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Ιδιώτης 

Ο αρχαίος Ιδιώτης  

ή The importance of been idiot 
Η ελληνική γλώσσα   έδωσε χιλιάδες λέξεις σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, 

χωρίς ανταλλάγματα  και Copyrights  

 

Ορισμένες  λέξεις δεν τις κράτησε  για τον εαυτό της.  

Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν την λέξη  ιδιώτης για τον άνθρωπο του 

ασχολείται μόνον με τα προσωπικά του θέματα και όχι με τα δημόσια. Τον 

θεωρούσαν δε βλάκα. 

Ο Νεοέλληνας Ιδιώτης 

Η λέξη ιδιώτης έχει εξαφανιστεί  από το λεξιλόγιο της ομιλούμενης επαξίως 

αντικατασταθείσα με το προσφιλέστατο  «μαλάκας» που σημαίνει μαλακός.  

Η ιδιωτεία έμεινε μόνο στο Ιατρικό λεξιλόγιο ως  βαρύτατη μορφή  βλακείας.   

Ιδιώτες Δημοσίας Χρήσεως 

Το ευρωπαϊκό κοινό  χρησιμοποίησε την επιτυχημένη λέξη  ιδιώτης για να 

δηλώσει το βλάκα.  

Ο Όρος επεξετάθη από το λατινικό idiota, Ιταλικο idiota (πρφ. Ιντιότα), 

Γαλλικο idiot (πρφ ιντιό), Αγγλικο, idiot (πρφ ίντιοτ).  Γερμανικο   idiot (πρφ 

ιντιότ). 

 

person so mentally deficient as to be incapable of ordinary reasoning; 
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Πόσο ιδιώτης είναι ο Έλληνας; 

Με την αρχαία έννοια  το  37% των  Ελλήνων είναι ιδιώτες 

 
 

Ρεσιτάλ Ιδιωτείας 

Απάντηση σε σφυγμομέτρηση : το κατάλληλο κόμμα για να κυβερνήσει είναι 

η Νέα Δημοκρατία και ο Καταλληλότερος Πρωθυπουργός ο Φώτης 

Κουβέλης! 
 

Η έκταση και τα όρια της ιδιωτείας (βλακείας) 

Την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο Αλμπερτ Αϊνστάιν:  
Η ανθρώπινη βλακεία και το Σύμπαν δεν έχουν όρια. 
Για το Σύμπαν δεν είμαι βέβαιος.  

Παράγωγα 

Ιδιωματισμός: λέξη που δεν ανήκει  στην κοινή γλώσσα παρά συνηθίζεται σε 
τοπικές γλώσσες (ιδιώματα). Πχ. Αππαρος στο κυπριακο ιδιωμα λέγεται το άλογο. 
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Ιδιωτισμός: εκφράσεις που λέγονται μόνον στην υπόψη γλώσσα και παίρνουν  
ειδική και όχι κυριολεκτική σημασία. Πχ. «Ο Χ είναι βλάκας με περικεφαλαία»  
σημαίνει «είναι μεγάλος βλάκας» και είναι Ελληνικός ιδιωτισμός. Συνήθως οι 
ιδιωτισμοί δεν μεταφράζονται σε ξένες γλώσσες.  

Ο Μαλάκας  

Ο αρχαίος Μαλάκας 

Ο μαλακός ήταν το κάτι άλλο στην αρχαιότητα. Σημαίνει τον εξασθενημένο 

και όχι τον αυνανιζόμενο. Η εξασθένηση μπορεί να οφείλεται σε ελαφρά 

αρρώστια η κόμματο. 

Ο Νεοέλληνας μαλάκας 

Η λέξη μαλάκας ανήκει στην ελληνική καθομιλουμένη. Κυριολεκτικά, 

σημαίνει τον αυνανιζόμενο, αλλά χρησιμοποιείται και μεταφορικά.  

Χρησιμοποιείται δε μέχρι ναυτιάσεως περίπου ανά κάθε 10 λέξεις. Προσφυώς 

αναφέρεται ότι ένα κάθε ένας μας πλήρωνε στο δημόσιο 1 € για κάθε φορά 

που λέει τη λέξη «μαλάκα» θα εξαλειφτεί το Δημόσιο χρέος μέσα σε τρεις 

μήνες.   

Σημασίες της λέξης μαλάκας 

Λαμβάνει διάφορες σημασίες, ανάλογα με το πού, πώς και μεταξύ ποιών 

χρησιμοποιείται.  

Μεταξύ φίλων, θεωρείται συνήθως πειρακτικός χαιρετισμός, οικεία 

προσφώνηση ή ελαφριά προσβολή.  

Όταν απευθύνεται σε έναν άγνωστο, θεωρείται τις περισσότερες φορές βαριά 

βρισιά. Παίρνει τότε τη σημασία του "ηλίθιου" ή του "ανίκανου" και δηλώνει 

αγανάκτηση. 

Πβλ. Στρατιωτικό Διάλογο: Έλα εδώ ρε μαλάκα! – Ε όχι και «ρε» κύριε 

Λοχαγέ, όχι και «ρε»!  

Η λέξη χρησιμοποιείται μερικές φορές για να ορίσει το άτομο που χωρίς να 

χρησιμοποιεί την κοινή λογική επαναλαμβάνει ξανά και ξανά τα ίδια λάθη 

ενώ ταυτοχρόνως διατηρεί στο ακέραιο την αίσθηση ότι είναι σωστός. 

Πχ. Ο ψηφοφόρος που επιμένει να ψηφίζει το ίδιο κόμμα αν και αυτό δεν 

εκπληρώνει τα υπεσχημένα. 

H αντίστοιχη λέξη που αναφέρεται στο θηλυκό φύλο είναι μαλάκω ή 

μαλακισμένη. 
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Συνώνυμα 

Αυνανισμός: Η λέξη προέρχεται από το όνομα του βιβλικού προσώπου Αυνάν, 
απογόνου του Ιακώβ μέσω του Ιούδα. Ο Αυνάν δεν αυτοϊκανοποιούνταν ακριβώς 
αλλά —παραβαίνοντας την υποχρέωση που είχε αναλάβει συνάπτοντας 

ανδραδελφικό γάμο— είχε διακεκομμένη συνουσία (λατινικά: coitus interruptus, 
δηλαδή "τραβιόταν" πριν εκσπερματώσει και "τελείωνε" μόνος του) με τη γυναίκα 
του (και χήρα του αδελφού του, ο οποίος ονομαζόταν Ηρ). Ο Αυνάν δεν 
επιθυμούσε να αποκτήσει απόγονο που θα συνέχιζε την οικογενειακή γραμμή του 
νεκρού αδελφού του αλλά απέβλεπε στην απόκτηση της κληρονομιάς των 
πρωτοτοκίων του. (Γένεση 38:2-10) 

Η θεραπεία της μαλακίας 

Η μαλακία Θεραπεύεται δε κατά τας γραφάς  υπό του  Ιησού  που θεράπευε  

πάσαν νόσον και πάσαν μαλακιαν εν τω λαῶ. 

καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ 

εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 

Κατά Ματθαίον  (Δ' 23, Θ' 35 και Ι' 1). 

Αν πιστέψουμε τον  Ησαΐα  τον προφήτη και χορευτή : ο Εζεκίας  

εμαλακισθη  έως θανάτου.   
στην εκκλησιαστική γλώσσα  αντιδιαστέλλεται δηλαδή η σωματική ("νόσος") 

από την νοητική ("μαλακία") πάθηση:  

 

Η νεώτερη μορφή μαλακιας είναι ανίατη, και δεν μπορεί να βαθμολογηθεί 

παρά μόνο με εμπειρικούς κανόνες πχ. Η μαλακία σου σπάει καρύδια. 

Για να διαπιστώσετε το ανίατο της μαλακιας παρακολουθείτε συχνά τα 

«παράθυρα» των πρωτόδικων και τα αποτελέσματα των εκλογών.  

Η ετυμολογία του μαλάκα 
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Στα αρχαία ελληνικά η λέξη σήμαινε "άρρωστος". Η λέξη προέρχεται εκ του 

ρήματος μαλακιάω, που σημαίνει μαλακώνω. Συνώνυμα 

ρήματα: καταμαλακίζω, πλαδαρούμαι, μαλακύνω. Ως 

ουσιαστικό η λέξη μαλακία είναι Ιωνική και σημαίνει 

μαλακός. Στον "Περικλέους Επιτάφιο" του 

Θουκυδίδη (...φιλοσοφούμεν γαρ μετ' ευτελείας 

και φιλοκαλούμεν άνευ μαλακίας) η λέξη 

σημαίνει την μαλθακότητα1. Στα Ηθικά 

Νικομάχεια του Αριστοτέλη η λέξη χρησιμοποιείται για να 

υποδηλώσει την καρτερικότητα, ενώ ως λατινική λέξη η 

malacia, υποδηλώνει την ήρεμη θάλασσα.Ο Διογένης, ο  

ασύστολος μαλάκας 

Ο Διογένης ο Κύων , ο κυνικός φιλόσοφος, απέδιδε την 

επινόηση του αυνανισμού στον θεό Ερμή, ο οποίος και 

λυπήθηκε τον γιο του Πάνα που κυνηγούσε την Ηχώ αλλά 

φάνηκε ανίκανος να την σαγηνεύσει, και έτσι του έμαθε το 

τέχνασμα του αυνανισμού για να ανακουφίζεται. Ο Παν με την σειρά του 

δίδαξε αυτήν την πρακτική στους νεαρούς βοσκούς οι οποίοι την διέδωσαν. 

Σύμφωνα με τον Δίωνα Χρυσόστομο, ο ίδιος ο Διογένης συχνά αυνανιζόταν 

δημοσίως μπροστά στο πλήθος που μαζευόταν γύρω από το πιθάρι του. Όταν 

κάποτε ένας παριστάμενος τον ερώτησε εάν δεν ντρέπεται, αυτός του 

απάντησε «μακάρι να μπορούσα να ανακουφίσω και την πείνα μου, τρίβοντας 

την κοιλιά μου». 

 

Πβλ. ΦΡΑΣΗ «Για την ηλικία μας καλή κι η μαλακία μας»  

 

Στα νεότερα χρόνια η λέξη μαλακία ταυτίσθηκε με την διανοητική 

ανεπάρκεια ή εγκεφαλική δυσλειτουργία, εξ ού και η "μαλάκυνση 

εγκεφάλου".  

Μια Μαλακία αλλιώτικη απ τις άλλες 

Όμως μαλάκια νοείται και κάθε αποτέλεσμα των ενεργειών του μαλάκα. Το 

αποτέλεσμα είναι ανόητο.  

 Μη λες μαλακίες  

 Ποιος έγραψε αυτές τις μαλακίες  

 Έκανες μεγάλες μαλακίες και τώρα τις πληρώνεις. 

                                                           
1
 Η μαλθακότητα προέρχεται από την αρχαία μάλθη (εύπλαστο μείγμα ρητίνης και πίσσας) που 

χρησιμοποιούσαν για να φράξουν χαραμάδες ιδίως κατά το καλαφάτισμα των πλοίων) 
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Πλαστή μαλακία 

Μπορεί κάποιος , χωρίς να αυνανίζεται, να παριστάνει το μαλάκα. Η ΦΡΑΣΗ κάνω το 
μαλάκα σημαίνει προσποιούμαι ότι δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν θέλω να αναμειχτώ.  

Επακόλουθα της μαλακίας 

Θεολογικοί κίνδυνοι  

Επίσημη ονομασία του όρου σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι «η κατά 
μόνας αμαρτία», θεωρώντας την έτσι σαφώς ως αμαρτία. 

Οι ποινές είναι βαριές για τους κληρικούς και κάπως ελαφρότερες για τους 
λαϊκούς:  

Αν ένας κληρικός προκαλέσει την έκκριση του σπέρματός του μέσω αυνανισμού, 
τιμωρείται με αργία από τα καθήκοντά του για ένα έτος. Αναμένεται να διακόψει 
αυτή τη συνήθεια· αν την ασκεί κατ' εξακολούθηση, τότε καθαιρείται.  

Αν ο αυνανιζόμενος είναι λαϊκός ή μοναχός, τότε τιμωρείται με απλό αφορισμό 
σαράντα ημερών, τις οποίες θα πρέπει να περάσει με ξηροφαγία και εκατό 
γονυκλισίες ημερησίως.   

Παραμένει άξιον έρευνας πως αποκαλύπτεται ο λαϊκός ότι αυνανίζονταν;  
Οι ερμηνείες είναι τρεις 2 

 Ή αυνανίζονταν δημοσίως αλά Διογένης 

 Η αυνανίζονταν κατά μόνας και κάποιος ηδονοβλεψίας ρουμάνος 

τον κατέδιδε, ο ποιος όμως θα τσίμπαγε και αυτός τις γονυκλισίες 

του μια και η ηδονοβλεψία είναι και αυτή αμάρτημα. 

 Ή το εξομολογήθηκε ο ίδιος στον πνευματικό του ο όποιος του 

σβούριζε και τις 4.000 γονυκλισίες . Ο εξομολογούμενος τότε 

διέπραξε και μαλακιά (ανοησία)  και αυνανισμό, και καλά να 

πάθει. 

Ιατρικοι κινδυνοι 
 Τυφλωση 

 Φυματιωση 

 Τριχοφυΐα στην μέσα πλευρά της παλάμης  

                                                           

2
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 Θάνατος 

Όλοι οι κίνδυνοι αυτοί είναι ανύπαρκτοι. Ένας πιθανός κίνδυνος είναι τα 
συμπλέγματα ενοχής που δημιουργούνται στους κακώς πληροφορημένους νέους 
ότι ο αυνανισμός είναι αμάρτημα με βλαβερές συνέπειες στην υγεία . 
 

Αποτροπές και προειδοποιήσεις 

Οι ασχολούμενοι με την επιτυμβιογραφία θα γνωρίζουν ασφαλώς το επιτύμβιον 
ενός μαλάκα καλουμένου Παντελή.: 

Σου ‘χα πει ρε Παντελή 
μην την παίζεις την ψωλή 
Η ψωλή δεν ειν΄ βιολί! 
Τώρα Παντελή μαλάκα 
κάτσε κάτω από την πλάκα. 

Όπως και το προειδοποιητικό  
Το πολύ το κάπα κάπα 3 
Κάνει το παιδί μαλάκα. 
 

Και η προειδοποίηση με προοπτική  
Σαν πετύχει η μαλακία 
Τύφλα να ΄χει το γαμήσι. 
 

 

ΦΡΑΣΗ/ΕΙΣ :  

 Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου (βλ. γονυκλισίες) 

 Έχω σηκωμάρες (πριν) 

 Έχω κομμάρες (μετά) 

 Μου κόπηκαν τα πόδια 

 Τι κοιτάς ρε μαλάκα; (βλ. ανωτέρω περίπτωση 3)  

 

                                                           

3
 Κ.Κ. Ε.  
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Η Παιδαγωγική  

Από πολύ παλιά η παιδαγωγική δίδασκε ότι ο αυνανισμός είναι αμάρτημα, 
απαράδεκτος, έκφυλος, ασυγχώρητος αναίσχυντος, βλαπτικός της υγείας και … 
θανατηφόρος. 

Αυτό έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και τα 
ενήλικα μελή της κοινωνίας. Οι ομοφυλόφιλοι σήμερα διατρανώνουν την 
προτίμηση τους αλλά κάνεις δεν βγαίνει να πει «είμαι μαλάκας», παρά μόνον με 
την μεταφορική έννοια (πχ ΦΡΑΣΗ: έκανα την μαλακία και παντρεύτηκα)  Οι 
σεξολόγοι αντιθέτως ισχυρίζονται ότι το 85% των ανθρώπων αυνανίζονται και το 
15% λένε ψέματα.  

 

 

Επίλογος  

Ελπίζω να μην κούρασα με τις μαλακιές αυτού του υπογλώσσιου το ήδη 
ταλαιπωρημένο αναγνωστικό κοινό  από τις προεκλογικές μαλακίες που άκουσε σε 
ιδιωτικά και δημόσια4 κανάλια κατά την προεκλογική περίοδο.  
Κάντε υπομονή για να ακούσετε και τις μετεκλογικές μαλακίες.  

                                                           

4
 Αν η Ιδιωτεία είναι χαρακτηρισμός για τα ιδιωτικά κανάλια, ο όρος δημόσια (πχ. Δημόσια 

Τηλεόραση) αφορούσε τις πόρνες και η πόρνη λέγονταν και πολιτική. Τα συμπεράσματα δικά σας. 


