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Εισαγωγή 

Η λέξη μπαρμπουτσαλα είναι ιδιαζόντως επίκαιρος λόγω των 

επικειμένων βουλευτικών εκλογών. 

Ετυμολογία 

μπαρμποφτςαλα 
Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 
6:04 πμ 
Screen clipping taken: 3/5/2012 6:07 πμ 

  
  

 

Ας δούμε πρώτα την Άποψη του Αρχιερέα της Ελλ. Ετυμολογίας Τπουργού 

(Κυριακή κοντή Γιορτή) και Καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη που στο λεξικό 

του λέει επί λέξει: 

 

 

Λογικών αν δηχθούμε την ύπαρξη της λέξης barbouzzal. πάνια 

υπάρχουν Ιταλικά ουσιαστικά που να καταλήγουν σε Λ ακόμα και οι 

δάνειες λέξεις παίρνουν ένα e  στο τέλος Escorial = escoriale. 

 

χόλιο  

Προεξάρχοντος  του Μπαμπινιώτη πολλοί ετοιμόλογοι αρκούνται στο να 

βρουν μια ξένη λέξη που να μπορούν να την  χαρακτηρίσουν ως ριζά της 

ετυμολογούμενης. Σο κατά πόσον έχει νόημα ο συσχετισμός τους αφήνει 

αδιάφορους.  

Σι σχέση έχει η μάσκα για το μέτωπο ώστε να πιθανολογούμε ότι 

σημαίνει ανόητο, ψευδές ή απίθανο; Που βρέθηκε άνθρωπος με γένια στο 

μέτωπο! 
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Η εξήγηση βρίσκεται στο υπαρκτό ουσιαστικό της κοινής Ιταλικής 

«barbazzale»  

 

 

barbazzale  

Από το barba γένι.  Δηλώνει  το μούτρο και την μουσούδα του ζώου και που 

μεταφέρθηκε για να δηλώσει εξάρτημα  της σαγής του αλόγου  και 

σημαίνει  

  

— Αλυσιδίτσα που περνάει κάτω από τη μουσούδα του ηνιοχούμενου 

αλόγου 

— Γκέμι , Ηνία, φρένο (πβλ. Barbozza, προστατευτικό υποσιάγωνο 

περικεφαλαίας). 

ΥΡΑΗ Favellare senza barbazzale 

Δηλαδή Διηγούμαι χωρίς φρένο, με αχαλίνωτο τρόπο, δηλ. ψευδόμενος, 

χωρίς φροντίδα η συστολή με αυθαίρετο τρόπο. 

Από αυτή τη φράση βγήκε το μπαρμπούτσαλα αφού πρώτα χάθηκε το  

senza (χωρίς). Αρκούσε αυτή η ασυνήθιστη λέξη για να υπενθυμίζει την 

φράση Διηγούμαι ασύστολα (κυρ. αχαλίνωτα) *ψεύδη+. 

 

  

Ας μην ξεχνάμε πως το γένι συχνά συνδυάζεται με το ψεύδος.  

Μου λέει μούσια ή μουσαντά. = Ψεύδεται. 

Ένα απλό χάϊδεμα του σαγονιού με κίνηση του χεριού προς τα κάτω σαν 

να χαϊδεύουμε το γένι μας (ακόμα και αν δεν έχουμε) είναι μυστικό σήμα 

ότι αυτό που λέγεται από κάποιον άλλο είναι μούσι.  

 

Παράγωγα 

Μουσεύω = λέω ψέματα. 
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