γυναίκα (εφόσον θεωρείται ότι κάθε γυναίκα είναι σπάταλη).

2.7 Επίθετα από ονόματα υπερφυσικών γυναικών της μυθολογίας ή της λαϊκής παράδοσης

τελευταία αφήσαμε μια κατηγορία επιθέτων που έχει, κατά τη γνώμη μας, ιδι-
αίτερη σημασία. Πρόκειται για τα επίθετα που προέρχονται από κυριώνυμα 
και προσηγορικά που αποδίδονται σε γυναικείες υπερφυσικές οντότητες της 
αρχαιοελληνικής μυθολογίας αλλά και της λαϊκής παράδοσης. Η πιο ενδιαφέ-
ρουσα παρατήρηση εδώ είναι πως θηλυκά εύσημα στη νΕΚ είναι κακόσημα σε 
διαλέκτους, π.χ. γοργόνα ‘ωραία, ευειδής γυναίκα’ (νΕΚ) ≠ γοργόνα ‘γυναίκα 
υπερφυσική ως προς το μέγεθος αλλά και δυσειδής, ατημέλητη, κακότροπη, 
διεστραμμένη, μοχθηρή’ (Σύμη, Μεγίστη, Θήρα, νίσυρος). Ομοίως, Αμαζόνα 
‘ψηλή όμορφη γυναίκα’ (νΕΚ) ≠ αμαζόνα ‘κακή γυναίκα’ χίος (Καρδάμυλα), 
‘πολυλογού γυναίκα’ (Πελοπόννησος). Βυζού αποκαλείται στην Κρήτη και στον 
Πόντο ‘το πονηρό πνεύμα, η μάγισσα’ (υποθέτουμε ότι το λήμμα σχετίζεται με 
τον θρύλο της Μονοβύζας), Δαλιδά λέγεται ‘η πονηρή και πανούργος γυναίκα’ 
(Αμοργός, Μακεδονία, Πελοπόννησος),22 Γελλού23 ‘γυναίκα άγρια, κακή’ (Κύθη-
ρα, νάξος, ρόδος), ‘ανήθικη γυναίκα’ (λέσβος, Πελοπόννησος, ρόδος), Μέγαιρα24 

22 Από το μτγν. Δαλιδά (που προήλθε από τα εβραϊκά).
23 Από το αρχ. Γελλώ.
24 Από το αρχ. Μέγαιρα, μια από τις Ερινύες.
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είναι μια από τις πιο κοινές υβριστικές εκφράσεις για γυναίκα, όπως και λάμια.25 
Ο χαρακτηρισμός ξουτκιά ‘ξωτικιά, ξωτικό’ είναι στη Σάμο υβριστικός, όπως 
και καταμιαού (Θήρα), λέξεις που αρχικά ονομάτιζαν τη νεράιδα ή το φάντα-
σμα. τέλος, τζατζού σημαίνει δευτερευόντως στον Πόντο τη ‘μέγαιρα, πονηρή, 
ραδιούργα γυναίκα’, ενώ η πρώτη της σημασία είναι ‘νεράιδα ή γριά μάγισσα’26 
(πβ. τζάτζω, τζατζόγρια, κ.τ.ό.).

3. Συμπεράσματα - επίλογος

Ύστερα από την παράθεση του παραπάνω γλωσσικού υλικού, συνοψίζουμε κά-
νοντας τις εξής παρατηρήσεις: 

(1) Η μελέτη του διαλεκτικού υλικού συγκριτικά με το αντίστοιχο της νΕΚ 
μπορεί να πλουτίσει τη γνώση και την κατανόησή μας για αυτή την κατηγορία 
των λέξεων-ταμπού, δείχνει ωστόσο παράλληλα και το συγκριτικό προβάδισμα 
του πρώτου από την άποψη της ποικιλίας, της φαντασίας και των σχηματιστι-
κών μηχανισμών.

(2) τα γλωσσικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη μερική μετατόπιση των κοινω-
νικών αντιλήψεων (π.χ. σε σχέση με τις ανύπαντρες γυναίκες και την αυτοδιά-
θεση του γυναικείου σώματος), από την άλλη ωστόσο καταδεικνύουν και την 
επιμονή πολλών κοινωνικών στερεοτύπων (π.χ. της αποδιδόμενης στη γυναίκα 
φλυαρίας, πονηριάς, ανοησίας κ.ά.).

(3) Συναντώνται αρκετά λήμματα με λέξη κεφαλίδα το θηλ. αφού δεν απαντά 
αρσενικός τύπος π.χ. αγελαδάρα, αλόγα, ανακατώστρα, αντρογυνοξεχωρίστρα, 
βάξα, βαρβάρω, γεβέντα, γελλού κ.ά. Ενδιαφέρον έχει ότι σε λήμματα που δι-
αθέτουν αρσενικό τύπο, διαφοροποιούνται στη σημασία – ακόμη και στην κα-
κόσημη – ανάμεσα στο αρσ. και θηλ., όπως π.χ. συμβαίνει με το λ. αλαμμάνος.

Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να ομαδοποιήσουμε και να παρουσι-
άσουμε συγκριτικά τα προσωνύμια που αφορούν τα θεωρούμενα ως γυναικεία 
‘ελαττώματα’. Θελήσαμε έτσι να συμβάλουμε στη μελέτη ενός τμήματος των 
λέξεων-ταμπού, ενός λεξιλογίου που πιστεύουμε πως έχει μπροστά του ευρύ 
πεδίο μελλοντικών μελετών.
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