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Η εννοιολογική μεταφορά σε λέξεις - ταμπού
της Ν Ε Κ και των νεοελληνικών διαλέκτων
Μαρία Καμηλάκη, Γεωργία Κατσούδα & Μαρία Βραχιονίδου
Μπενάκειος Βιβλιοθήκη & Κ.Ε.Ν.Δ.Ι.-Ακαδημία Αθηνών
mar.kamilaki@gmail.com, katsouda@academyofathens.gr
vrachionidou@academyofathens.gr

Abstract
Taboo words of various categories (obscenities, slurs, profanities etc.) are non-preferable
wordings that denote behaviors considered as forbidden, immoral or improper on the basis
of particular politeness rules. Given that metaphor is one of the basic semantic mechanisms
for the formation and the renewal of taboo vocabulary, this paper aims at illustrating the
various ways in which conceptual metaphor, as described within the framework of cognitive
linguistics, contributes to this field both synchronically and diachronically. The data analyzed
is drawn from Standard Modern Greek and the dialects.
Λέξεις-κλειδιά: λέξεις-ταμπού, εννοιολογική μεταφορά, μετωνυμία, γνωσιακή γλωσσολογία

1. Εισαγωγή
Το λεξιλόγιο ταμπού αποτελεί την κοινωνικά σεσημασμένη και ψυχικά σκοτεινή
πλευρά της γλώσσας, καθώς κωδικοποιεί την πολιτισμική γνώση μιας γλωσσικής κοινότητας, όταν αυτή αφορά σε ζητήματα «ενοχοποιημένα», τα οποία προκαλούν φόβο,
κοινωνική αμηχανία και συναισθηματική αναστάτωση.
Το συχνά λογοκριμένο και απόκρυφο σημασιολογικό πεδίο των λέξεων-ταμπού
(taboo words) περιλαμβάνει τρεις διαβαθμίσεις (Allan και Burridge 2006: 31-34): α) τον
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ευφημισμό (euphemism), δηλαδή την αντικατάσταση μιας χυδαίας ή επώδυνης λέξης/
έκφρασης από μια πιο «ευγενική», γενικόλογη, περιπαικτική ή τεχνική (π.χ. οπίσθια),
β) τον δυσφημισμό (dysphemism)1, το αντίθετο του ευφημισμού, δηλαδή μια απορριπτική ή προσβλητική λέξη ή φράση που αντικαθιστά μια ουδέτερη ή εύσημη λέξη (για
το προηγούμενο παράδειγμα: κώλος) και γ) τον ορθοφημισμό (orthophemism), όρο
που πλάστηκε από τους Cameron και Kulick (2003: 29), προκειμένου να καλυφθεί το
κενό ανάμεσα στον ευφημισμό και τον δυσφημισμό, αποδίδοντας ευθείες ή ουδέτερες
εκφράσεις, οι οποίες είναι τυπικά πιο επίσημες και πιο ευθείες/κυριολεκτικές επιλογές
σε σχέση με τον αντίστοιχο ευφημισμό, που είναι πιο οικείος, μεταφορικός και έμμεσος
(για το προηγούμενο παράδειγμα: έδρα) (πβ. Allan και Burridge 2006: 33).
Αναγνωρίζοντας ότι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς δημιουργίας των λέξεων-ταμπού είναι η μεταφορά, στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί
λεπτομερέστερα η συμβολή της τόσο στον σχηματισμό, όσο και τη διαχρονική σημασιολογική μεταβολή του απαγορευμένου λεξιλογίου όχι μόνο της νεοελληνικής
κοινής (Ν.Ε.Κ.), αλλά και των διαλέκτων και των ιδιωμάτων. Ακόμη, να διακριθεί η
μεταφορά από τη συγγενή έννοια της μετωνυμίας στο πεδίο του λεξιλογίου ταμπού.
Διευκρινίζεται προκαταβολικά ότι ο μεταφορικός λόγος προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της γνωσιακής γλωσσολογίας, και δη της εννοιακής/εννοιολογικής μεταφοράς
(conceptual metaphor, βλ. Lakoff and Johnson 1980), η οποία εξετάζει τους τρόπους
με τους οποίους ο ανθρώπινος νους συλλαμβάνει και σχηματίζει έννοιες, κατανοεί,
οργανώνει και εκφράζει την εμπειρία (βλ. Παναρέτου 2011). Υπό αυτή την οπτική,
η μεταφορά είναι διάχυτη στην καθημερινή μας επικοινωνία και δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της λογοτεχνίας (βλ. Kövecses 2002), που εξυπηρετεί μόνο ρητορικούς και υφοαισθητικούς σκοπούς, όπως παραδοσιακά θεωρείτο στις φιλολογικές
προσεγγίσεις του μεταφορικού λόγου. Ως γενικός γνωσιακός μηχανισμός, η εννοιολογική μεταφορά κατευθύνει τον ομιλητή/την ομιλήτρια στο να εντοπίσει ομοιότητες/αναλογίες ανάμεσα σε δύο φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους εννοιολογικές
οντότητες, έτσι ώστε να θεμελιώσει ένα σύστημα αντιστοιχίσεων (mapping) ανάμεσα
στο πεδίο-πηγή, το οποίο είναι οικείο και συγκεκριμένο, και στο πεδίο-στόχο, που
είναι λιγότερο οικείο και αφηρημένο. Απώτερος σκοπός αυτού του μηχανισμού είναι
να κατανοηθεί η δεύτερη έννοια με τους όρους της πρώτης.
1

Οι δυσφημισμοί διακρίνονται περαιτέρω κατά τον Jay (1992), σε ταμπού ή βωμολοχίες (taboo or obscenity), επιφωνηματικές υβριστικές εκφράσεις (expletives), βλασφημίες (blasphemy), ανοσιολογίες
(profanity), κατάρες (cursing), χυδαιότητες (vulgarisms), περιθωριακή γλώσσα ή αργκό (slang), καθώς
και προσβολές και φυλετικούς δυσφημισμούς (insults and racial slurs).
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2. Τα γλωσσικά δεδομένα
Για την επιλογή του προς παράθεση υλικού από τη Ν.Ε.Κ. και τη λεξικολογική (ερμηνευτική, ετυμολογική, μεταγλωσσική) τεκμηρίωσή του, χρησιμοποιήσαμε ως βάση
τέσσερα από τα πλέον έγκριτα λεξικά, το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής [ΛΚΝ]
(1998) του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη, το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
[ΛΝΕΓ] (20124) και το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας [ΕΛΝΕΓ]
(2009) του Κέντρου Λεξικολογίας, καθώς και το Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής
Γλώσσας [ΧΛΝΓ] (2014) της Ακαδημίας Αθηνών. Για τη μεσαιωνική ελληνική ανατρέξαμε στο Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669)
του Κριαρά (1969 κ.εξ.). Συμπληρωματικά αξιοποιήθηκαν ειδικά λεξικά, όπως το Λεξικό της λαϊκής του Δαγκίτση (1967), το Λεξικό της πιάτσας του Καπετανάκη (19622),
το Λεξικό της Ελληνικής Αργκό (Λεξικό της Πιάτσας) του Παπαζαχαρίου (1992), Το
ουαλικό λεξικό του σεξ του Πλατή (2007) και το Index Maladictus. Το βρωμολεξικό,
του ιδίου (Πλατής 2014). Ως πηγές «αλίευσης» λέξεων-ταμπού χρησιμοποιήθηκαν,
ακόμη, το διαδίκτυο (ηλεκτρονικά μηνύματα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, chat fora κ.ο.κ.),
προϊόντα της μαζικής κουλτούρας (τραγούδια, τηλεοπτικός λόγος, κινηματογραφικές
ταινίες) και κάθε είδους προφορικά (π.χ. οπαδικά συνθήματα, παροιμίες) ή γραπτά
κείμενα (λ.χ. περιοδικά έντυπα, λογοτεχνικά έργα, συνθήματα σε τοίχους). Για το διαλεκτικό υλικό αξιοποιήθηκε τόσο το μέχρι τώρα εκδεδομένο Ιστορικόν Λεξικόν της
Νέας Ελληνικής (της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων) (ΙΛΝΕ 1933 κ.εξ.),
όσο και το ανέκδοτο υλικό του Αρχείου του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών
Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών (Κ.Ε.Ν.Δ.Ι).

3. Παρουσίαση και σχολιασμός των δεδομένων
3.1. Τυπολογία των μεταφορών στο λεξιλόγιο ταμπού
Δύο είναι οι βασικοί τύποι εννοιολογικής μεταφοράς στο πεδίο του λεξιλογίου ταμπού.
Ο πρώτος αφορά τις περιπτώσεις πολυσημίας, όπου μόνο η μεταφορική σημασία
(πεδίο-στόχος) είναι λέξη-ταμπού, δηλαδή η σημασιολογική μετακίνηση και η εγκαθίδρυση ενός συστήματος συγκεκριμένων αντιστοιχίσεων γίνεται από ένα πεδίο-πηγή,
που είναι μη απαγορευμένο, σε ένα πεδίο-στόχο, που είναι απαγορευμένο/ταμπού.
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Επομένως, η πρόσθετη, μεταφορικά αποκτηθείσα σημασία είναι καταδηλωτικά και
συμπαραδηλωτικά «μολυσμένη». Όπως επισημαίνει και ο Ljung (1984: 23), βασική
προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό μιας λέξης ως ταμπού είναι το να χρησιμοποιείται
με τη «μη τεχνική έννοια του όρου».
Το αποτέλεσμα αυτής της μετακίνησης μπορεί να είναι:
α) η δημιουργία δυσφημισμού:
Π.χ. η λέξη κόπανος, όταν χρησιμοποιείται για το εργαλείο, με το οποίο πλένονταν
τα ρούχα παλιότερα, είναι ουδέτερη και κατάλληλη σε όλα τα περιβάλλοντα. Αντιθέτως, όταν δηλώνει τον ‘ανέντιμο και πονηρό χαρακτήρα’ (π.χ. «Είναι μεγάλος
κόπανος!»), λειτουργεί δυσφημιστικά.
Αντιστοίχως, οι έμφυλες προσβολές (gendered slurs) πατσαβούρα ‘κομμάτι παλιού
συνήθως, άχρηστου υφάσματος, που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό’ και λινάτσα ‘χοντρό ύφασμα από λινάρι ή καννάβι’, με κοινό πεδίο-στόχο τη σημασία ‘γυναίκα χείριστης διαγωγής’, συνήθως με ελευθέρια σεξουαλική συμπεριφορά, έχουν ως
υπονοούμενη τη μεταφορά η κακη διαγωγη τησ γυναικασ ειναι βρομια. Μέσω αυτών
αποδίδεται στερεοτυπικά στο γυναικείο φύλο ένα ευρύτερο σύμπλεγμα αρνητικών
χαρακτηριστικών, όπως η χυδαιότητα, η προστυχιά και η δυστροπία του χαρακτήρα.
Στο πεδίο των χαρακτηρολογικών προσβολών, ο (ν)τενεκές είναι το ‘δοχείο κατασκευασμένο από λευκοσίδηρο’, με ορισμένη συνήθως χωρητικότητα, ή το περιεχόμενο αυτού, π.χ. «Aγόρασα έναν τενεκέ τυρί», αλλά μεταφορικά ο όρος χρησιμοποιείται
για ‘άνθρωπο που δεν αξίζει τίποτα’, που είναι κενό δοχείο χωρίς περιεχόμενο, π.χ.
τενεκές ξεγάνωτος.
Από τον οικείο και απτό χώρο της οικοδομικής τέχνης αντλούν τα υλικά τους προσβολές όπως ντουβάρι, τούβλο και στόκος για το άτομο με περιορισμένη ευφυΐα, η
οποία συσχετίζεται με την ακαμψία και την ανελαστικότητα των οικοδομικών υλικών.
Πολύ συνηθισμένοι είναι και οι μεταφορικοί παραλληλισμοί, στους οποίους οι εικαζόμενες (όχι απαραιτήτως αληθινές) ιδιότητες των ζώων αποδίδονται μειωτικά
στους ανθρώπους: π.χ. πεταλουδίτσα ‘ομοφυλόφιλος’, μαϊμού ‘απατηλός, απατεώνας’,
γουρούνα ‘ευτραφής γυναίκα’, σκύλα (πβ. αγγλ. bitch ‘σκύλα’) για γυναίκα ανήθικη ή
δύστροπη, κλώσα και κότα για την ελαφρόμυαλη, χαμηλού επιπέδου γυναίκα, που διαρκώς κουτσομπολεύει (σημειωτέον ότι ο δεύτερος όρος χρησιμοποιείται γενικότερα
για τον δειλό άνθρωπο), αλεπού και νυφίτσα για πονηρό άνθρωπο, φίδι, έχιδνα και
οχιά για τον/την επικίνδυνα κακόβουλο/-η, σφήκα για τον/την ραδιούργο/-α, μούργος ‘σκουρόχρωμο τσοπανόσκυλο’ για άσχημο, δύστροπο άνθρωπο (πβ. αγγλ. dog
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‘ελεεινός άνθρωπος’), μουλάρι για τον πείσμονα (πβ. αγγλ. mule ‘μουλάρι’), γαϊδούρι/
γάιδαρος για άξεστο, αναίσθητο, επίμονο άνθρωπο, μοσχάρι και βόδι για χοντροκομμένο, άξεστο ή ανόητο (πβ. αγγλ. ox), ιπποπόταμος για παχύσαρκο άνδρα ή γυναίκα,
καμήλα για τον/την μνησίκακο κ.ο.κ.
Τέλος, ποιος μη μυημένος στην οπαδική ορολογία μπορεί να καταλάβει ότι εντός
γηπέδου παλτό δεν ονομάζεται κάποιο πανωφόρι, αλλά ‘ο παίκτης του οποίου η επίδοση κρίνεται μη ικανοποιητική’ και γατάκι ‘ο βραχύσωμος παίκτης που υστερεί στις
σώμα με σώμα μονομαχίες’;
Και μερικά παραδείγματα από τις διαλέκτους και τα ιδιώματα: η διαλεκτική λ. παράσυρος, από την Κρήτη, ‘είδος σκούπας φτιαγμένης από θάμνο’ (πεδίο-πηγή) σημαίνει και ‘ανάπηρος σωματικά ή διανοητικά’ (πεδίο-στόχος)· στο πεδίο των φυλετικών
δυσφημισμών, φαραώνης/-ισσα σήμαινε αρχικά τον Αιθίοπα, ως πατριδωνυμικό, αλλά
και μειωτικά ‘τον γύφτο’, ενώ στα συνθηματικά γλωσσάρια Ζαφείρης, δηλαδή ‘ποντίκι’, σήμαινε και τον Εβραίο, ο οποίος θεωρείτο ότι έχει όψη ποντικού.
β) η δημιουργία ευφημιστικού υποκαταστάτου:
Η ευφημιστική μεταφορά αποτελεί μια συντομευμένη σύγκριση που, με τη βοήθεια
της εικόνας που δημιουργεί, υπονοεί ή θυμίζει την έννοια κατά τρόπο υποκειμενικό ή
αντικειμενικό, με στόχο να μετριάσει, να καλύψει και ουδέποτε να επιτείνει μια λέξηταμπού (Γιακουμάκη 2000: 170, 172).
Μερικά παραδείγματα: δεδομένου ότι για το άτομο η κοινωνικοποίηση στην τροφή προηγείται της κοινωνικοποίησης στον ερωτικό λόγο, η μεταφορά ο έρωτασ/το
σεξ είναι φαγητο αναδεικνύεται ιδιαίτερα παραγωγική. Συχνή είναι π.χ. η παρομοίωση των γεννητικών οργάνων με φρούτα και λαχανικά: έτσι, το ανδρικό μόριο, όταν
πληροί τις προσδοκώμενες προδιαγραφές μεγέθους, χαρακτηρίζεται ως αγγούρι,
μελιτζάνα, λουκάνικο ή μπανάνα, ενώ όταν κρίνεται υποδεέστερο αυτών παρομοιάζεται με μπάμια, φασολάκι, γαριδάκι, φιστικάκι ή πακοτίνι. Σε ό,τι αφορά το γυναικείο φύλο, τα μεγάλα στήθη είναι καρπούζια, πεπόνια κ.ά., ενώ τα μικρά λεμονάκια,
βερικοκάκια κ.ο.κ.
Επίσης, η χρήση πνευστών οργάνων, όπως φλογέρα και φλάουτο, για να δηλωθεί το
στοματικό σεξ, υπονοεί την εννοιολογική μεταφορά το στοματικο σεξ είναι πνευστο
μουσικό όργανο, εφόσον και οι δύο τομείς απαιτούν τη συμμετοχή της στοματικής
κοιλότητας.
Αντιστοίχως, το ρήμα τελειώνω με την ευφημιστική σημασία του πεθαίνω συμπαρέσυρε και άλλες λέξεις συναφείς ή συγγενικές (π.χ. την έννοια του πεθαίνω απέκτησαν
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και ρήματα που δηλώνουν τη φυγή ή το τέλος, π.χ. χάνομαι, σβήνω, τερματίζω). Όταν
κάποιος έχει ήδη πεθάνει, απαντούν τα ευφημιστικά έφυγε (για τον άλλο κόσμο, με
μεταφορική προσομοίωση του θανάτου με ταξίδι/διαδρομή), έκλεισε τα μάτια του/τα
έκλεισε και κοιμήθηκε (και ο λόγιος τύπος εκοιμήθη,όταν πρόκειται για εκκλησιαστικό
αξιωματούχο), που αντανακλούν την πανάρχαια αντίληψη ότι ο Ύπνος και ο Θάνατος
ήταν αδέρφια, παιδιά της Νύχτας και του Ερέβους κ.ά.
Και στις διαλέκτους τα παραδείγματα αφθονούν: στη Μακεδονία οι όρχεις λέγονται
αρχοντάδες. Καθώς η λέξη αρχίδια είναι απαγορευμένη, ο/η ομιλητής/-τρια διαλέγει
τις θετικές, κατά τη γνώμη του ή τη γνώμη της γλωσσικής κοινότητας, ιδιότητες
του όρου δήλωσης: έτσι, θετικές ιδιότητες που συνδέονται με τους όρχεις είναι η
ισχύς, η δύναμη, η υπεροχή, το προνόμιο. Γι’ αυτό, βρίσκει μέσω της μεταφοράς ως
υποκατάστατο τη λέξη αρχοντάδες, που συγκεντρώνει αυτές ακριβώς τις ιδιότητες. Οι
όρχεις με ευφημιστική μεταφορά λέγονται και περιουσία, π.χ. «Πρόσεχε την περιουσία
σου μη χτυπήσεις» (Γιακουμάκη 2000: 173).
Ακόμη, για τα ανθρώπινα περιττώματα εντύπωση κάνουν οι αντιφράσεις
βασιλοπούλα (Κρήτη) και αρχόντισσα (Κεφαλονιά), υπονοώντας προφανώς το
μεγάλο μέγεθος του απεκκριματικού προϊόντος.
Τέλος, η περιοδικότητα της εμμήνου ρύσεως περιγράφεται με αρκετές ιδιωματικές
λέξεις, συνήθως στον πληθυντικό, όπως τα μηνιάτικα (Όφις Πόντου), τα μηνιαία
(Αδριανούπολη), η τάξη (Κρήτη, Κύθηρα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες κ.ά.) και τα
συνήθεια (πολλαχού).
Να σημειωθεί ότι μεταφορικά σχηματίζονται όχι μόνο ευφημισμοί, αλλά και
ορθοφημισμοί, στους οποίους μια αρχικά ουδέτερη έννοια μετατρέπεται σε λέξηταμπού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η λ. έδρα, που στο κλινικό λεξιλόγιο
αντικαθιστά τη λέξη κώλος.

***
Ο δεύτερος τύπος αφορά τη μεταφορική, μέσω ομοιότητας ή αναλογίας, ενεργοποίηση περισσότερων της μιας σημασιών της ίδιας λέξης-ταμπού (επομένως, τόσο το πεδίο-πηγή, όσο και το πεδίο-στόχος ανήκουν στο ταμπού λεξιλόγιο), π.χ. η λέξη σκατό ‘τα κόπρανα’, μεταφορικά δηλώνει α) οτιδήποτε θεωρείται άθλιο, τιποτένιο, χωρίς
αξία, β) χρησιμοποιείται ως αναφώνηση που εκφράζει αγανάκτηση, δυσαρέσκεια ή
οργισμένη άρνηση, γ) αναφέρεται μειωτικά σε άπειρο νεαρό άτομο.
Αντιστοίχως, ο περίφημος δυσφημισμός μαλάκας, αν και αρχικά σημαίνει ‘αυτόν
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που αυνανίζεται’, σπανίως χρησιμοποιείται πια με αυτή την έννοια. Οι σημασίες που
προσλαμβάνει, κυρίως στον προφορικό λόγο, είναι πολλές και διαφοροποιούνται
ανάλογα με τα συμφραζόμενα (‘χαζός’, ‘ανέντιμος’, ‘ανεπιθύμητος’, ‘αφελής’, ‘κορόιδο’ κ.ά.). Μάλιστα, μεταξύ οικείων θεωρείται οικείος χαιρετισμός ή φιλική υβριστική
προσφώνηση (expletive), σχεδόν συνώνυμη του ‘φίλος’ (θυμίζουμε την σε ευρεία κυκλοφορία μεταξύ νεαρών ομιλητών/-τριών ερώτηση «Ρε μαλάκα, είσαι μαλάκας;»).
Σε αυτή την περίπτωση εντάσσονται και πολύσημες λέξεις, όπως π.χ. γαμήσι ‘συνουσία’ αλλά και ‘δυσκολία’, παπάρια ‘όρχεις’ αλλά και ‘ανοησίες’, μπουρδέλο ‘οίκος
ανοχής’ αλλά και ‘κατάσταση χαοτική και ανοργάνωτη’, μουνόπανο, αρχικά ‘ύφασμα
για την απορρόφηση της εμμήνου ρύσεως, πρόδρομος της σερβιέτας’ και ‘άνθρωπος
ηθικά αχρείος’ κ.ο.κ.
Και στις διαλέκτους, συχνή είναι η παρομοίωση του ανθρώπου με άσχημη εξωτερική
εμφάνιση με ένα φόβητρο, π.χ. σκιάχτρο, λάμια, μάγισσα, μέδουσα κ.ά.

3.2. Εννοιολογική μεταφορά και διαχρονία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθετη αλληλεπίδραση των διαδικασιών σχηματισμού εννοιολογικής μεταφοράς με τις διαδικασίες της γλωσσικής αλλαγής.
Πολλές λέξεις ταμπού ήταν απαγορευμένες ήδη από την εποχή της πρώτης εμφάνισής τους (π.χ. πόρνη, κίναιδος, ψωλή κ.ά.). Ωστόσο από τη συγκριτική διαγλωσσική έρευνα μπορούμε να βρούμε λέξεις – αρχαίες, μεταγενέστερες, μεσαιωνικές ή και
νεότερες – που αρχικά ήταν ουδέτερες, οι οποίες όμως με την πάροδο του χρόνου,
αντικαθιστώντας ως ευφημισμοί άλλες λέξεις-ταμπού, υπέστησαν σημασιολογική
επιδείνωση. Ο ρόλος της ευφημιστικής αντικατάστασης τον οποίο μια ουδέτερη λέξη
ανέλαβε, την οδήγησε σε «μόλυνση» τελικά από το θέμα ταμπού, στο οποίο αυτή η
λέξη αναφερόταν καταδηλωτικά (πβ. Allan και Burridge 2006: 43).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σημασιολογική μεταβολή του ρ. πηδώ: αρχικά είχε τη σημασία ‘πάλλομαι, τινάσσομαι’, ενώ αντικατέστησε σταδιακά το ρήμα
ἄλλομαι ‘κάνω άλμα’. Όμως στη μεσαιωνική Ελληνική, εκτός από τη βασική σημασία
του ‘πραγματοποιώ άλμα, ανεβαίνω ή κατεβαίνω με άλμα’, το ρήμα απέκτησε και τη
μεταφορική σημασία ‘συνουσιάζομαι, έχω σαρκική επαφή με γυναίκα’. Ποιες, όμως,
είναι οι αναλογίες ανάμεσα σε αυτές τις δύο μη συσχετιζόμενες έννοιες, ώστε να φτάσουμε από το ‘πραγματοποιώ άλμα’ στη «επιδεινωμένη» σημασία ‘συνουσιάζομαι’;
Από τη διαχρονική μελέτη του ρήματος (βλ. Κριαράς 1969 κ.εξ.: λ. πηδώ), φαίνεται ότι
το ρήμα λεγόταν ευφημιστικώς αντί του ρήματος γαμώ για αρσενικά ζώα, και μάλιστα
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ιπποειδή, τα οποία κατά τη συνουσία ανασηκώνουν τα μπροστινά τους πόδια και τον
κορμό τους σαν να επρόκειτο να πραγματοποιήσουν άλμα, π.χ.:2
(1) πηδοῦν τη τὰ γαδούρια.

Συναξ. Γυν. 800

Η χρήση του ρήματος επεκτάθηκε, πάλι κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, και σε περιπτώσεις [+έμψυχο/+ανθρώπινο]: ο μεν ενεργητικός τύπος πηδώ για τους άνδρες, ο
δε παθητικός πηδιέμαι για γυναίκες, π.χ.
Ωστόσο, το ουσ. πήδημα δεν φαίνεται να επιμολύνθηκε από το ομόρριζο ρήμα κατά
(2) α. Καὶ κεῖνος ὅπ’ ὀρέγεται πολλὰ νὰ τὴν πηδήσει.
β. Δείχνει τάχα ὅτι μαδιέται, άλλ’ αὐτὴ πολλὰ πηδιέται.

  Σαχλ. Ν310
Συναξ. Γυν. 1174

τους μεσαιωνικούς χρόνους. Ενδιαφέρον πάντως έχει ότι η επιδεινωμένη σημασία του,
όπως την εντοπίσαμε στο Λεξικό Πρωίας (βλ. Ζευγώλης et al. 1933), αφορούσε και πάλι
ζώα: συγκριμένα, καταγράφεται ο τύπος (α)πήδημα με τη σημασία ‘επίβασις, όχευσις’.
Ανάλογη είναι και η πορεία του ρήματος γαμώ, που στην αρχαία ελληνική σήμαινε
‘νυμφεύομαι, παίρνω για γυναίκα’, λεγόταν και μεταβατικώς για γονείς που διαλέγουν σύζυγο για το παιδί τους, ενώ ως μεσοπαθητικό για γυναίκα είχε τη σημασία
‘παντρεύομαι’. Επειδή, όμως, η συνουσία είναι συστατικό στοιχείο του έγγαμου βίου,
ήδη από την αρχαιότητα το ρήμα απέκτησε με σημασιολογική επέκταση και τη σημασία ‘συνουσιάζομαι’, η οποία ήταν η μόνη που επικράτησε στα μεσαιωνικά χρόνια.
Την ίδια εποχή κάνει και την εμφάνισή της η λέξη γαμήσι ‘η συνουσία’ (14ος αι.) και
ο γαμέας (15ος-16ος αι.) ‘ο φιλήδονος άνδρας’, που θα μετεξελιχθεί τυπολογικώς σε
γαμιάς. Το ρήμα σήμερα, τόσο στη Ν.Ε.Κ., όσο και στις νεοελληνικές διαλέκτους και
τα ιδιώματα έχει μόνο τη σημασία ‘συνουσιάζομαι’.
Δεν είναι, λοιπόν, λίγες οι περιπτώσεις που μόνο με τη διαχρονική σημασιολογική
μελέτη μιας λέξης μπορεί να δικαιολογηθεί η σημερινή - συχνά αδιαφανής – μεταφορική, ταμπού σημασία της.

2

Τα παραδείγματα προέρχονται από το Thesaurus Linguae Graecae (TLG) με συντομογράφηση βάσει
του Κριαρά (1969 κ.εξ.).
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3.3. Η μετωνυμία και το λεξιλόγιο ταμπού
Μεγάλη συνάφεια παρατηρείται ανάμεσα στους μηχανισμούς της μεταφοράς και της
μετωνυμίας, οι οποίες στο πλαίσιο της γνωσιακής προσέγγισης συνεξετάζονται ως
δυο μορφές μεταφορικού λόγου (βλ. Kövesces και Radden 1998), οπτική που υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη: ενώ η μεταφορά αξιοποιεί την ομοιότητα ανάμεσα
σε διακριτά εννοιολογικά πεδία, όπου κάτι αντικαθίσταται από κάτι άλλο που του
μοιάζει, στη μετωνυμία αξιοποιείται η γειτνίαση εννοιών που συνανήκουν στο ίδιο
πεδίο, με αντικατάσταση κάποιας ιδιότητας, του αιτίου ή του αποτελέσματος ενός
πράγματος από το ίδιο το πράγμα. Μάλιστα σύμφωνα με τον Cruse (2004: 211-212),
η μετωνυμία αφορά κυρίως τις σχέσεις περιέχοντος-περιεχομένου, συμβολιζόμενουσυμβόλου και όλου-μέρους. Χαρακτηριστικά οι Lakoff and Johnson (1980: 36f) σημειώνουν ότι, ενώ βασική λειτουργία της μεταφοράς είναι η σύλληψη ενός πράγματος με
τους όρους ενός άλλου, στη μετωνυμία επιτρέπεται η αντικατάσταση μιας οντότητας
από μια άλλη (βλ. και Καμηλάκη, Κατσούδα και Βραχιονίδου 2015: 36-37).
Αναλύοντας το corpus του λεξιλογίου ταμπού, διαπιστώθηκε ότι η μετωνυμία αποτελεί βασικό μηχανισμό για τη δημιουργία τόσο δυσφημισμών όσο και ευφημισμών.
Σε αντίθεση με τους Χριστοπούλου και Ξυδόπουλος (2014: 254), για τους οποίους η
μετωνυμία περιορίζεται στα πεδία της εξωτερικής εμφάνισης/ασχήμιας, συμπεριφοράς και καταστάσεων, σύμφωνα με τη δική μας έρευνα, η μετωνυμική αντικατάσταση
απαντά σε όλα τα πεδία του ταμπού-λεξιλογίου, όπως αυτό έχει οριστεί παραπάνω.
Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά τους δυσφημισμούς, η έντονα αρνητικά σεσημασμένη λέξη μουνί, όταν, αντί για το ομώνυμο ανατομικό όργανο, αποδίδεται μετωνυμικά σε γυναίκα, σημαίνει το ‘σεξουαλικά ελκυστικό θηλυκό’, αντανακλώντας τη
σεξιστική αντικειμενοποίηση της γυναίκας. Κατ’ ανάλογο τρόπο, ο όρος αρχίδι δηλώνει τον ‘ανέντιμο, ανήθικο άνθρωπο’. Ακόμη, κύρια ονόματα όπως Φακλάνα3 αντί για
‘πρόστυχη/χυδαία γυναίκα’4 και Τόφαλος αντί χοντρός λειτουργούν μετωνυμικά ως
σχήματα κατεξοχήν για τις αντίστοιχες κατηγορίες.
Αντιστοίχως, οι μετωνυμικές ευφημιστικές αντικαταστάσεις που εντοπίσαμε εντάσσονται στις ακόλουθες περιπτώσεις (βλ. Καμηλάκη, Κατσούδα και Βραχιονίδου 2015:
47-48).5
3
4
5

Το ουσ. φακλάνα ήταν το κυριώνυμο της λογοτεχνικής ηρωίδας ανώνυμου λαϊκού βωμολοχικού έργου
(βλ. Κατσούδα 2012: 859).
Γενικώς, βλ. Γιακουμάκη (2000: 185, 18).
Βλ. και Κατσούδα (2008: 268-270).
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1. το όργανο ή ο τόπος αντί για την ενέργεια ή τον χειριστή, π.χ. κάνει πεζοδρόμιο
αντί είναι πόρνη.
2. μια πράξη στη θέση άλλης, που λαμβάνει χώρα στο ίδιο μέρος: κοιμάμαι με κάποιον αντί του κάνω σεξ, καθώς στο κρεβάτι καταλήγουμε για ύπνο και ξεκούραση, αλλά και όταν κάνουμε σεξ.
3. το αποτέλεσμα αντί για την αιτία: π.χ., βρομίζω/λερώνομαι αντί χέζω/χέζομαι,
βρέχομαι αντί κατουριέμαι.
4. το περιέχον αντί του περιεχομένου, π.χ. είσαι μουρλοκομείο αντί είσαι μουρλός/
μουρλή.
5. ο τόπος προέλευσης, αντί του προερχόμενου απ’ αυτόν πράγματος: π.χ. οθωμανικό σεξ αντί ‘πρωκτικό σεξ’, καθώς αυτό το είδος σεξ θεωρείται ότι είθισται σε
Οθωμανούς.
6. η ύλη αντί αυτού που φτιάχνεται απ’ αυτήν: π.χ. πισσίτης (διαλεκτικώς) αντί ‘ο
διάβολος’, γιατί είναι φτιαγμένος από μαύρη πίσσα.
7. η χαρακτηριστική ιδιότητα αντί του συνόλου, π.χ. άσπρη αντί ηρωίνη.
8. ένα τμήμα του συνόλου αντί για το σύνολο και αντιστρόφως: πχ. κόκκινα φανάρια αντί πορνεία.
9. η λειτουργία ή ο ρόλος πράγματος αντί για το ίδιο το πράγμα: προφυλακτικό
αντί για καπότα.
10. το αφηρημένο στη θέση του συγκεκριμένου: κρέας αντί πέος.
Και στο πεδίο της μετωνυμίας η διαχρονική μελέτη του υλικού μάς επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη μεταβολή ουδέτερων αρχικά λέξεων σε δυσφημισμούς. Για παράδειγμα, η καριόλα, η οποία ανήκει στο λεξιλόγιο της ΝΕΚ ως υβριστικός χαρακτηρισμός για γυναίκα, πρωτοεμφανίστηκε κατά τον 17ο αι. και είχε αποκλειστικά
τη σημασία ‘σκελετός του κρεβατιού’ αλλά κατά συνεκδοχή και το ίδιο το ‘κρεβάτι’,
σημασία που μόνο σε διαλεκτικό επίπεδο διατηρείται. Πρόκειται για τη δάνεια ιταλική
λέξη carriola ‘χαμηλό κρεβάτι με ρόδες, κάτω από το κυρίως κρεβάτι για μωρά ή για
ασθενείς’ (βλ. Καμηλάκη, Κατσούδα και Βραχιονίδου 2015: 37). Ωστόσο, όπως μάς
πληροφορεί ο Πλατής (2007), καριόλες έλεγαν τα φτηνά ξύλινα κρεβάτια στα λαϊκά
πορνεία του μεσοπολέμου, με αποτέλεσμα η λέξη να αντικαταστήσει μετωνυμικά τις
ίδιες τις πόρνες, που τα χρησιμοποιούσαν.
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4. Συμπεράσματα – επίλογος
Με δεδομένη τη σπουδαιότητα της μεταφοράς ως βασικού μηχανισμού οργάνωσης,
κατανόησης και ερμηνείας της πραγματικότητας, στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρήθηκε, μέσα από παραδείγματα τόσο από τη ΝΕΚ, όσο και από τις διαλέκτους, να
αναδειχθεί η συμβολή της στη δημιουργία και τις μεταδομήσεις του λεξιλογίου ταμπού. Θεωρούμε ότι η περαιτέρω σημασιολογική και κοινωνιογλωσσολογική έρευνα
στο εν λόγω πεδίο έχει να προσφέρει πολλά προς την κατεύθυνση της αποκωδικοποίησης της πολιτισμικής εμπειρίας που οι λέξεις-ταμπού μεταφέρουν, προσφέροντας
έτσι ένα ερμηνευτικό κλειδί για την ανάγνωση των κανονιστικών περιορισμών, τους
οποίους θέτει η ελληνόφωνη γλωσσοπολιτισμική κοινότητα, και των διεξόδων από
αυτούς που εφευρίσκουν τα άτομα και οι εντός αυτής κινούμενες κοινωνικές ομάδες.
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