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Στους γονείς μου και την αδερφή μου, μ’ ευγνωμοσύνη 
που δεν χρειάστηκε να κάνω ποτέ απουστείρωση.

Στον Μήτσου,
for being there.

Κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Χριστίνα
για τις μοναδικές ζωγραφίες της.
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Το μόνο που έχουμε για να επικοινωνούμε, ακόμα κι όταν δεν
μιλάμε, είναι η γλώσσα. Χάρη σε αυτή γινόμαστε άνθρωποι – ή 
απάνθρωποι.

Κάποτε η γλώσσα ζούσε άγρια και ελεύθερη· λέξεις γεννι-
όντουσαν, άκμαζαν, έφθιναν, πέθαιναν. Οι άνθρωποι είχαν μια 
πραγματικότητα να εκφράσουν και δημιουργούσαν τη λέξη που 
χρειάζονταν. Αν η λέξη ήταν πετυχημένη και η ανάγκη ήταν διαρ-
κής, η νέα λέξη ζούσε και στέριωνε.

Τώρα πια υπάρχουν τα λεξικά και η επίσημη εκπαίδευση, που 
καθορίζουν ποιες λέξεις είναι οι σωστές και ποιες οι λάθος. Πλέον 
μια λέξη χρειάζεται διαπιστευτήρια προκειμένου να πάρει άδεια να 
μπει στο λεξικό, αλλιώς θεωρείται παρακατιανή και σνομπάρεται. 
Ειδικά στη χώρα μας, πέφτει πολύ σκληρή πόρτα στη λεξικογρα-
φία, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου οι λεξικογράφοι εφαρμό-
ζουν πιο επιστημονικά και λιγότερο πολιτικά και συναισθηματικά 
κριτήρια για τον αποθησαυρισμό νεολογισμών. 

Οι λέξεις είναι ζωντανοί οργανισμοί: γεννιούνται, ζουν, ακ-
μάζουν, παρακμάζουν και πεθαίνουν – συνήθως από γεράματα. 
Κάποιες έχουν αποδειχθεί πιο μακρόβιες από άλλες. Ορισμένες 
είναι εφήμερες σαν τα μυγάκια και τους καλοκαιρινούς έρωτες. 
Μπορούμε να θρηνούμε τον άδικο χαμό των πεθαμένων λέξεων 
της γλώσσας μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό 
– εκτός αν τις αναστήσουμε τεχνητά· δυστυχώς, τις περισσότερες
φορές πρόκειται για δυστυχή πλάσματα που έχουν την τύχη των 
αναστημένων δημιουργιών ενός Φράνκεσταϊν.

Μερικές φορές ανασύρουμε λέξεις από τα μπαούλα της γλωσ-
σικής μας παράδοσης, τις ξεσκονίζουμε και τις βάζουμε πάλι στο 
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κουρμπέτι να βγάλουν το ψωμί τους. Η λέξη δορυφόρος, για πα-
ράδειγμα, παλιά σήμαινε αυτόν που κουβαλούσε δόρυ. Να όμως 
που τα δόρατα τους τελευταίους αιώνες δεν φοριούνται πολύ, 
ψόφησε η λέξη· από την άλλη, εφευρέθηκαν τα satellites και έπρε-
πε να βρούμε μια λέξη για να αναφερόμαστε σε αυτά. Κι έτσι τα 
βαφτίσαμε δορυφόρους – λαμπρό παράδειγμα πεθαμένης λέξης 
που βγήκε από το λεξιλογικό της φέρετρο κι έκανε καινούργια κα-
ριέρα.

Άλλες φορές αναγκαζόμαστε να χτίσουμε καινούργιες λέξεις 
χρησιμοποιώντας τα τουβλάκια άλλων λέξεων: παίρνουμε την 
πρόθεση δια, παίρνουμε και το δίκτυο και ταρά! έχουμε το Διαδί-
κτυο, που πασχίζει να ξωπετάξει το Internet από την καθημερινή 
χρήση. Ίσως μάλιστα να τα καταφέρει· σαφώς έχει καλύτερες προ-
διαγραφές από το δυσπρόφερτο μακρινάρι τηλεομοιότυπο ή κάτι 
άλλες λόγιες αηδίες, που διάφοροι καθαριστές πρότειναν κατά 
καιρούς προς αντικατάσταση ξένων λέξεων τις οποίες η γλωσσική 
κοινότητα είχε ήδη αφομοιώσει υγιώς. Δηλαδή, πώς να το πούμε 
το μπεζ; Ή το φρούτο;

Υπάρχει όμως και μια κατηγορία νεολογισμών που χρειάζεται 
κάποια μικρή αρωγή. Υπάρχουν κάποιες έννοιες που ακόμα δεν 
ξέρουμε ότι υπάρχουν και άρα δεν γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε 
λέξεις να τις κατονομάσουμε και να τις περιγράψουμε. Θα αντι-
παρέλθει κανείς ότι αφού δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτές τότε δεν 
υπάρχουν και έννοιες. Εκ του μηδενός τι θα παραχθεί;

Πλάνες και μύθοι. Μετά από σοβαρή και ενδελεχή έρευνα μερι-
κών ωρών ανακαλύφθηκε πληθώρα εννοιών σε κοινή καθημερινή 
χρήση που χρειάζονται ονοματοθεσία. Υπάρχουν φαινόμενα, αντι-
κείμενα και αφηρημένες έννοιες, με τα οποία ερχόμαστε σχεδόν 
καθημερινά σε επαφή και όμως ακόμη δεν έχουμε τις κατάλληλες 
λέξεις να τα ονοματίσουμε. Στερούμαστε έναν πακτωλό εννοιών 
που θα εμπλουτίσουν όχι μόνο τη γλώσσα μας αλλά και τον τρόπο 
που βλέπουμε την πραγματικότητα, δεδομένου ότι γλώσσα ίσον 
αντανάκλαση της πραγματικότητας αλλά και συνδημιουργός της.

Ως νέοι Αδάμ και Εύα, λοιπόν, το παρόν λεξικό αποτελεί μια 
προσπάθεια εύρεσης ονομάτων για όλες αυτές τις πιστοποιημένα 
υπαρκτές έννοιες, αντικείμενα και φαινόμενα που μας περιτριγυ-
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ρίζουν αλλά είναι ακόμη αβάφτιστα. Διαβάζοντας αυτό το λεξικό 
θα βρείτε επιτέλους τη λέξη που ψάχνατε τόσο καιρό, χωρίς να το 
ξέρετε, για να περιγράψετε αυτό που αισθανόσασταν, αυτό που 
σας έγινε ή αυτό που είδατε και δεν είχατε λόγια να το πείτε.

Οι λέξεις που δημιουργήθηκαν για να περιγράψουν αυτές τις 
πτυχές της πραγματικότητας είναι τεχνητές – λέξεις του σωλήνα 
θα μπορούσαμε να πούμε. Οι περισσότερες κανονιστικές (ρυθμι-
στικές) προσπάθειες να μας μάθουν πώς να μιλάμε συνήθως (και 
ευτυχώς) αποτυχαίνουν, οπότε δεν βαυκαλιζόμαστε ότι οι συγκε-
κριμένες προτάσεις θα επικρατήσουν και θα εισχωρήσουν στο 
σώμα της εν χρήσει ελληνικής γλώσσας. Ίσως μόνο λίγες από αυ-
τές να περάσουν τη δοκιμασία της χρηστικότητας.

Όπως κι αν έχει, οι λέξεις αυτές είναι νεογέννητες, και όπως 
όλα τα μικρά ίσως είναι λίγο άγαρμπες, δεν ξέρουν πώς να στα-
θούν μέσα σ’ ένα κείμενο, τι επίθετο να φορέσουν, με ποιο ρήμα 
να συναναστραφούν. Θα τους πάρει λίγο καιρό να μάθουν το σα-
βουάρ βιβρ της γραμματικής και του συντακτικού. Μα ας τους 
δώσουμε μια ευκαιρία. Στο κάτω-κάτω τη δουλειά τους κάνουν, 
προσπαθούν να μας δώσουν τα μέσα να εκφραστούμε.

Μετά τις τέσσερις εκδόσεις του Πλαθολόγιου, το Πλαθολόγιο – Η 
απουστειρωμένη έκδοση επιχειρεί μια καταγραφή των φαινομένων 
που απαντώνται στην γκέι και λεσβιακή κουλτούρα της χώρας μας.

Μα δεν είναι γκετοποίηση αυτό; ακούω κάποιους να αγανα-
κτούν. Χμ... Πολλές ομάδες έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ή συ-
νήθειες που καθορίζονται από τις συνθήκες στις οποίες ζουν, χω-
ρίς αυτό φυσικά να τις καθιστά μοναδικές ή απόλυτα ξεχωριστές· 
απλώς ιδιαίτερες. Θα μπορούσε να γραφτεί το Πλαθολόγιο των 
ταξιτζήδων ή των αεροσυνοδών, που θα περιγράφει ιδιάζουσες 
πτυχές της δικής τους καθημερινότητας, οι οποίες είναι διαφο-
ρετικές από ενός νηπιαγωγού, όπως διαφέρουν οι εμπειρίες και 
η καθημερινότητα μιας δεκατριάχρονης από ενός παππού. Άρα 
όχι, δεν είναι γκέτο, και όσοι επικαλούνται τέτοια επιχειρήματα ας 
ψάξουν κάτω από το κρεβάτι τους και σίγουρα θα βρουν χνούδια 
ομοφοβίας – συνήθως εσωτερικευμένης.
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Τέλος πάντων, έστω ότι το βιβλίο δεν είναι γκέτο, σίγουρα εί-
ναι μόνο για γκέι, ε; Όχι φυσικά. Οι γκέι και οι λεσβίες ούτε είναι 
εξωγήινοι ούτε έχουν εξωτικά ήθη και έθιμα. Ο τρόπος ζωής τους 
μοιράζεται πάρα πολλά κοινά με οποιαδήποτε άλλη κοινωνική 
ομάδα.

Με άλλα λόγια, μάλλον δεν θα ανακαλύψετε καμιά εντελώς 
καινούργια πραγματικότητα. Πέρα από γκέι ή στρέιτ, ταξιτζήδες ή 
αεροσυνοδοί, παραμένουμε άνθρωποι. Οι διαχωρισμοί, όπως και 
οι λέξεις, είναι στο μυαλό μας.

Λύο Καλοβυρνάς



ανεμνηστήρας, ο
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αδερφίνι, το
Γκέι άντρας συμπαθητικός, χαριτωμένος και καλοσυνάτος σαν 
δελφίνι, όπως δηλαδή επιμένουν να μας θεωρούν κάποιες στρέιτ 
γυναίκες, οι οποίες σοκάρονται όταν ανακαλύπτουν ότι τα αδερ-
φίνια κάνουν και σεξ και δεν είναι πάντα καλοσυνάτα. «Παιδί μου, 
δεν είμαι αδερφίνι! Βρωμοπουστάρα του κερατά είμαι, βγάλε με 
από το ροζ συννεφάκι που μ’ έχεις χώσει», φώναξε ο Κώστας στη 
φιλενάδα του.

αδερφρίκη, η
Το σοκ που θα πάθει η ελληνική κοινωνία έτσι και μάθει πόσοι 
διάσημοι, καταξιωμένοι πολιτικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές, λογο-
τέχνες, επιστήμονες κ.ά. είναι ομοφυλόφιλοι/ες. «Καλέ, έπαθα μια 
αδερφρίκη! Τα έμαθες για τον Λ.Λ.;»

αηδιαιτερότητα, η
Αηδιαιτερότητα δεν είναι το να είσαι γκέι αλλά το να έχεις άσχη-
μες προσωπικές συνήθειες. «Δεν με πειράζει καθόλου η σεξουαλική 
σου ιδιαιτερότητα, δικός σου κώλος είναι. Η αηδιαιτερότητά σου μ’ 
ενοχλεί!» είπε η Μαρία στον κολλητό της, που πέταγε τα αποτσίγα-
ρά του στην άμμο.

α
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ακαρπότες, η
Προφυλακτικά που δυστυχώς έμειναν αχρησιμοποίητα, παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειές σου να βρεις ευκαιρίες για να εκπληρώ-
σουν τον στόχο ύπαρξής τους.  Ο Νάσος ανακάλυψε δυο ακαρπό-
τες κι ένα απόκομμα εισιτηρίου από την τελευταία παράσταση ης 
Βουγιουκλάκη στο παλτό του. Κάτι δεν πήγαινε καλά με την ερω-
τική ζωή του.

ακυχωρώ, ρ. μετβ.
Ακυρώνω καυτό ραντεβού με παιδί που γνωρίζω από το διαδίκτυο 
γιατί κανείς από τους δύο δεν έχει «χώρο». «Η τελευταία ρανίδα 
που έπεισε τον Γιάννη ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από τους δικούς 
του και να μείνει μόνος του ήταν όταν αναγκάστηκε να ακυχωρήσει 
μ’ ένα πανέμορφο παιδί που γνώρισε στο νταρ». Αδάμ Ομηρόλος

αλεσβοπιπερώνω, ρ. μετβ.
Βάζω μία (1) λεσβία ή γκέι σε έργο τέχνης για να δείξω πόσο πολι-
τικά ορθός είμαι σαν σκηνοθέτης ή συγγραφέας.

αλλεσβοπαρμένη, η
Γυναίκα μέχρι πρόσφατα στρέιτ, η οποία ανακάλυψε όψιμα τον 
λεσβιακό έρωτα και έχει χάσει τα μυαλά της τώρα που επιτέλους 
είδε το φως το αληθινό. «Μην την ξεσυνερίζεσαι, είναι αλλεσβο-
παρμένη. Θα ηρεμήσει» συμβούλεψε ο Κώστας την κολλητή του, 
που ανησυχούσε για τη μάνα της.

αμμοφυλόφιλος, ο
Το αντίθετο του γκεϊτσικιού (βλ. λήμμα). Συνώνυμο: Ομοφυλόφιλος 
ο Αμμώδης. «Ο Ζερμαίν, που ήταν αμμοφυλόφιλος, ορκίστηκε να 
μην τα ξαναφτιάξει με γκεϊτσίκι μετά από την τραυματική πτώση 
του από τον γκρεμό» Μίνης Κουμαδυσυντερίας
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ανεμνηστήρας, ο
Ειδική συσκευή για να διώχνει τους/τις υποψήφιους συζύγους που 
σού εμφανίζουν κάθε τόσο οι γονείς σου, προκειμένου να τακτο-
ποιηθείς και να τους κάνεις εγγονάκια.

ανόργανη χημεία, η
Όταν έχετε χημεία με κάποιον στα πάντα εκτός από το σεξ. «Τι  
κρίμα που με τον Χρήστο έχουμε ανόργανη χημεία» αναστέναξε ο 
Πέτρος και διέγραψε το τηλέφωνό του.

αντιπουσταθμίζω, ρ. μετβ.
Επειδή ντρέπομαι που είμαι γκέι, το παίζω πιο αρρενωπός και 
βαρύς άντρας κι από τον Τζακ Μπάουερ σε αμόκ εκδίκησης. «Μην 
τον παρεξηγείς, δεν είναι ψυχρός κι ανάποδος· απλώς αντιπουσταθ-
μίζει».

απαθητικός, ο
Παθητικός γκέι που απλώς κάθεται ξάπλα σαν ψόφιος και περι-
μένει από εσένα να κάνεις όλη τη δουλειά. «Μακριά κι αλάργα 
απ’ αυτόν. Είναι εντελώς απαθητικός. Μια φορά που τον πηδού-
σα, παραλίγο να καλέσω το ΕΚΑΒ, γιατί νόμισα ότι είχε πέσει σε 
κώμα».

απουστάθμητος, -η, -0
Άντρας ή γυναίκα που δεν μπορείς να καταλάβεις με τίποτα αν 
πάει το γράμμα ή όχι, καθότι είναι άνετος και φιλικός αλλά δεν 
μοιάζει να ενδιαφέρεται. Συνήθως οι απουστάθμητοι δεν είναι 
γκέι, αλλά φταίμε οι γκέι που παλλουγκρίζουμε (βλ. λήμμα).

απουστείρωση, η
Επείγουσα μέθοδος αφαίρεσης ομοφυλοφιλικών μικροβίων από 
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χώρο κατοικίας εν όψει επίσκεψης μαμάς, θείας ή άλλου συγγενή 
που (επιμένει να) πιστεύει ότι ο γιος είναι απλώς καλός φίλος με 
τον Τάκη. «Δεν προλαβαίνω να ’ρθω σινεμά, πρέπει να κάνω απου-
στείρωση. Έρχεται η μαμά απ’ το χωριό αύριο.» 

απουστοχεύω, ρ. μετβ.
Την πέφτω σε ένα παιδί που μ’ ενδιαφέρει αλλά τρώω χυλόπιτα, 
καθώς έχω την αυτοκαταστροφική τάση να ερωτεύομαι στρέιτ. 
«Ρε παράτα τον Νικόλα, θ’ απουστοχεύσεις πάλι». Πρβλ.: υποφέ-
ρωτας.

αποψώλωση, η
Ολοσχερής αφανισμός των ερωτικών συντρόφων από τη ζωή σου. 
Από τότε που μετακόμισε στα Βριλήσσια, αποψωλώθηκε η ερωτική 
του ζωή και το έριξε στα ναρκωτικά και τα πρωινάδικα.

αρμαλλιγεδδών, ο
Η καταστροφή του μαλλιού από ξαφνική βροχόπτωση ή τυφώ-
να την ώρα της νυχτερινής εξόδου. «Όχι ρε πούστη, θα πάθουμε 
αρμαλλιγεδδώνα μ’ αυτή την μπόρα!»

αρμάνικο, το
Εφαρμοστό αμάνικο μπλουζάκι που κοστίζει μια περιουσία και 
έχει ως κύριο σκοπό να επιδεικνύει τα κόποις αποκτηθέντα μυώδη 
μπράτσα.

αρχιδάκος, ο
Παρασιτικό ζωύφιο που πλήττει την ηβική χώρα γκέι και στρέιτ 
αντρών και ευθύνεται για τη ριζική αποψίλωση του οσχέου από 
κάθε ίχνος τρίχας.
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αρχιδάσος, το
Στο αντίθετο άκρο αυτών που κάνουν ολοκληρωτική αποψίλωση 
κάθε τρίχας από το σώμα τους βρίσκονται οι άντρες που, για να 
βρεις το πουλί τους, πρέπει να διασχίσεις τον εθνικό δρυμό της 
Αρχιδαδιάς. «Ο Ιβάν ήταν βέβαιος ότι κάπου μέσα στο πυκνό, 
σγουρό αρχιδάσος τον περίμενε ένα όμορφο, χοντρό πουλί, αλλά 
άρχισε να απελπίζεται ότι ίσως να μην το έβρισκε ποτέ». Λέων 
Τοστρώει

αρχιδόνημα, το
Αρχιδότριχα που κολλάει στα δόντια και αποφασίζει ότι της αρέσει 
εκεί και γι’ αυτό θα μείνει μέχρι να καλοκαιριάσει. Το αρχιδόνημα 
είναι ακόμα πιο σπαστικό όταν φιλάς τον εραστή σου και φοβάσαι 
μήπως πάνω στο φιλί του περάσεις στο στόμα την τρίχα.

αsickωτος, -η, -o
Αsickωτος είναι ο άντρας ή η γυναίκα που σου αρέσει πάρα πολύ 
αλλά παραέχει άγρια γούστα στο σεξ και σε χαλάει. «Ρε γαμώ το, 
μου αρέσει πολύ ο Μανώλης, αλλά δεν αντέχω να με κατουράει! 
Δυστυχώς, είναι αsickωτος».

αφρόψωλος, -η, -ο
Άντρας που γλείφει μόνο πάνω πάνω το κεφαλάκι του εραστή του 
και αρνείται να τον πάρει βαθιά στο λαρύγγι επειδή, τάχα μου, 
πνίγεται. Κι άλλοι πνιγόμασταν αλλά φιλοτιμηθήκαμε να κάνου-
με εξάσκηση. «Τον έδιωξα τον Αλέξη γιατί ήταν αφρόψωλος. Δεν 
είναι παγωτό χωνάκι να γλείφει γύρω γύρω».
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βαριετικός, ο
Ενεργητικός γκέι που απλώς κάθεται ξάπλα σαν ψόφιος και περι-
μένει από εσένα να κάνεις όλη τη δουλειά. «Μην του την πέσεις, 
είναι τελείως βαριετικός. Πιο καλά θα περάσεις αν κάνεις σεξ με το 
κομοδίνο σου».

βερολινάω, ρ. αμετβ.
Τάση που έχουν αρκετοί Έλληνες γκέι να πιστεύουν ότι η ζωή των 
γκέι στο Βερολίνο, και γενικά στο εξωτερικό, είναι κάτι σαν χωλ 
του παράδεισου. Ωστόσο αποφεύγουν επιμελώς να βελτιώσουν 
τη διαρρύθμιση της δικής τους πατρίδας. Αντί να βερολινάει χωρίς 
αποτέλεσμα, ο Παύλος αποφάσισε να γίνει εθελοντής στο Φεστιβάλ 
Υπερηφάνειας της Αθήνας.

βογκέι, ο
Εραστής ο οποίος όταν κάνει σεξ βογκάει μονότονα και ασταμά-
τητα, σαν χαλασμένα τακάκια που χτυπάνε στη δισκόπλακα. Ο 
μόνος τρόπος να του κόψεις αυτό το εκνευριστικό συνήθειο είναι 
να του βάλεις κάτι στο στόμα.

βολική αρκούδα, η
Γκέι άντρας της συνομοταξίας των bear αλλά χωρίς σκληροπυρη-

β
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νικές τάσεις, αφού βολεύεται και με άλλα ζωάκια του γκέι δάσους. 
Ο Γιάννης είναι πολύ βολική αρκούδα.

βρομοφυλόφιλος, ο
Ο αγροίκος γκέι που δεν φροντίζει να κάνει μπιντέ πριν από το 
άθλημα.
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γαμαμνησία, η
Καταπληκτικές μαγικές ικανότητες που διαθέτουν κάποιοι «στρέ-
ιτ» άντρες, οι οποίες τους επιτρέπουν να κάνουν σεξ με άντρες 
και ύστερα να εξαφανίζουν κάθε ανάμνηση του γεγονότος ως δια 
μαγείας.

γαμαντοχή, η
Επιστημονική μέτρηση της δυνατότητας ενός κρεβατιού ή άλλου 
επίπλου να αντέξει την εργώδη καταπόνηση που υφίσταται από 
τα γκάπα-γκούπα ενός ζευγαριού που ξεσκίζεται πάνω του. Η 
γαμαντοχή μετριέται σε gm (γαμιές), σύμφωνα δε με την κλίμακα, 
εάν ένα κρεβάτι ή μια καρέκλα είναι κάτω από 15 gm, κινδυνεύετε 
να βρεθείτε στο πάτωμα ανάμεσα σε συντρίμμια. Το περίφημο 
μηχανηματάκι που ταλαιπωρεί την πολυθρόνα στα Ικέα στην 
πραγματικότητα μετράει τη γαμαντοχή της (αν και θα έπρεπε να 
το ρυθμίσουν στο πιο γρήγορο).

γαμοιμάμαι, ρ. αμετβ.
Η πλησμονή και η ευτυχία να σε παίρνει ο ύπνος αγκαλιά με το 
ταίρι σου μετά από ένα πολύ καλό σεξ. «Εμπρός; Να σε πάρω πιο 
μετά γιατί γαμοιμόμαστε;»

γ
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γκέι μαφία, η
Ανύπαρκτο ον. Αν όμως υπάρχει, παρακαλώ προωθήστε τη διεύ-
θυνσή της, για να της στείλω βιογραφικό. Τα κάνω όλα.

γκέι της Μήλου, ο
Νέα καλλιτεχνική τεχνοτροπία σε ιστοσελίδες γνωριμιών, όπου οι 
φωτογραφίες απεικονίζουν ακέφαλα κορμιά από τον λαιμό μέχρι 
το εφηβαίο, λες και αγοράζεις σπαλομπριζόλα στον χασάπη.

γκεϊγονός, το
Άλλο ένα βαρετό στριπτίζ ή ντραγκ σόου σε γκέι κλαμπ.

γκεϊγωνυϊα τη φωνή
Όταν ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εγώ κρυφό καμάρι, αλλά καμώ-
νομαι τον στρέιτ, τότε λέμε ότι φέρομαι γκεϊγωνυΐα τη φωνή.

γκεϊλαδάρης, ο
Γκέι καουμπόης. Χέι, γκεϊλαδάρη! Την παρθενιά σου ποιος θα σου 
την πάρει; Παροιμία του Άνω Ουαϊόμινγκ.

γκεϊλανδία, η
Χώρα με πρωτεύουσα το Πουστίνκι, η οποία κυβερνείται από την 
περιβόητη Γκέι Μαφία. Η Γκέι Μαφία έχει διεισδύσει σε όλες τις 
ανώτερες θέσεις παγκοσμίως (πλην Μπουρναζίου). Κατά συνέ-
πεια, μόνο οι Γκεϊλανδοί προωθούνται σε αυτές τις περίοπτες 
θέσεις, σε βάρος των φτωχομπινέδων Στρεϊτανών, υπηκόων της 
τριτοκοσμικιάς Στρεϊταλίας (πρωτεύουσα: Κουγιένοβα). Όσο 
για τους Γκεϊλανδούς που είναι απλώς σερβιτόροι, υπάλληλοι 
σουπερμάρκετ, μπάτσοι ή άνεργοι φταίει ότι κατάγονται από την 
επαρχία Εκτοσκυκλωματία, η οποία πάσχει από αναρχοκομμουνι-
σμό και γι’ αυτό δεν βλέπει γκέι μέρα.
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γκέι της Μήλου, ο 



-18-

ΠΛΑΘΟΛΟΓΙΟ

γκεϊλάτσι, το
Ειδική ρύθμιση στο gaydar και το gayromeo ώστε να μη σου βγά-
ζει προφίλ αντρών που ζουν στο χείλος του πολιτισμένου κόσμου, 
δηλαδή μετά το Γαλάτσι.

γκεϊλερί, οι
Ομοφυλόφιλοι που εμφανίζονται στο φως μόνο όταν είναι να 
πάνε σε ταινίες, θεατρικά, εκθέσεις, το Μέγαρο και άλλη τέχνη. 
Μετά γυρίζουν στη φωλιά τους και περιμένουν την επόμενη 
βροχή τέχνης για να ξαναφυτρώσουν. Φυσικός βιότοπος των γκε-
ϊλερί είναι οι προβολές του Αλμοδόβαρ, ενώ ετησίως μεταναστεύ-
ουν ομαδόν στην Επίδαυρο για ολιγοήμερη βοσκή. Από το λήμμα 
«γκεϊλερί» της Μισπιγκιπήντια.

γκεϊλοίος, -η, -ο
Όποιος κάνει ή γελάει με τα κρύα, πολυφορεμένα αστεία σε βάρος 
των γκέι, τύπου ξεβιδωμένος καρπός, γυναικουλίστικη φωνή κτλ. 
«Σκάσε, γκεϊλοίε!»

γκεϊνικεύω, ρ. μετβ.
Βάζω όλους τους γκέι στο ίδιο τσουβάλι, θεωρώντας τους σεξομα-
νείς, καλόγουστους, χιουμορίστες, θηλυπρεπείς, καταδικασμένους 
στη μοναξιά και άλλες στερεοτυπικές βλακείες που κυκλοφορούν. 
Όσοι γκεϊνικεύουν παθαίνουν πολύ συχνά πουστραπάτσο (βλ. 
λήμμα).

γκεϊνίτσαροι, οι
Ειδικό σώμα επιθετικών γκέι αντρών, που θεωρούν ιερό καθήκον 
τους να προσηλυτίσουν όσους περισσότερους στρέιτ στον κώλο 
τους μπορούν.
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γκεϊννητούρια, τα
To coming out στον εαυτό μας, δηλαδή όταν αποφασίζουμε να 
αποδεχτούμε την ομοφυλοφιλία μας και να πάψουμε να το θεω-
ρούμε φάση ή ότι είμαστε μπάι. Επίσης το coming out σε φίλους 
ή συγγενείς. Ο Πέτρος έκανε γκεϊννητούρια στον πατέρα του και 
προς μεγάλη του έκπληξη, ο πατέρας του τού είπε ότι δεν τον πει-
ράζει που είναι γκέι· που τρώει από τα έτοιμα και δεν βγαίνει να 
πιάσει καμιά δουλειά τον πειράζει!

γκεϊράζ, το
Χώρος στάθμευσης και αποθήκευσης πρώην γκόμενων, για χρήση 
σε επείγουσες συνθήκες αγαμίας. Ο Κωνσταντίνος κοίταξε στο 
γκεϊράζ του μπας και βρει κανέναν γι’ απόψε, αλλά ήταν άδειο.

γκεϊτονιά, η
Συνοικία που κατοικούν πολλοί γκέι. Το Μαραί στο Παρίσι είναι 
περίφημη γκεϊτονιά.

γκεϊτονόπουλο, το
Γκέι γείτονας στην ηλικία σου, οπότε όταν μεγαλώνεις δεν νιώθεις 
εντελώς ούφο.

γκεϊτσίκι, το
Διασταύρωση ομοφυλόφιλου με κατσίκι, ειδικά εκτρεφόμενου για 
να κατεβαίνει με χάρη τον γκρεμό των Λιμανακίων ενώ ταυτόχρο-
να να μιλάει στο κινητό και να κόβει κίνηση. Δεν έχει εξακριβωθεί 
τυχόν συγγένεια με τα κρι-κρι, αλλά ερευνάται η γονιδιακή συνά-
φεια με τα κρα-κρα.

γκεϊωγραφία, η
Παγκόσμια κατάταξη όλων των γκέι της υφηλίου με βάση ποιον 
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θεωρούμε πιο καυλιάρη. Στη δική μου γκεϊωγραφία πρώτοι έρχο-
νται οι Γερμανοί, ύστερα οι Ολλανδοί και μετά δεν με νοιάζει.

γκυπρίνος, ο
Γκέι που όσο και να τον φιλήσεις αποκλείεται να μεταμορφωθεί 
σε πρίγκιπα – εδώ καλά-καλά σε βάτραχο δεν κατάφερε να εξε-
λιχθεί.

γκύπριοι, οι
α. Κύπριοι ομοφυλόφιλοι που έχουν ξενιτευτεί στην Ελλάδα και 
το Λονδίνο για να γλιτώσουν από τον Μεσαίωνα της μικρόψυχης 
Μεγαλονήσου. Οι μισοί Κύπριοι που ζουν στην Ελλάδα και όλοι 
όσοι ζουν στο Λονδίνο είναι Γκύπριοι. β. Διασταύρωση Κυπρίου 
με γκυ.

γλυκιμάτσες, οι
Οι μικρές γκριμάτσες ψευτοντροπής και δυσπιστίας που κάνουμε 
όταν μας λέει γλυκόλογα και κομπλιμέντα ο εραστής μας, ενώ 
ενδόμυχα θέλουμε να ουρλιάξουμε από τη χαρά μας.

γομείς, οι
Γομείς είναι οι γονείς που φροντίζουν να γαμήσουν τη ζωή του 
παιδιού τους και να το καταδικάσουν στη δυστυχία και τη σχιζο-
φρένεια επειδή προτιμούν να είναι αυτοί ευτυχισμένοι κι ας κατα-
πιέσει το παιδί τους την ομοφυλοφιλική φύση του. Η Νίνα είχε να 
μιλήσει με τους γομείς της εδώ και εφτά χρόνια, αλλά βλέποντας 
το τι τραβούσε η γυναίκα της με τους δικούς της γομείς, δεν το είχε 
μετανιώσει καθόλου. Πρβλ. χεσαγάπη.

γουναμήδης, ο
Όμορφος και τριχωτός μπάρμαν σε μπαρ για αρκούδους.
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γουναμήδης, ο 
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chickιά, η
Γκέι που είναι πολύ σικ στο ντύσιμο. «Μωρή chickιά, κάνε πιο πέρα 
το Αρμάνι σου να κάτσω».

c
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δείκτης Λάιζα
Επιστημονική μέθοδος εξακρίβωσης ομοφυλοφιλικών τάσεων. 
Εάν ο εξεταζόμενος γνωρίζει απ’ έξω το Maybe This Time, τότε 
είναι 100% γκέι – εκτός αν κάνει καριέρα στο Μπρόντγουεϊ, οπότε 
πάλι γκέι είναι.

διαγκαλιατεύομαι, ρ. μετβ.
Διαπραγματεύομαι με τον καινούργιο σύντροφό μου πώς να 
συμβιβάσουμε τις προτιμήσεις μας στον ύπνο, π.χ. θα με πάρεις 
εσύ αγκαλιά ή εγώ, ποια είναι η πλευρά που προτιμάς κτλ. 
Διαγκαλιευτήκαμε και με μεγάλη χαρά είδα ότι προτιμάει να τον 
παίρνω εγώ αγκαλιά πριν μας πάρει ο ύπνος.

διασπερματεύσεις, οι
Οι γρήγορες και συνοπτικές συζητήσεις που κάνεις με τον εραστή 
σου για να επιλέξετε πού ακριβώς προτιμά να τον χύσεις ή να σε 
χύσει αυτή τη φορά.

δοξ-απήλ, το
Δοξ-απήλ έχουν οι διάσημοι και επώνυμοι, οι οποίοι μπορεί  εμφα-
νισιακά να είναι σαν ξαναζεσταμένος λαπάς αλλά θεωρούνται 

δ
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ερωτικά ποθητοί από κάποιους λόγω του ότι είναι διάσημοι. «Θεέ 
μου, πώς μπορεί και έχει δεσμό μ’ αυτόνανε; Σαν λιωμένο παστίτσιο 
είναι ο τύπος!» «Μην το λες, έχει πολύ δοξ-απήλ!»

δρομοφλοκάς, ο
Άντρας που μόλις χύσει πετάγεται από το κρεβάτι αλαφιασμένος 
και τρέχει στην τουαλέτα να πλυθεί, λες και ήρθε σε επαφή με 
ραδιενεργό σπέρμα.
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εκκυκλωματικός, -η, -ο
Γκέι που δεν κάνει παρέα με άλλους γκέι για να μην κολλήσει 
θηλυπρέπεια και χιούμορ. Διαβιεί συνήθως στα πάρκα ή σε αγγε-
λίες περιοδικών, με τις οποίες αναζητά άλλους εκκυκλωματικούς 
(μόνο) για να δει επιτέλους λίγη χαρά στα σκέλια του, γιατί 
καλό το στρεϊτλουκιλίκι, αλλά κι η αγαμία δεν υποφέρεται. Οι 
εκκυκλωματικοί είναι αλλεργικοί στις αδερφές, γι’ αυτό και κατά 
κανόνα αποφεύγουν τους καθρέφτες. Ο Πέτρος τα έφτιαξε με μια 
εκκυκλωματικιά.

ελλεσβονίζω, ρ. μετβ.
Η εποχιακή, ομαδική μετανάστευση λεσβιών απ’ όλο τον κόσμο 
στη Λέσβο τους θερινούς μήνες. Όπως τα χέλια ταξιδεύουν χιλι-
άδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στον τόπο αναπαραγωγής τους, 
έτσι και οι λεσβίες ελλεσβονίζουν, υπερπηδώντας ανυπέρβλητα 
εμπόδια και κινδύνους, όπως λ.χ. η ελληνική ναυσιπλοΐα.

εμιλουγκρές, ο
Γκέι που φεύγει να ζήσει στο εξωτερικό, αλλά παίρνει μαζί του και 
όλη την ελληνική μιζέρια, με αποτέλεσμα να κλαίγεται και να μην 
αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται να βελτιώσει τη ζωή του.

ε
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εμπαθητικιά, η
Ομοφυλόφιλος που προτιμά τον παθητικό ρόλο στο σεξ και δεί-
χνει μεγάλη εμπάθεια και δυσπιστία απέναντι σε άλλους γκέι, οι 
οποίοι έχουν δοκιμάσει παθητικό έρωτα, αλλά δεν τους αρέσει 
από άποψη και όχι από κόμπλεξ.

εντεχνίτιδα, η
Μολυσματική νόσος που προσβάλλει ως επί το πλείστον λεσβίες, 
προκαλώντας τους νοσηρή αγάπη για το νερομπούλι που ονομά-
ζεται βαρύ έντεχνο. «Θεά μου, η Νέλλη έπαθε εντεχνίτιδα! Γρήγορα 
μια υποδόρια με 50 cc Πέγκυς Ζήνα!»

x-άθλιος, -α, -ο
Ο πρώην που κάποτε αγαπούσες και τώρα ελεεινολογείς όπου 
βρεθείς κι όπου σταθείς, μετά από αυτά που σου έκανε. 

x-ακοπηδώ, ρ. μετβ.
Όταν συνεχίζεις να κάνεις σεξ με την/τον πρώην σου, παρότι 
έχετε χωρίσει και δεν σκοπεύετε να τα ξαναβρείτε. «Σε πειράζει 
να  x-ακοπηδιόμαστε μέχρι να βρούμε καινούργιους γκόμενους;»

x-αλείφω, ρ. μετβ.
Εξαφανίζω κάθε ίχνος του/της πρώην μου από τη ζωή μου. «Ρε 
Γιώργο, πού πήγε το ντιβιντί πλέιερ;» - «Έκανα x-άλειψη και ήταν 
του ακατονόμαστου».

x-αρχίδι, το
Πάρα πολύ σπαστικός πρώην, που είδες κι έπαθες να ξεφορ-
τωθείς.
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x-αφνιάζομαι, ρ. αμετβ.
Με χωρίζει ο σύντροφός μου πάρα πολύ ξαφνικά, ενώ πίστευα ότι η 
σχέση μας πήγαινε μια χαρά. Ο Μάνος x-αφνιάστηκε όταν γύρισε από 
τον μανάβη και ανακάλυψε ότι ο άντρας του είχε μετακομίσει αλλού.

x-ερεθίζομαι, ρ. αμετβ.
Χρησιμοποιώ καλούς πρώην εραστές μου σαν ερωτικό υλικό 
στις φαντασιώσεις μου. «Η Ζυλί ξάπλωσε στο κρεβάτι μπρούμυτα 
χώνοντας το χέρι της ανάμεσα στα σκέλια. X-ερεθίστηκε φέρνοντας 
στον νου της την εικόνα της Μαριέτ». Αναναΐς Μουνίν

x-ευμουνίζω, ρ. αμετβ.
Προσποιούμαι με το ζόρι ότι συμπαθώ τη συκουνιάδα μου (βλ. 
λήμμα), επειδή η γυναίκα μου εξακολουθεί να κάνει παρέα μαζί 
της. Η Άννα χαμογέλασε στην Έλσα, την πρώην της κοπέλας της, 
σε μια προσπάθεια να την x-ευμουνίσει, ενώ αυτό που ήθελε πραγ-
ματικά ήταν να πάρει το τασάκι και να της χώσει στον κώλο μαζί με 
τ’ αποτσίγαρα. Και τον αναπτήρα. Τον Ζίπο, που δεν σβήνει.

x-ίτηλος, -η, -ο 
α. Αυτός που ξεβάφει γρήγορα. β. Πρώην που ξεχνιέται πανεύκολα. 

Μωρό μου, πάψε να με ψάχνεις, είσαι x-ίτηλο, 
Φεύγω εκδρομή με νέο μωρό στο Οίτυλο

Λαϊκή επιτυχία της Αφάννας Βρύση

x-ορμάω ρ. μετβ.
Την πέφτω σε κάποιον που ανέκαθεν γούσταρα τρελά, αλλά 
παλιότερα συγκρατιόμουν επειδή ήταν δεσμευμένος. Τώρα, 
όμως, που επιτέλους χώρισε, του ορμάω με όλη την καταπιεσμέ-
νη καύλα μου.
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εξπερματίζω, ρ. αμετβ.
Είμαι εξπέρ στο να συγχρονίζω τον οργασμό μου με αυτόν του 
συντρόφου μου. «Μια φορά δεν μπορείς να εξπερματίσεις κι εσύ, 
παλιοεγωίσταρε;»

εξώλης και καριόλης, έκφραση
Έτσι λέγεται αυτός δεν είναι απλώς πουτανάκι με την καλή έννοια, 
αλλά είναι και σκατόψυχος.

επηδηκνύω, ρ. μετβ 
Περιφέρω τον καινούργιο μου γκόμενο στον κύκλο γνωστών, 
φίλων και εχθρών για να τους κάνω να ζηλέψουν που χτύπησα 
τέτοιο παίδαρο. «Να τη πάλη η χαζά, τρίτη φορά περνάει από δω 
για να μας επηδηχθεί».

επιτάχυση, η
Φαντασίωση έκτακτης ανάγκης για να χύσεις γρήγορα-γρήγορα, 
εάν α. ο εραστής σου δεν σε καυλώνει αρκετά· β. ο εραστής σου 
ήδη έχυσε και έχει αρχίσει να βαριέται (το καταλαβαίνεις επειδή 
μετράει τα λουλουδάκια στο πάπλωμα)· γ. είσαι κουρασμένος ή 
πιωμένος· δ. τον έχεις ήδη ξεχειλώσει και οι όρχεις σου απειλούν 
να κατέβουν σε απεργία. Επιταχύνω (ρ. αμετβ): επισπεύδω την 
εκσπερμάτιση. «Μπορείς να επιταχύσεις λιγάκι επειδή νομίζω ότι 
πλησιάζουν τα γενέθλιά μου;»

επουστράτευση, η
Όνειρο για τη συσπείρωση πολλών γκέι και λεσβιών ώστε να 
διεκδικήσουμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι στιγμής 
οι γκέι επουστρατεύονται μόνο για τη Γιουροβίζιον. Οι λεσβίες, 
αντιθέτως, ελλεσβονίζουν (βλ. λήμμα).
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επουστρέφω, ρ. μετβ.
Οι πιο πολλοί που πουσταματούν (βλ. λήμμα) συνήθως επουστρέ-
φουν. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι ζακετάκι να το 
βγάζεις-βάζεις.

ετεροπηξόφιλοι, οι
Ανόητοι στρέιτ που βλέπουν παντού επέλαση των γκέι, μόνο και 
μόνο επειδή πού και πού σε μια ολότελα ετεροκανονική, στρεϊτο-
κρατούμενη κοινωνία εμφανίζεται κάποιος γκέι στην τηλεόραση 
ή σε μια ταινία. Οι ετεροπηξόφιλοι αποδίδουν αυτή την «κατά-
ντια» στην περιβόητη Γκέι Μαφία (πού ’ν’ τη;!).

ευθυνολοθρευτής, ο
Προηγμένο μηχάνημα για να εξολοθρεύει την αίσθηση υπευθυ-
νότητας πριν καν εμφανιστεί σε πολιτικούς, μεγαλοεκδότες, ηθο-
ποιούς, τραγουδιστές και άλλους επώνυμους πολίτες, οι οποίοι 
ενώ είναι κάργα γκέι, όχι μόνο δεν βοηθούν να αρθούν οι αδικίες 
που υφίστανται οι ομοφυλόφιλοι, αλλά συχνά χειροτερεύουν την 
κατάσταση με τις ομοφοβικές δηλώσεις τους. Ο Λ.Λ. αγόρασε το 
τελευταίο μοντέλο ευθυνολοθρευτή, που θα του επέτρεπε να κράζει 
τους γκέι, παρότι κι αυτός είχε τη φωλιά του τόσο λερωμένη που 
ακόμα κι ο άσπρος σίφουνας Άζαξ θα έβαζε τα κλάματα.

έχω το αfucκαταλόγιστο, έκφραση
Δεν ξέρω τι μου γίνεται επειδή με έχει χτυπήσει η καύλα ή ο έρω-
τας στο κεφάλι και χρειάζομαι βοήθεια ακόμα και για να περάσω 
απέναντι τον δρόμο.
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fucκα, η
Fucκα είναι η παγίδα στην οποία κινδυνεύουμε να πέσουμε όταν 
μας ελκύει ένα fucκαθίκι (βλ. λήμμα). 

Αχ και μου το ’λεγε η μαμάκα
Πρόσεχε μην πιαστείς σε καμιά fucκα.
Να που έμπλεξα μ’ ένα χοντρομαλάκα
Που στην καρδιά μου κάνει τράκα
Αχ ρε μάνα, είμαι τελικά καρακαλτάκα.

Σταμύτης Κλαψουνάκης

fucκαημένος, -η, -ο
Εξελληνισμός του mercy fuck, δηλαδή κάποιος με τον οποίο 
κάνεις σεξ από λύπηση (για σένα ή για εκείνον).

fucκαθαρίζω, ρ. μετβ.
Η σπαστική καθαριότητα που πρέπει κάποιος να κάνει μετά το 
σπορ. Το καλύτερο πράγμα του να μένεις σε ξενοδοχείο με το 
αγόρι/κορίτσι σου είναι ότι δεν χρειάζεται να fucκαθαρίσετε. 
«Πάλι εγώ θα fucκαθαρίσω; Κόφ’ τις μαλαγανιές, σειρά σου 
σήμερα!»

f
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fucκαθίκι, το
Σκατόψυχος άνθρωπος, με τον οποίο ξέρεις καλά ότι θα έχεις πολύ 
κακά ξεμπερδέματα έτσι και μπλέξεις μαζί του. Παρόλ’ αυτά, πας 
και μπλέκεις επειδή είναι εγκληματικά καυλιάρης. Επίσης: fucκα-
ριόλης, -α.

fucκαθρέφτης, ο
Καθρέφτης μεγάλων διαστάσεων, κατάλληλα  τοποθετημένος για 
να αντανακλά το υπερθέαμα στο κρεβάτι.

fucκακίστρω, η
Υποτιθέμενος φίλος ή φίλη που σε ζηλεύει επειδή εσύ έχεις πλού-
σια ερωτική ζωή, ενώ την τελευταία φορά που εκείνος έκανε σεξ, 
έκαναν ακόμη σεξ οι δεινόσαυροι. Επίσης: fucκατίνα.

fucκαλένδες, οι
Λέμε ότι παραπέμπω κάτι στις fucκαλένδες όταν σε επικοινωνία 
στο τσατ δεν μας κάθεται φάση τώρα και τάχα μου κανονίζουμε 
να βρεθούμε μια άλλη φορά.

fucκανισάκι, το
Εκνευριστικό σκυλάκι που παθαίνει ξαφνικό έρωτα με τη γάμπα 
σου και θέλει να κάνει κουταβάκια μαζί της. «Σας παρακαλώ, θ’ 
απομακρύνετε το fucκανισάκι σας πριν το εκσφενδονίσω απ’ το 
παράθυρο;»

fucκελώνω, ρ. μετβ.
Τακτοποιώ τηλέφωνα, ημέιλ και nickname των γκομενοδουλειών 
μου. «Γαμώτ!» έβρισε ο Άλκης, «πού στο διάολο fucκέλωσα το τηλέ-
φωνο του karga-str8-looking24;»
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fucκούριερ, ο
Φανταστικό πλάσμα, συγγενές με τον πουτσαδόρο (βλ. λήμμα). 
Ο fucκούριερ είναι δίμετρος, μπρατσωμένος θεός που εμφανίζεται 
στην πόρτα σου για να σου παραδώσει ένα πακέτο, αλλά επειδή 
τον εμπνέεις, σου παραδίδει και το δικό του μεγάλο πακέτο. Για να 
φύγει από το σπίτι σου, πατάς το στοπ στο ντιβιντί.

fucκρότος, ο
Το ρυθμικό γκάπα-γκούπα που κάνει ένα κρεβάτι την ώρα της 
συνουσίας, ανακοινώνοντας σε όσους βρίσκονται σε απόσταση 
ακοής τι συμβαίνει. Ο Λέανδρος αναστέναξε και προσπάθησε να 
συγκεντρωθεί στο βιβλίο του, αλλά ο fucκρότος από το διπλανό 
διαμέρισμα του θύμιζε πόσο μόνος ένιωθε.
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ηδονοδύνη, η
Η χρονική στιγμή όταν η ηδονή που νιώθεις έρχεται σε δεύτερη 
μοίρα συγκριτικά με τον πόνο που αισθάνεσαι στα μπούτια, τα 
οποία έχουν αρχίσει να τρέμουνε από τα βαθιά καθίσματα που 
κάνεις πάνω στον εραστή σου.

ηλιθικρινείς, οι
Γκέι, αλλά και στρέιτ, που στις αγγελίες τους διακηρύσσουν ότι 
βαρέθηκαν τους ψεύτες, σιχαίνονται το ψέμα και το μεγαλύτερό 
τους ελάττωμα είναι η ειλικρίνεια. Σιγά, μεγάλε!

η
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θαλπουρία, η
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θαλπουρία, η
Η τρυφερή και παιχνιδιάρικη οικειότητα που νιώθεις όταν βρί-
σκεσαι στην τουαλέτα με τον σύντροφό σου και κατουράτε ταυ-
τόχρονα.

θεσσαλοψώλης, ο
Αθηναίος λάτρης των θεσσαλονικιών αντρών, γιατί, σύμφωνα με 
τρεισήμισι επιστημονικά πειράματα, οι Θεσσαλονικιοί είναι πιο 
άντρες (από τις γλαδιόλες).

θηλυγενώ, ρ. αμετβ.
Χρησιμοποιώ μέχρι εμετού το θηλυκό γραμματικό γένος ή γυναι-
κεία ονόματα όταν αναφέρομαι σε άντρες. «Θα σταματήσεις να 
θηλυγενείς; Ποιον εννοείς όταν λες Νταίζη;»

θλιψομοφυλόφιλος, ο
Άντρας που κάνει μόνο σεξ με άντρες αλλά κατά τα άλλα ζει μια 
εντελώς «στρέιτ» ζωή και κατά συνέπεια δεν έχει γνωρίσει ποτέ τη 
χαρά του να είσαι ζευγάρι μ’ έναν άλλον άντρα και να μοιράζεσαι 
μαζί του όχι μόνο ένα θάμνο αλλά και τη ζωή σου. Καλημέρα θλι-
ψομοφυλοφιλία, βιβλίο της Φραμπουάζ Σαγανάκι.

θ
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ικεάμματα, τα
Τα βλέμματα αμοιβαίας αναγνώρισης που ανταλλάσσουν τα 
πολυάριθμα γκέι και λεσβιακά ζευγάρια στο Ικέα καθώς ψωνίζουν 
τον οικιακό εξοπλισμό τους.

ικεοργίζομαι, ρ. μετβ.
α. Γκέι και λεσβιακά ζευγάρια που διαφωνούν έντονα για την 
αγορά ενός επίπλου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να κρατήσουν 
χαμηλούς τόνους για να μην τους πάρουν χαμπάρι. Δυστυχώς, 
αγνοούν ότι ο υπόλοιπος κόσμος ζει το δικό του δράμα στο Ικέα 
για ν’ ασχοληθεί με την ομοφυλοφιλία τους. β. Φτάνω στα πρό-
θυρα αυτοκτονίας όταν, μετά από δεκαοκτώ προσπάθειες και 
τέσσερις μικρούς τραυματισμούς, αδυνατώ να συναρμολογήσω 
κάποιο σκατόπραμα που αγόρασα στο Ικέα. «Δεν με νοιάζει να μ’ 
ακούσει και το Ικέα Στοκχόλμης, εγώ αυτό το σίχαμα για τραπεζάκι 
δεν το θέλω σπίτι!» ικεοργίστηκε η Λένα και γύρισε την πλάτη στη 
γυναίκα της.

ίσες γαμευκαιρίες, οι
Οι γκέι, αλλά και οι στρέιτ, που στις παρτούζες φροντίζουν να 
μοιράζουν ακριβοδίκαια τον χρόνο τους μεταξύ όλων των συμμε-
τεχόντων εφαρμόζουν πολιτική ίσων γαμευκαιριών.

ι



κινκίναιδος, ο
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καβλαμμένοι, οι
Οι εραστές που ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με το πουλί 
σου, αδιαφορώντας για το υπόλοιπο κορμί σου, δηλαδή δεν σε 
φιλάνε, δεν σε χαϊδεύουν και το μόνο που θέλουν είναι να σου 
πάρουν πίπα ή να τους πηδήξεις. «Φίλε, αν ήταν αποσπώμενο 
ειλικρινά θα σ’ το άφηνα να κάνεις το σεξ σου ήσυχα ήσυχα κι 
εγώ θα πήγαινα να δω τηλεόραση, αλλά αφού δεν αποσπάται το 
καταραμένο, σε πειράζει να τ’ αφήσουμε και να μείνουμε απλοί 
άγνωστοι;»

κάμβλωση, η
Επώδυνη και τραυματική αφαίρεση της έλξης που νιώθεις για 
έναν άνθρωπο επειδή το να είστε μαζί είναι αδύνατο (είναι 
παντρεμένος, είναι τσογλάνι, παίζει μαζί σου). «Θέλω πολύ να 
έρθω στο πάρτυ, αλλά θα είναι και ο Μη-χέσω και προσπαθώ να 
κάνω κάμβλωση».

καναλάτες, οι
Συνομοταξία αδερφών που διαβιούν σε τηλεοπτικά κανάλια. 
Τρέφονται με μόδα και κουτσομπολιά, γεννούν σκάνδαλα και 
πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα: τσι-
ρίδες και ντεκαπάζ.

κ
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κάνω 96, έκφραση
Γκέι ζευγάρι που δεν κάνει πια σεξ. «Τι να σου πω, δεν ξέρω αν ο 
Κώστας κι ο Γιώργος είναι ακόμα μαζί. Εδώ κι ένα χρόνο κάνουν 
96».

Κ.Α.Τ.Κ.Ο., αρκτικόλεξο
Κι Άλλο Έργο Τέχνης με Κακομοιριασμένους Ομοφυλόφιλους. 
Ταινία ή μυθιστόρημα με δυστυχισμένους γκέι που είναι άρρω-
στοι δολοφόνοι ή άρρωστοι σκέτο, αλλά σίγουρα βρίσκουν κακό 
τέλος. «Μόνο ένα ΚΑΤΚΟ έχει απόψε η τηλεόραση. Δεν βγαίνουμε 
καμιά βόλτα;»

κατουρητήρας, ο
Χαριτωμένος, μικροσκοπικός νιπτήρας σε μπαρ και εστιατόρια, 
όπου πηγαίνεις να πλύνεις τα χέρια σου και φυσικά δεν χωράνε, 
οπότε πιτσιλιέσαι ακριβώς στο ύψος του καβάλου, με αποτέλεσμα 
να γίνεις μουσκίδι σ’ αυτό το πολύ ύποπτο σημείο. Σε κατουρη-
τήρες πέφτεις μόνο όταν βγαίνεις ραντεβού με κάποιον που σ’ 
ενδιαφέρει τρελά, ποτέ όταν έχεις βγεις χαλαρά για μπίρες με 
φιλαράκια.

κατωγλέντης, ο
Εξελληνισμός του «bottom». Παράβλεπε: πανωγλέντης για το 
«top». Πάνω γλέντι, κάτω γλέντι, παραδοσιακά και τρέντι (λαϊκή 
σοφία).

καυλακεία, η
Καυλακείες είναι οι μαλακίες που κάνουμε όταν η καύλα χτυπάει 
κόκκινο. «Το παλικάρι φαινόταν τσογλάνι αλλά ήταν πολύ σέξυ, κι 
ο Τζέιμς αποφάσισε να πάρει το ρίσκο. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά 
που θα έκανε καυλακεία». Σταμναγκάθα Βρίστη
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καυλασίωση, η
Η απόσταση μεταξύ της ηδονής στη φαντασία και του πόνου 
στην πραγματικότητα· λόγου χάρη, ο εραστής σου σού ζητά να 
τον ξεσκίσεις άγρια και όταν τελικά του τον χώνεις με τη μία, 
ουρλιάζει: «Σιγά ρε μαλάκα, με πόνεσες!». Μερικά πράγματα είναι 
καλύτερα στη φαντασία.

καυλάτζα, η
Πρώην ερωτικός σύντροφος που κρατάμε καβάτζα για την περί-
πτωση που ξεμείνουμε και μας χτυπήσει η καύλα στο κεφάλι. Τις 
καυλάτζες τις αποθηκεύουμε στο γκεϊράζ (βλ. λήμμα).

καυλέξ-απήλ, το
Καυλέξ-απήλ αποκτά ο οποιοσδήποτε άσχετα από το πόσο όμορ-
φος ή σέξυ είναι, απλά και μόνο επειδή εμείς είμαστε κάργα καυ-
λωμένοι και τους βλέπουμε όλους πηδήξιμους.

καυλήμα, το
Απίστευτα καυλιάρης άντρας αλλά και απίστευτα ηλίθιος, με απο-
τέλεσμα ο μόνος τρόπος να κάνεις σεξ μαζί του είναι να φροντί-
ζεις να κρατάει πάντα το στόμα του κλειστό. «Αχ Παναγίτσα μου, 
ο τύπος είναι θεός. Κάνε να μην είναι καυλήμα!»

κεϊλλιτέχνης, ο
Καλλιτέχνης που είναι περισσότερο γκέι και λιγότερο καλλιτέ-
χνης, με οδυνηρά αποτελέσματα για την τέχνη και θανατηφόρες 
επιπτώσεις για τους θεατές. (Στη Θεσσαλονίκη: Γκεϊλλιτέχνης.)

κιναοιδός, ο
Γκέι που ξέρει όλα τα τραγούδια της Γιουροβίζιον απέξω (ακόμα 
και τα φινλανδικά).
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κινκίναιδος, ο
Γκέι που του αρέσουν οι πιο άγριες και κίνκυ καταστάσεις στο 
σεξ.

κλίμακα αουτότητας, η
Σύστημα που μετρά τον βαθμό που ένας γκέι βιώνει φυσιολογικά 
την ομοφυλοφιλία του και πόσο φανερά την εκφράζει. Ελάχιστο: 
1 = δεν το ξέρει ούτε ο κώλος του. Μέγιστο: 10 = το ξέρουν μέχρι 
και οι ιθαγενείς της Νήσου Βόρνεο. Πάνω από 10 = μετάβαση σε 
κλίμακα Ρίχτερ.

κνημνησία, η
Σφίχτης που έχει υποθηκεύσει τη ζωή του στο γυμναστήριο προ-
κειμένου να χτίσει το πάνω μέρος του σώματός του σαν ντουβάρι 
από συμπαγείς μύες, αλλά έχει αμελήσει τις γαμπίτσες του, οι 
οποίες μοιάζουν σαν καλαμάκια φραπέ. Το κωμικό αυτό συνολά-
κι φοριέται όχι μόνο από γκέι αλλά και από στρέιτ σφίχτες που 
παθαίνουν κνημνησία.

κουκουρουκουές, ο
Γκέι που καταφέρνει να είναι και κομουνιστής ή κομουνιστής που 
καταφέρνει να είναι και γκέι, δεδομένου του αλλεργικού σοκ που 
παθαίνουν τα μέλη του ΚΚΕ έτσι και ψιθυρίσει κανείς τη λέξη 
ομοφυλοφιλία σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων. «Ο 
Ηλίας έκλεισε ραντεβού με ένα πολλά υποσχόμενο παιδί, αλλά 
πάνω στη γνωριμία βγήκε ότι είναι κουκουρουκουές. Λέγοντας ότι 
πάει στην τουαλέτα, έφυγε τρέχοντας να ξεφύγει από την παράνοια 
που απειλούσε να εισβάλει στη ζωή του». Σουμπέρτο Δέκο

κουλεσβάχατα, τα
Αυτό που συμβαίνει σε πολλές παρέες λεσβιών, επειδή η μία τα 
φτιάχνει με την πρώην της άλλης, η οποία μόλις χώρισε με την 
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πρώην μιας άλλης στην παρέα. «Η Άννα ξόρκισε τη Ντένια να μην 
τα φτιάξει με την Ελένη γιατί θα έκανε την παρέα κουλεσβάχατα.» 
Κώτη Γαρυφάλλου

κουνιάου, ο
Ο γάτος της αδερφής του συντρόφου σου είναι ο κουνιάου σου.

κριτσινού, η
Γκέι που πρέπει να ενημερωθεί επειγόντως ότι το πέος δεν είναι 
κριτσίνι και άρα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα δόντια 
του όταν παίρνει πίπα.

κύναιδος, ο
α. Γκέι που τη βρίσκει με σκυλάδικα. β. Σκυλάκι που χρησιμοποιεί-
ται εκ του πονηρού σε βόλτα για να προσεγγίσεις καυλιάρη άντρα. 
Βασικά, εκπαιδεύεις το σκυλί σου να κάνει αυτό που λαχταράς να 
κάνεις κι εσύ: να χωθείς στ’ απαυτά του. «Κύναιδε, τρέχα και κάνε 
χαρούλες σ’ εκείνο το παλικάρι».

κωλλητάρι, το
Ωραία και σταθερή φιλία που ξεπηδά από ένα ουάν-νάιτ-σταντ 
που δεν φτούρησε, αλλά χάρη στο οποίο ανακαλύψατε ότι ταιρι-
άζετε σαν άνθρωποι κι ας μην τα βρήκατε σαν εραστές.



λούγκρο, το 
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λ
λαδερφή, η
Αδερφή που σου βγάζει το λάδι μέχρι να σου κάτσει. Πρλβ. 
Ψωλοβγάλτης.

λαθραγγίζω, ρ. μετβ.
Ξεκλέβω χάδια και τυχαία αγγίγματα με τον άνθρωπο που αγαπώ 
όταν βρισκόμαστε σε δημόσιο χώρο, όπου δεν μας παίρνει να δεί-
ξουμε τον έρωτά μας και άρα χαϊδολογοκρινόμαστε (βλ. λήμμα).

λαρτζίτιδα, η
Σοβαρή πάθηση των οφθαλμών που προκαλεί επιλεκτική 
τύφλωση σε ορισμένα αρσενικά, με αποτέλεσμα να θεωρούν 
το 15 εκατοστών πουλάκι τους large. Να τονιστεί ότι η εν λόγω 
νόσος δεν προσβάλλει μόνο τους ομοφυλόφιλους. Σε περίπτω-
ση που δεν χορηγηθεί αγωγή (ενέσιμη πραγματικότητα και/ή 
ταξίδια στη Γερμανία), η λαρτζίτιδα επιδεινώνεται και προκαλεί 
xlαρτζίτιδα, η οποία προξενεί σπασμούς ασυγκράτητου γέλωτα 
στους εραστές τους.

λαρυγγότρηση, η
Λαρυγγότρηση κάνεις όταν ο άντρας που σου παίρνει πίπα τον 
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παίρνει τόσο βαθιά που νομίζεις ότι λίγο ακόμα και το πουλί σου 
θα πιάσει φιλίες με τα πνευμόνια του. Δυστυχώς, λαρυγγότρηση 
κάνουν ελάχιστοι και, το χειρότερο, δεν προσπαθούν να μάθουν.

λεραστής, ο
Εραστής που έπαψε να μιλιέται με το σαπούνι λίγο αφότου εφευ-
ρέθηκε, οπότε το σεξ μαζί του είναι σαν πικνίκ σε βόθρο. Ο Πάτρικ 
ήταν πραγματικά θεογκόμενος και καθόλου κακός στο σεξ, αλλά 
ήταν τέτοιος λεραστής που ο Ιάκωβος αποφάσισε ότι ο μόνος τρό-
πος να ξανακάνουν έρωτα ήταν να προβεί σε χειρουργική αφαίρεση 
των ρουθουνιών του. Άρθουρ Κούναν-Ψόιλ

λεσβαλαντώνω, ρ. αμετβ.
Κάνω σαν μουρλή που με παράτησε η γκόμενα, συνήθως με μου-
σική υπόκρουση βαριά λαϊκά ή Γαλάνη. Να τονιστεί ότι και οι γκέι 
λεσβαλαντώνουν, αλλά εκείνοι προτιμούν Βίσση.

λεσβάνα, η
Λεσβία που χύνει πάρα πολύ. «Πω πω, τι έπαθε το παρκέ σας;» 
αναφώνησε η Νίκη, αγνοώντας ότι η Μαίρη ήταν λεσβάνα.

λεσβαρίδι, το
Πρώην που έχει γίνει κολλιτσίδα και δεν λέει να ξεκολλήσει. 

λεσβαριέμαι, ρ. μετβ.
Παρακολουθώ την πολύ καλή λεσβιακή σειρά The L Word, αλλά 
βαριέμαι στις σκηνές του σεξ, οπότε τις περνάω στο γρήγορο.

λεσβιάζομαι, ρ. αμετβ.
Δεν κρατιέμαι να βρεθώ με την κοπέλα μου για να κάνουμε έρωτα. 
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Η Ντίνα λεσβιαζόταν τόσο πολύ να γυρίσει σπίτι, όπου την περίμενε 
η γυναίκα της, που παραλίγο να την πατήσει το τραμ.

λεσβιάθαν, ο
Τρομακτικό μυθικό πλάσμα που σκιάζει τα αγοράκια, μεγάλα και 
μικρά, επειδή αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία του ανδρισμού τους.

λεσβιτρίνα, η
Γκέι φίλος μιας λεσβίας που ποζάρει για σχέση της για λόγους 
αλληλοκάλυψης. «Α κοίτα, η Μάρθα με τη λεσβιτρίνα της!»

λεσβλάκας, ο
Στρέιτ άντρας που δεν χωράει στο ξερό του ότι οι λεσβίες ΔΕΝ ενδι-
αφέρονται για άντρες. Ένα σκαλοπάτι χειρότερος από τον λεσβλάκα 
είναι το λεσβόδι, ο οποίος έχει το θράσος να πιστεύει ότι η αφεντιά 
του θα φέρει τις λεσβίες στον σωστό δρόμο, αν του δώσουν μια 
ευκαιρία. Το μόνο που αξίζει να του δώσουν είναι μπουνιά.

λεσβολιδοσκοπώ, ρ. μετβ.
Προσπαθώ να καταλάβω αν η κοπέλα που γουστάρω είναι λεσβία 
ή απλώς άνετη.

λεσβουβός κινηματογράφος, ο
Εγκληματικά βαρετές αβανγκάρντ ταινίες λεσβιών εναλλακτικών 
σκηνοθετριών. Φημολογείται ότι ο Καρυωτάκης αυτοκτόνησε 
μετά από μια δεκάλεπτη προβολή λεσβουβού κινηματογράφου.

λεσβουλευτίνα, η
α. Θηλυκό του πουλευτή, ήτοι βουλευτίνα που αστράφτει και 
βροντά για τα καταπατημένα δικαιώματα των φτωχών και των 
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κατατρεγμένων ανά τον πλανήτη, αλλά εμφανίζει χεστήτιδα 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γκέι στην ίδια της τη χώρα. β. 
Τρομακτικό τέρας της ελληνικής μυθολογίας, μισή γυναίκα, μισή 
βουλευτίνα και μισή λιμενεργάτης. Η ύπαρξή της μαρτυρείται 
στην αρχαία επιγραφή (σε γραμμική γάματα): «Η λεσβουλευτίνα 
δεν είναι ομοφοβική· είναι ετεροτρομακτική».

λεσειρήνη, η
Το αντίθετο της λεσβίας (αλλά όχι και στρέιτ).

λεσμπουλντόζα, η
Λεσβία τόσο επιθετική και άγρια άνευ λόγου και αιτίας που μπρο-
στά της ο Τσακ Νόρρις μοιάζει με τον αγκαλίτσα-μελισσάκι.

λίκνο του πουστισμού, το
Η εύλογη απορία αλλοεθνών γκέι που δεν καταλαβαίνουν πώς 
γίνεται η χώρα που πατένταρε την ανδρική ομοφυλοφιλία πριν 
από 2500 χρόνια να φέρεται τόσο υποκριτικά σ’ αυτό το θέμα 
σήμερα.

λιματάκια, τα
Λιματάκια παθαίνεις όταν πηγαίνεις στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης 
και σου βγαίνουν τα ματάκια με τους πολυάριθμους ωραίους 
γυμνούς γκέι άντρες που λιάζονται στα βράχια και κόβουν κίνη-
ση. Μην μπερδεύετε τα λιματάκια με τα κριματάκια, τα οποία τα 
παθαίνεις όταν φεύγεις από τα Λιμανάκια έχοντας πάρει μόνο 
αναμνήσεις και τίποτα άλλο.

ΛΟ.ΚΟ.ΜΟΥ, αρκτικόλεξο
Κλίμακα μέτρησης της γαμησιμότητας ενός άντρα, από τα 
αρχικά των λέξεων Λόγος Κορμιού-Μούρης. Εφευρέθηκε από 
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τον Ζαν-Λουγκρ Πουστέρ και τον Σπέρμαν Γάμινστον με στόχο 
την ταξινόμηση των ανδρών σε κατηγορίες γαμησιμότητας. Για 
παράδειγμα, εάν ένας άντρας έχει κορμί 4 και μούρη 8 στα 10, 
προσθέτουμε και κατόπιν διαιρούμε δια δύο, ήτοι ο λοκομού 
του είναι το 6. Κάποιοι επιστήμονες, όπως ο Χοσέ ντε Χοντρόν 
υ Γούδα συμπεριλαμβάνουν άλλη μία παράμετρο στην κλίμακα, 
μετονομάζοντάς την σε ΛΟ.ΚΟ.ΨΩ.ΜΟΥ. Με άλλα λόγια, συνυ-
πολογίζουν και το μέγεθος του πέους του υπό μελέτη άνδρα. 
Η λοκομού ενός άντρα επηρεάζεται επίσης από τη δική μας 
σεξουαλική κατάσταση· λόγου χάρη, αν την τελευταία φορά που 
κάναμε σεξ, το Νάσιοναλ Τζιογκράφικ γύρισε ντοκιμαντέρ γι’ 
αυτό το σπάνιο φαινόμενο, η λοκομού κάθε αρσενικού ανεβαίνει 
ένα δυο-πόντους.

λορκαυλωμένος, ο/η
Ακραία διανοούμενος γκέι που, για να τον κουτουπώσεις, πρέπει 
να έχεις δει όλες τις ξεψαχνισμένες παραστάσεις Λόρκα, Κέιν και 
Μαρμαρινού ή να ξέρεις όλη τη δισκογραφία του Ελύτη και του 
Σεφέρη απ’ έξω. Ο Νίκος ζήλευε τους φίλους του που ετοιμάζονταν 
να πάνε να τα σπάσουν στα μπουζούκια, ενώ εκείνος θα πιανόταν 
άλλη μια φορά στα σκατοκαθίσματα του Ηρωδείου μ’ αυτό τον λορ-
καυλωμένο που είχε μπλέξει, γαμώ τον Βάγκνερ μου γαμώ.

λουγγλικά, τα
Τα απολύτως απαραίτητα αγγλικά που μαθαίνουν οι γκέι ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν με ξένους γκέι στο διαδίκτυο προκειμέ-
νου να βγάλουν το σεξ το επιούσιο. «Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι 
γνωρίζετε Η/Υ, κοπτοραπτική και Λουγγλικά…», είπε με θαυμασμό 
ο υπεύθυνος προσωπικού στον Λουκά, που έλπιζε να προσληφθεί στη 
νευραλγική θέση τοποθετητή ζαμπόν στα κλαμπ-σάντουιτς.

λουγκράγκο, το
Επώδυνη πάθηση της σπονδυλικής στήλης που παθαίνουν οι γκέι 
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μετά από πολύ αεροβικό σεξ. «Πάλι λουγκράγκο έπαθες; Εμ κι εσύ, 
δεν είσαι είκοσι χρονών πια να κάνεις ακροβατικά».

λουγκράμπα, η
Ξαφνική κράμπα που παθαίνεις την ώρα που κάνεις σεξ και πασχί-
ζεις από τη μία να συνεχίσεις να πηδάς τον σύντροφό σου και από 
την άλλη να τεντώσεις το πόδι σου για να ξεπιαστεί.

λουγκραντόρ, το
Σκύλος μεγάλου μεγέθους που προτιμούν να έχουν για κατοικίδιο 
ορισμένοι γκέι όχι επειδή τους αρέσει πραγματικά, αλλά επειδή 
πιστεύουν ότι έτσι ανεβαίνουν στην κλίμακα αρρενωπότητας. «Ο 
Τρέβορ τσιουάουα ήθελε ν’ αγοράσει, αλλά τελικά πήρε ροτβάιλερ, 
γιατί έτσι θεωρούσε ότι θα πούλαγε περισσότερη μούρη στο πάρκο». 
Βουρτζίνια Γαβ

λούγκρα-παρκ, το
Υπαίθριος χώρος σύναξης γκέι.

λούγκρινο, η, ο
Διακοσμητικό ζωάκι που λατρεύουν: α. τα παιδιά κάτω των 10 
ετών, β. οι κοπελίτσες που κάνουν σεξ με μαχαιροπίρουνο και χαρ-
τοπετσέτα και γ. οι γκέι που είναι ρομαντοπαρμένοι (βλ. λήμμα).

λούγκρο, το
Μουσείο με έργα τέχνης διάσημων ομοφυλόφιλων καλλιτεχνών, 
π.χ. Λεονάρντο ντα Μπίτσι, Βηχαήλ Κάγγελου, Κωνσταντίνου 
Δεγκζεβάφει, Κλότσε και Αφάνα, Λόρδου Βύρωνα-Καρέα, 
Μαρσέλ Πουστ, Εντέρικο Γκαρθία Πρόκα, Καφέ-Τσάι-κόφσκι, 
Σκιέρ Διάολο Μοκασίνι, Τζάνι Μπουρδάτσε, Γιάννη Τσατσαρούχη, 
Φράνσις Χωρισμπέικον κ.ά.
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λουγκρούδι, το
Τρυφερό και μικρό σε ηλικία αγόρι, ακριβώς πάνω στη φάση που 
ανθίζει σιγά σιγά η σεξουαλικότητά του και γι’ αυτό χρειάζεται 
φροντίδα και προστασία. «Τι βλέπω; Ο Μάρκος κυκλοφορεί με 
καινούργιο λουγκρούδι;» «Ναι, το προηγούμενο τού μαράθηκε».

λουγκρούλλειο γεύμα, το
Το ανεξήγητο φαινόμενο όταν κάποιες μέρες κάτι συμβαίνει και 
αρέσεις σε πάρα πολλούς, λες και ξαφνικά έγινες τρομερά ποθη-
τός. Αυτές τις φορές νιώθεις ότι είσαι λουγκρούλλειο γεύμα. Στις 
αντίθετες, περισσότερες και εξίσου ανεξήγητες περιπτώσεις, όταν 
σε κοιτάζουν λες και είσαι διάφανος, νιώθεις σαν λουγκρόβραστη 
πατάτα. Πρβλ. Χεσ-απήλ.

λουγκρουμάκι, το
Νόστιμο, τσουπωτό τεκνάκι. «Ρε κοίτα ένα λουγκρουμάκι, έτοιμο 
να το φας!»

λουγκρουμάς, ο
Γκέι με ελαφρώς παραπανίσια κιλά. «Λουγκρουμάς είσαι και φαί-
νεσαι, μωρή κοκάλω!»

λουγκρανκινιόλ, το
Φτηνιάρικες, πολυφορεμένες φαρσοκωμωδίες, στις οποίες οι 
γκέι παρουσιάζονται σαν κραγμένες κομμώτριες με εξαρθρω-
μένους καρπούς. Απόψε έχει ένα λουγκρανκινιόλ του Πουλάκη 
Χαζόπουλου.
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μακρολεσβούτι, το
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μακρολεσβούτι, το
Όταν μια γυναίκα τα φτιάχνει με λεσβίες, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι 
στρέιτ (χα χα), τότε κάνει μακρολεσβούτι στην ομοφυλοφιλία. 

μαμμοθρεφτάρι, το
Άντρας που έχει κλείσει τα τριάντα πέντε κι εξακολουθεί να ζει 
με τους γονείς του επειδή προτιμά να βολεύεται παρά να δυσκο-
λευτεί ζώντας ανεξάρτητα. Τα μαμμοθρεφτάρια δεν κάνουν για 
πολλή παρέα, επειδή βρωμάνε γκρίνια και στάζουν ανευθυνότητα. 
Πρβλ. Τηλεμαμμοθρεφτάρι.

μαλαπήζω, ρ. αμετβ.
Σε περιόδους παρατεταμένης αγαμίας, λέμε ότι έχουμε μαλαπήξει.

μαρινεκλώνω, ρ. αμετβ.
Έρχομαι στο τσακίρ κέφι όταν βάζουν το «Πάλι θα κλάψω» της 
Μαρινέλλας κι αρχίζω να το τραγουδάω με ουρλιαχτά, μερακλώ-
νοντας με τη θύμηση του ορυμαγδού της ερωτικής ζωής μου. «Ωχ, 
ποιος έβαλε Μαρινέλλα; Θα μαρινεκλώσει ο Θάνος και θα μας 
πάρει τ’ αυτιά».

μ
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μαρντόνα, το
Επιστημονικό τεστ εξακρίβωσης σεξουαλικού προσανατολισμού: 
στα πειραματόζωα επιδεικνύεται μια φωτογραφία της Μαντόνα 
και μια του Μαραντόνα και ανάλογα με το ποιον αναγνωρίζουν 
κατατάσσονται οι μεν στους γκέι και οι δε στους αδιάφορους. 
«Του έκανες τεστ μαρντόνα;»

μασλού, η
Γκέι που πάει μόνο με καραγυμνασμένους. «Άσε, τζάμπα τον κια-
λάρεις, είναι μασλού αυτός» (φιλική συμβουλή).

ματιάνομαι, ρ. αμετβ.
Κοιτάζω τον/τη σύντροφό μου στα μάτια και χάνομαι μέσα τους 
με τις ώρες. 

Στον έρωτά σου άλλη μια φορά ματιάθηκα, 
στην αγάπη σου ξεχάστηκα, 
με το βλέμμα σου παθιάστηκα.

Μαρία Λιγοδούρη

μεγεθόφιλος, ο
Οι γκέι που έχουν κόλλημα με τα μεγάλα όργανα (βιόλες, άρπες, 
πιάνα κ.ο.κ).

μεσογλέντης, ο
Αν πανωγλέντης είναι ο top και κατωγλέντης ο bottom, ο μεσογλέ-
ντης δεν έχει καμία σχέση. Απλώς του αρέσει να τον γαργαλάνε 
στα παΐδια.
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ΜΟΜΑ
Εκτός από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας 
Υόρκης, υπάρχει και το Μουσείο Οργασμών Μοναδικών και 
Ανεπανάληπτων, όπου εκτίθενται τα καλύτερα σεξ που έχεις ρίξει. 
«Καλός ήταν, αλλά δεν είναι και για το ΜΟΜΑ.»

μουγκαμήσι, το
Σεξ κατά το οποίο ο εραστής σου παραμένει εντελώς μουγκός, σε 
βαθμό να ανησυχείς μήπως βούλωσαν τ’ αυτιά σου.

μουναξιά, η
Όταν το μουνί σου παραπονιέται ότι έχει πιάσει αράχνες, τότε 
νιώθεις μουναξιά.

μουνόδρομος, ο
Από το σλόγκαν: «Ο λεσβιασμός είναι μουνόδρομος».

μουνοιάζω, ρ. αμετβ.
Γίνομαι μπίλιες με τη σύντροφό μου κι ύστερα κάνουμε σεξ προ-
κειμένου να τα ξαναβρούμε. Πρβλ. Μουνομαχία. «Θέλεις να μου-
νοιάσουμε» ρώτησε η Κατερίνα τη γυναίκα της.

μουνομαχία, η
α. Άγριος καβγάς που καταλήγει σε καταπληκτικό σεξ μεταξύ 
δύο γκέι γυναικών. β. Πανωλεθρία των στρέιτ αντρών, που ονει-
ρεύονται ότι μια μέρα θα κάνουν σεξ με ένα ζευγάρι λεσβιών. «Ο 
Μάριος αναστέναξε και αποφάσισε ότι ήταν χαμένος κόπος να 
μουνομαχεί. Η Αδριανή αποκλειόταν να του κάτσει. Πιο πιθανό 
ήταν να κάνει σεξ με το ροτβάιλερ της, παρά με την ίδια». Ηλιέλεος 
Λουγκρέμης
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μουνορούφι, το
Όταν μια λεσβία είναι πάρα πολύ όμορφη, τότε λέμε «είναι να την 
πιεις μουνορούφι».

μουνόχνοτη, η
Η λεσβία που συναναστρέφεται αυστηρά και αποκλειστικά μόνο 
άλλες λεσβίες. 

Στις νύχτες που σφάζονται από μοναξιά,
εσύ αλάτι ρίχνεις.
Κι ας φέρνει το χάραμα παρέες στο κατώφλι σου
Εσύ, μουνόχνοτη, κοιτάζεις από το ματάκι 
και σβήνεις το φως.

Μπιμπί Ταμπλά

μουρρενωπότητα, η
Μάθημα επιλογής σε ΙΕΚ και πανεπιστήμια, στο οποίο διδά-
σκονται βασικές τεχνικές για να πουλάς μούρη ότι είσαι κάργα 
αρρενωπός. Π.χ. ξύσιμο όρχεων σε τακτά διαστήματα (διατί-
θενται ψείρες για εξάσκηση), εκσφενδόνιση ροχάλας (χωρίς 
να προσγειώνεται στα παπούτσια σου), κάθισμα με τα μπούτια 
ορθάνοιχτα (σαν να αερίζεις τ’ απαυτά σου), περπάτημα με πόδια 
ανοιχτά (σαν να ’χεις συγκαεί), κ.ο.κ. Κάποια από τα μαθήματα τα 
διδάσκουν λεσμπουντόζες (βλ. λήμμα). Στο μεταπτυχιακό τμήμα 
μουρρενωπότητας, οι φοιτητές κάνουν πιο προχωρημένα μαθή-
ματα, π.χ. να φτύνουν και να ξύνουν τ’ αρχίδια τους ταυτόχρονα, 
να οδηγούν μηχανάκι, να φτύνουν, να μιλάνε στο κινητό και να 
μπανίζουν περαστικές γκόμενες ταυτόχρονα, κ.ο.κ. Προσοχή! Το 
πτυχίο μουρρενοπώτητας ενδέχεται να ακυρωθεί σε ειδικές περι-
στάσεις, π.χ. εμφανίζεται κατσαρίδα και οι μουρρενωποί τσιρίζουν 
σαν τη Γιουλάκη σε τηλεταινία.
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μουνορούφι, το 
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μουσικλανιές, οι
Καρακιτσάτη μουσική τύπου Φίκυ Λέαντρος, Μιρέιγ Ματιέ ή 
Μπέσυ Αργυράκη, που ακούν μόνο οι γκέι που εκτιμούν το 
καλό κιτς.

μπαϊσέξουαλ, ο/η
α. Πλάσμα της ελληνικής μυθολογίας, μισό άνθρωπος και μισό 
να ξεκαθαρίσω τ’ απομέσα μου. β. Στενός ισθμός που ενώνει την 
ετεροφυλοφιλία με την ψευδολογία (κατά κανόνα, στενότερος κι 
από κωλοτρυπίδα 18χρονου). Σημείωση: υπάρχουν γνήσιοι μπαϊ-
σέξουαλ, αλλά είναι όλοι κλεισμένοι σ’ ένα ερευνητικό εργαστή-
ριο στην έρημο της Νεβάδας, όπου τους κάνουν πειράματα για να 
ανακαλυφθεί τρόπος διαχωρισμού τους από τους πολυάριθμους 
ψεύτικους μπαϊσέξουαλ.

μπεαρμπαντίζω, ρ. αμετβ.
Βγαίνω τσάρκα στα στέκια των bear την εποχή του ζευγαρώματος. 
Bearμπαντίζοντας στο Bearολίνο: μυθιστόρημα του Χριστόφορου 
Ισεργουλλιάτη.

μπιντιαρροή, η
Μπιντιαρροή παθαίνεις όταν βιαστείς να σηκωθείς από την του-
αλέτα μόλις έκανες μπιντέ και αργότερα, προς μεγάλη σου φρίκη, 
καταλαβαίνεις ότι κουβαλάς μισό θερμοσίφωνα νερό μέσα σου.  
Ήταν ήδη πολύ αργά όταν ο Θάνος κατάλαβε ότι έπαθε μπιντιαρ-
ροή. Ο ταξιτζής τον κοίταξε καχύποπτα. 

μπουτσανάφτρα, η
Φαμ λεσβία ή στρέιτ γυναίκα που κάνει τσαλιμάκια σε μπουτς 
λεσβίες είτε επειδή γουστάρει, αλλά δεν το παραδέχεται, είτε για 
να τονώσει τον εγωισμό της, και ύστερα τις παρατά στα κρύα του 
λουτρού.
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Ήσουνα τι ήσουνα μια δόλια μπουτσανάφτρα,
τώρα μου καμώνεσαι πώς σου αρέσει ο Κάφκα.

Ήσουνα δήθεν στρέιτ και γύρναγες στο Γκάζι
και τις λεσβίες μπάνιζες, τους έκανες και νάζι.

Έβλεπες και Λ-γουέρντ και μου ’ταζες φιλάκια
Μα τελικά, καριόλα μου, σ’ αρέσουν τ’ αγοράκια.

Ρεμπέτικο του Πάρκου Λεσβαμβαχάρη 

μπουχτιβιστές, οι
Συνδικαλισμένοι γκέι που από τη στιγμή που αρχίζουν να διεκδι-
κούν τα δικαιώματά μας, για κάποιο ανεξήγητο λόγο χάνουν το 
χιούμορ τους και γίνονται ανυπόφορα σοβαροφανείς. «Μα ήταν 
ανάγκη να φέρεις αυτόν τον μπουχτιβιστή στο πάρτυ; Θα μας τα 
ζαλίσει πάλι!»

μπουχτίχ, το
Φετίχ που εσένα σε αφήνουν παντελώς αδιάφορο και εκπλήσσεσαι 
που τον εραστή σου τον κάνουν πύραυλο από καύλα, με αποτέλεσμα 
να μην μπορείς να συμμετάσχεις με ιδιαίτερο ενθουσιασμό όσο και 
να προσποιηθείς. «Ο Λωράν αναστέναξε βαριεστημένα και αναρωτή-
θηκε αν θα ήταν πολύ χοντρό να ξεφυλλίσει κάνα περιοδικό όση ώρα ο 
Ζαν-Λυκ του έγλειφε τα πόδια». Μαρκήσιος ντε Σαντ Εξυσπυρί.

μπροστογλέντης, ο
Το αντίθετο του πισωγλέντη. Βέβαια, όπως συμβαίνει και με τα 
πουλόβερ, συχνά το μπροστά και το πίσω μπερδεύονται.

μυαλογάμης, ο
Κάτι που ψάχνουν ορισμένοι γκέι που αναζητούν έναν άντρα «να 
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τους γαμήσει το μυαλό και όχι το σώμα». Αυτό μπορεί να σημαίνει 
ότι το μυαλό τους έχει γίνει κώλος ή ότι ο κώλος τους είναι προ-
σωρινά κλειστός λόγω έργων ή ότι επιθυμούν εραστή με πουλί 
μετροπόντικα για ν’ ανοίξει σήραγγα μέχρι τον εγκεφαλονωτιαίο 
μυελό.
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νηστικουτούπωμα, το
Ειδική κατηγορία πορνοταινιών, στις οποίες ένα ζευγάρι ξεσκίζε-
ται και ξαφνικά εμφανίζεται ένας πιτσαδόρος που στην αρχή μένει 
άφωνος με το θέαμα που αντικρίζει, αλλά στη συνέχεια παρατά 
την πίτσα και συμμετέχει με ενθουσιασμό. Παραμένει μυστήριο 
τι δουλειά είχε το ζευγάρι να πηδιέται την ώρα που περιμένει να 
έρθει το φαΐ, αφού όλοι ξέρουμε ότι νηστικό αρκούδι δεν πηδά-
ει. Όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι θα την έπεφταν πρώτα στην 
πίτσα, αφού η πίτσα τρώγεται ζεστή, ενώ η άλλη είναι καλύτερη 
κρύα, όπως λέει και το λαϊκό γνωμικό.

ντιγκέι, ο
Ντιτζέι, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, που παίζει 
υπερβολικά πολλές φορές το I Will Survive. Μία φορά είναι ήδη 
υπερβολικά πολλές. «Last night a deegay mou gamise ti vradia» 
Laiko asma.

ντιγκινταγκισμός, ο
Ο ανεξήγητος, μη επιστημονικά ερευνημένος λόγος που στην πλει-
οψηφία των γκέι αρέσουν η Μαρινέλλα, οι Άμπα, η Μπάρμπρα, η 
Κάιλι και η Μίνα, ενώ στις λεσβίες αρέσουν ο Καζαντζίδης, ο 
Σφακιανάκης, η Αλεξίου κτλ. Προσοχή: οι λόγοι που στις λεσβίες 

ν
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αρέσουν η k d lang, η Γαλάνη ή η Πρωτοψάλτη δεν εμπίπτουν 
στον ντιγκινταγκισμό.

ντιγκινταβαντούρι, το
Γκέι πάρτυ.

«Απόψε πήγα σ’ ένα ντιγκινταβαντούρι,
φορώντας σαλβάρι και πουκάμισο λαχούρι.
Τη Λίτσα κυνηγούσα, αλλά με πρόλαβε ο Βάγγος
κι από τα χέρια του βγήκα ράκος.
Ωραία ήτανε στο ντιγκινταβαντούρι,
μετανιωμένο αν μ’ έλεγα, θα ’μουνα γαϊδούρι».

Αδερφές Κατσιμούχα

ντιγκινταγλαράς, ο
α. Γκέι που ό,τι του λείπει αλλού το έχει σε μύες. β. Διασταύρωση 
γκέι με τον Ανέστη Βλάχο.

ντιγκινταλκαδιάζω, ρ. αμετβ.
Κλαίω για τους νταλκάδες μου με υπόκρουση Μαρινέλλα, Βανδή, 
Βίσση κ.λπ. Πρβλ. Μαρινεκλώνω.

ντιγκιντίβα, η
Γκέι που φέρονται σαν τη Μαρία Κάλλας στις κακές της μέρες.

ντουζπουάνης, ο
Ο άντρας που βραβεύεις ως τον πιο γαμήσιμο ανάμεσα σε όσους 
βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο που είσαι εκείνη τη στιγμή. 
Από το douze points της Γιουροβίζιον. «Ο Παύλος έτριψε τα μάτια 
του από έκπληξη. Ο ντουζπουάνης του τον κοίταζε και του χαμο-
γελούσε!» Κλωστής Καπλαμάς
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ξεκαβαφίζω, ρ. μετβ.
Καταφέρνω να μιλήσω για τον Καβάφη και το έργο του κάνοντας 
την πάπια για την ομοφυλοφιλία του ή βρίσκοντας εξωφρενικές 
θεωρίες για να την παρακάμψω.

ξεκαποτίζομαι, ρ. αμετβ.
Μου πέφτει τη στιγμή που πάω να φορέσω καπότα, συνήθως από 
άγχος να αποδείξω τον ανδρισμό μου.

ξεκωλοσιάστριες, οι
Οι ξεκωλοσιάστριες είναι σαν τις ρατσισιάστριες (βλ. λήμμα), 
αλλά τις προδίδει το φαράγγι της Σαμαριάς που έχουν για ντεκολ-
τέ. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνεις πιο εύκολα ότι είναι υπάνθρω-
ποι, ενώ οι ρατσισιάστριες, με το περισπούδαστο ύφος τους, είναι 
πιο παραπλανητικές.

ξελουγκρίζω, ρ. αμετβ.
Αλλάζω τη φωνή μου στο πιο αντρικό για να μη με πάρουν 
χαμπάρι. «Ένα-δύο, ένα-δύο», ξελούγκρισε ο Τάκης πριν απαντήσει 
στην κλήση του νέου υποψήφιου εραστή.

ξ
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ξεμπάρ, το
Μπαρ που συχνάζουν πάρα πολλοί γκέι, αλλά παρόλ’ αυτά δεν 
είναι γκέι μπαρ. Ο λόγος είναι ότι πολλοί γκέι ενοχλούνται να 
πηγαίνουν σε γκέι μπαρ (επειδή τάχα είναι γκέτο), αλλά από την 
άλλη θέλουν να πηγαίνουν σε μέρη όπου θα δουν άλλους γκέι, 
οπότε τα ξεμπάρ είναι ένας κατάλληλος χώρος, αφού είναι γκέι 
χωρίς να το λένε.

Τον άντρα που θα παντρευτώ θα τον γνωρίσω σε ξεμπάρ, 
στο Μέγαρο ή στο νταρ
Εγώ δεν είμαι αδερφή, δεν είμαι ντιγκιντάγκας, 
είμαι καραστρέιτ-λούκινγκ άντρας.

Στίχοι του Φοίμπου Μπουφέ

ξεπουστραγγίζω, ρ. μετβ.
Συντονισμένη προσπάθεια αποσιώπησης της ομοφυλοφιλίας 
σπουδαίων καλλιτεχνών και επιστημόνων, επειδή το πουστριλίκι 
τους ενοχλεί. Το ξεπουστράγγισμα ομοφυλόφιλων λογοτεχνών και 
καλλιτεχνών, όπως ο Τσαρούχης, ο Καβάφης ή ο Ρίτσος είναι συχνό 
φαινόμενο στα σχολικά βιβλία.

ξεροθελάκιας, ο
Άντρας που (λέει ότι) ξέρει τι θέλει και γι’ αυτό ζητάει μόνο άντρες 
που ξέρουν τι θέλουν. Και ξερός. «Ξεροθελάκιας αναζητεί άλλον 
ξεροθελάκια ΑΠΟΛΥΤΑ αρρενωπό, με διετή εγγύηση ανδρισμού 
και 100% ΆΝΤΡΑ (για όσους ξέρουν τι σημαίνει άντρας). Να μη 
βγάζει τα φρύδια του και τη λέρα ανάμεσα στα δάχτυλα του ποδι-
ού» (αγγελία στο www.10percent.gr).

ξυπναλιάζω, ρ. μετβ.
Ξυπνάω τη νύχτα, αγκαλιάζω τον σύντροφό μου και αποκοιμιέμαι 
γλυκά.
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ξεκαβαφίζω, ρ. μετβ.
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ξυπνουκώνω, ρ. μετβ.
Με ξυπνάει ο άντρας μου με μια περιποιημένη πίπα - από τους 
καλύτερους τρόπους να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
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ομοφύλεχθροι, οι
Γκέι που δεν κάνουν παρέα με άλλους γκέι, επικαλούμενοι το 
επιχείρημα ότι εάν συγχρωτιστούν με άλλους ομοφυλόφιλους θα 
γκετοποιηθούν. Όπως δηλαδή γκετοποιούνται οι Παναθηναϊκοί, οι 
ορειβάτες, κ.ά. Φυσικά, δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από τη στάση 
τους κρύβεται μια βαθύτερη ντροπή για την ομοφυλοφιλία τους.

ομοφυλομήτριος/α 
Ο ομοφυλόφιλος που βολεύεται να αποδίδει τα αίτια της ομοφυ-
λοφιλίας του στο ότι είχε δεσποτική και αυταρχική μητέρα. Πρβλ. 
ομοφυλοπάτριος.

ομοφυλομφαλοσκοπία, η
Η υπερβολική ενασχόληση ενός ομοφυλόφιλου με την ομοφυλο-
φιλία του (διάβαζε: σεξ) σε βάρος άλλων πτυχών της ζωής του.

ομοφυλόνια, τα
Αόρατα σωματίδια που εκπέμπουν οι γκέι και τα οποία είναι πάρα 
πολύ επικίνδυνα, γιατί μεταδίδουν καλό γούστο και ομοφυλο-
φιλία στα μικρά παιδιά, αλλά και σε άντρες που πάσχουν από 
αρρωστιάρικο ανδρισμό.

ο
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ομοφυλοπάτριος/α
Ο ομοφυλόφιλος που βολεύεται να αποδίδει τα αίτια της ομοφυ-
λοφιλίας του στο ότι είχε απόντα ή αδύναμο πατέρα του. Πρβλ. 
ομοφυλομήτριος

ομοφυλοστάρχιδος/η
Ο ομοφυλόφιλος που χέστηκε πού οφείλεται η ομοφυλοφιλία του.

ομοφυλοφιλογένεια, η
Εκπατρισμένοι έλληνες γκέι που μεταναστεύουν από την Ελλάδα 
με το πρόσχημα των σπουδών, αλλά βασικά για να ξεφύγουν από 
την εξουθενωτικές πιέσεις της οικογένειάς τους. Πρβλ. Παίρνω 
των ομοφιλοφυλομματιών μου.

ομοφυλοφιλότεχνος, ο
Γκέι που τρέφεται αποκλειστικά με υψηλή τέχνη και καλή αισθη-
τική και εκρήγνυται εάν έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα.

ομοφυλοφιλοτυφλώ, ρ. αμετβ.
Επιμένω να νομίζω ότι ο γιος μου ή η κόρη μου περνάει απλώς 
μια φάση και μόλις βρει ένα καλό παιδί / μια καλή κοπέλα θα γίνει 
καλά. Για την ομοφυλοφιλοτυφλία των γονέων φταίνε βέβαια και 
οι ίδιοι οι γκέι, που κάνουν συνέχεια απουστείρωση.

ομοχιουμοποίηση, η
Η εσφαλμένη τάση πολλών στρέιτ αλλά και γκέι ανθρώπων να 
πιστεύουν ότι όλοι οι γκέι έχουν χιούμορ, καλλιτεχνικές τάσεις 
και Μαντόνα στη δισκοθήκη τους. «Ρε σταμάτα να με ομοχιουμο-
ποιείς! Εγώ ακούω γκοθ και η μόνη επαφή που έχω με την τέχνη 
είναι τα μικιμάου!» Πρβλ. Γκεϊνικεύω.



ομοφυλοφιλογένεια, η 
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ορχιερείς, οι 
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ορμοφυλόφιλος, ο
Η λυσσάρα που παραμονεύει να σου κλέψει τον γκόμενο την ώρα 
που σκύβεις να δέσεις το κορδόνι σου.

ορχιερείς, οι
Ιερείς του ανώτερου και κατώτερου, συνήθως όμως του μέτριου 
κλήρου, οι οποίοι καταφέρνουν και συνδυάζουν στυλάτα το 
ράσο με το στρινγκ. Οι ορχιερείς αντί να κάνουν τη δουλειά τους 
όμορφα και κόσμια όπως πρόσταξε ο Χριστούλης, βγάζουν τα 
μάτια τους και τα ρούχα τους (όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά), 
αλλά μετά κατακεραυνώνουν από τον άμβωνα όλους τους 
άλλους. Οι ορχιερείς αποτελούν ντροπή για τους γκέι, αλλά όχι 
τόσο όσο οι πουλευτές και οι λεσβουλευτίνες (βλ. λήμματα).

όσια Ομοφιλοθέη η αδερφοφέρτρα
Αγία της εκκλησίας μας, στην οποία μπορείς να προσεύχεσαι αν 
κάνεις διακοπές με τη στρέιτ παρέα σου και περνάς φανταστικά, αλλά 
είσαι ο μόνος γκέι σε ακτίνα εκατό χιλιομέτρων, οπότε της ζητάς να 
σου φέρει κι εσένα κάποιον να φλερτάρεις κι ας μη γίνει τίποτα, απλά 
να έχεις ένα άνθρωπο που να παίζει στο δικό σου γήπεδο.

ουαναϊτσταδιάλα, το
Περιστασιακό σεξ τόσο κακό και άχαρο που εύχεσαι να είχες 
μείνει μόνος σπίτι και να είχες τραβήξει μαλακία. «Βγήκες χθες;» 
- «Άσε, έκανα ένα ουαναϊτσταδιάλα.»

ουαναϊτστάν, το
Άλλη ονομασία της Μυκόνου.

ουαναϊτστάνη, η
Ξεκαύλωμα με παιδί της υπαίθρου. «Ο Ανρί ανηφόρισε στο 
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βοσκοτόπι με την ελπίδα να ξαναδεί τον Ζαν-Ζακ, τον στιβαρό 
τσομπάνη με τα μπράτσα σαν μπετόν αρμέ και την ελαφριά 
ευωδιά τυρίλας. Ανέκαθεν τρελαινόταν για ουαναϊτστάνη με 
αγροτόπαιδα». Γκυ ντε Κρουασάν

ουαναϊτστάσου, το
Περιστασιακή γνωριμία για ξεκαύλωμα, ωστόσο απροσδόκητα ο 
άλλος σε εμπνέει και σου αρέσει γενικότερα σαν άνθρωπος, με 
αποτέλεσμα να εύχεσαι η επαφή σας να έχει συνέχεια και εκτός 
κρεβατιού.

ουαναϊτστούρνος, ο
Άντρας με νοημοσύνη λειχήνας που ούτε για ουάν-νάιτ-σταντ δεν 
αντέχεται.

ουαναϊτστραπάτσο, το
Αυτό που παθαίνεις όταν το ουαναϊτστάσου παραμένει ουαναϊτ-
στήσου.
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παίρνω των ομοφιλοφυλομματιών μου, έκφραση
Βλ. Ομοφυλοφιλογένεια. 

παλλουγκρίζω, ρ. αμετβ.
Έχω την εκνευριστικά εσφαλμένη συνήθεια να πιστεύω ότι όλοι 
είναι ενδόμυχα γκέι κι ότι απλώς δεν το έχουν παραδεχτεί. Ας με 
χαστουκίσει κάποιος! 

πανωσύκωμα, το
Τσόντες με γκέι οικοδόμους, υδραυλικούς και άλλα επιμελώς 
βρωμισμένα, λαϊκά παιδιά.

παπαπαριές, οι
Οι παπαριές που λένε οι παπάδες περί κόλασης, ανωμαλίας και 
πορνείας όταν αναφέρονται στην ομοφυλοφιλία. Σε αντίθεση με 
τις απλές παπαριές του λαού, οι παπαπαριές έχουν και έξτρα επί-
στρωση υποκρισίας.

παππούστης, ο
Ο ομοφυλόφιλος που ερωτεύεται (πολύ) μεγαλύτερους σε ηλικία 
άντρες.

π
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παραβιάζω, ρ. αμετβ.
Προσπαθώ ανεπιτυχώς να βγάλω γέλιο παρουσιάζοντας τους 
γκέι πάρα πολύ κουνιστούς α λα Παράβα. «Δείτε άλλη μία 
εκπομπή με τον παραβιασμό του Σεφερκουλή απόψε στις 19:00» 
Ραδιοτηλεκούραση.

πετόχυνος, ο
Ο άντρας που όταν εκσπερματώνει εκτινάσσει το σπέρμα του 
σε υπερβολικά μεγάλη απόσταση βγάζοντας μάτια, λερώνο-
ντας τον τοίχο, το κάδρο απέναντι κ.τ.λ. Η κρεβατοκάμαρα του 
Αντρέα χρειαζόταν βάψιμο, αλλά αποφάσισε να τη βάψει αφού 
χώριζε με τον πετόχυνο που είχε μπλέξει.

πετροπή, η
Το πολύ ειδικό είδος ντροπής που σε πιάνει όταν την ώρα που 
κάνεις σεξ σε παίρνει μάτι το κατοικίδιό σου. «Η Τζέιν ένιωσε 
να λιγοθυμά καθώς την έσφιξε η Ελίζαμπεθ στην αγκαλιά της. 
Είχε έρθει η μεγάλη στιγμή. Άξαφνα, με την άκρη του ματιού της 
είδε κάτι που την έκανε ν’ αναψοκοκκινίσει: ο Πλούτο στεκόταν 
στην πόρτα και τις κοίταζε κουνώντας την ούρα του. Τι πετροπή!» 
Μουρλότ Μπουρντέ

πηδηπορδές, οι
Οι αναπάντεχες, ακούσιες πορδές ή ο παγιδευμένος αέρας 
που ξεφεύγουν την ώρα του σεξ, ειδικά του πρωκτικού. Επίσης 
η μικρή αμηχανία και το γέλιο που ακολουθεί και φέρνει το 
ζευγάρι  πιο κοντά, αν έχουν καλή σχέση.

πηδηχτίζω, ρ. αμετβ.
Μπουχτίζω από τις ανούσιες, επαναλαμβανόμενες, περιστασιακές 
γνωριμίες για σκέτο σεξ και επιθυμώ έναν άνθρωπο δίπλα μου σε 
πιο σταθερή βάση. Συνήθως στην έκφραση: «Άι σιχτίρ, πηδήχτισα!»
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πετροπή, η 
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πισωκέφι, το
Για να κάνεις πισωγλέντι πρέπει πρώτα να σου φτιάξουν το 
πισωκέφι. «Είμαι άντρας του πισωκεφιού και δεν υπολογίζω / έτσι 
τον παίρνω τον ντουνιά έτσι τον ψωλαρμενίζω», λαϊκό άσμα.

πισωκλάψας, ο
Το αντίθετο του πισωγλέντη.

πνήδημα, το
Αμέλεια του κρατικού μηχανισμού να εκπονήσει εκστρατεία 
προάσπισης της υγείας των πολιτών, η οποία θα προειδοποιεί 
ότι αν καταναλώσουν μισό κατσικάκι με πατάτες κι ένα ταψί 
κανταΐφι, πρέπει να περάσουν δύο ώρες μετά από το ντερλί-
κωμα πριν αρχίσουν το φίκι-φίκι, ειδάλλως κινδυνεύουν από 
καούρες και έμφραγμα. Φυσικά, μπορούν να κάνουν σεξ στα 
ρηχά (καμιά πιπούλα κ.τ.λ.) όπου δεν κινδυνεύουν να πάθουν 
αποπληξία.

ποδοσφαιριστόφιλος, ο
Φίλαθλος που του αρέσει να παρακολουθεί τους ποδοσφαιρι-
στές και όχι το ποδόσφαιρο. Μην τον συγχέετε με τον ποδο-
σφαιροφιλόφιλο, δηλαδή αυτόν που προτιμάει να κοιτάζει τους 
ποδοσφαιρόφιλους την ώρα που εκείνοι παρακολουθούν πορω-
μένοι ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνουν Χριστό ό,τι άλλο αν 
συμβεί γύρω τους, που να τον βγάλεις έξω και να τον παίζεις 
μπροστά τους.

πορνιθώνας, ο
Μπαρ ή άλλος χώρος που συχνάζουν πολλά πορνίδια.

Σαν μπογιά έσταζε το φεγγάρι
το φως του στην κοιμισμένη πόλη.
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Στους πορνιθώνες ξαγρυπνούσαν
όσοι είχαν την καρδιά ξενοίκιαστη.

Οδυσσέας Καταλύτης

πουαστυφιλία, η
Εποχιακό μεταναστευτικό κύμα ομοφυλόφιλων από την επαρχία 
προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με στόχο να δουν χαρά στα σκέλια 
τους, μιας και στο Αυνανιστάν που ζουν δεν τολμούν να κάνουν 
τίποτα (ενίοτε με το δίκιο τους).

πουλευτής, ο
Βουλευτής, εκλεγμένος ή επίδοξος, ο οποίος για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μάχεται με το αίμα του, αλλά για τα δικαιώματα των 
γκέι μόνο με το σπέρμα του.

πουσταθμάρχης, ο
α. Αυτός που κάνει πόρτα σε γκέι μπαρ. β. Πολιτικός, παπάς ή 
εισαγγελέας που ενθουσιάζεται να διατάζει τους γκέι πώς να 
ζήσουν τη ζωή τους. «Χέστηκα τι λέει ο παπάς. Δεν τον έβαλα 
πουσταθμάρχη στον κώλο μου!» 

πουστάλιν, ο
Άντρας που βρίζει τους γκέι με απίστευτο μίσος και αγριότητα, 
συνήθως επειδή κι ο ίδιος κατά βάθος θα ήθελε να μπορεί να τον 
παίρνει.

πουσταματάω, ρ. μετβ.
Αποφασίζω να σταματήσω να πηγαίνω με άντρες επειδή πρέπει 
επιτέλους να σοβαρευτώ και να κάνω οικογένεια γιατί «έτσι πρέ-
πει». Βέβαια κανείς ποτέ δεν πουσταματάει, απλώς μετά το κάνει 
στη ζούλα. Πρλβ. Τοιουτέως. 
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πουστάνη, η
Γκέι μπαρ στην επαρχία.

πουστανιό, το
Μόνο στην έκφραση: με το πουστανιό! Δεσμευτικός όρος της 
σύμβασης εργασίας που υπογράφουν όλες οι ρατσισιάστριες (βλ. 
λήμμα) των πρωινάδικων, ο οποίος τις υποχρεώνει κάθε φορά που 
κάνουν εκπομπή για την ομοφυλοφιλία να καλούν και έναν παπ-
πούλη με ριχτό μαύρο άμφιο και απεριποίητη γενειάδα, ο οποίος 
εμφανίζεται στην εκπομπή αφού πρώτα κάνει ταξίδι στον χρόνο 
στην εποχή πριν από την Άλωση της Πόλης και ύστερα επιστρέφει 
για να χύσει ειδικά αποσταγμένο δηλητήριο για τους γκέι.

πουσταράτα
Μιλάω έξω από τα δόντια για τις σεξουαλικές μου επιλογές, χωρίς 
να τα μασάω και να το παίζω μπαϊσέξουαλ ή ελικόπτερο. Ένας 
από τους λόγους που ο Αντώνης γούσταρε τον Μάκη ήταν επειδή 
μιλούσε πουσταράτα.

πουστάρλετ, η
Όταν ένας γκέι άνθρωπος χωρίς καμία άλλη σοβαρή ιδιότητα 
γίνει ημιδιάσημος στα Σούρμενα, τότε αυτοανακηρύσσεται που-
στάρλετ.

πουστατική μελέτη, η
Εξακρίβωση της δυνατότητας ισορροπίας πάνω σε ψηλοτάκουνα 
όταν, με τον ερχομό της αποκριάς, πολλοί γκέι ντύνονται γυναί-
κες και τρώνε τα μούτρα τους. Πουστατική μελέτη οφείλουν να 
κάνουν και κάμποσες γυναίκες που περπατούν σαν τον Πύργο της 
Πίζας με Πάρκινσον.
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πουσταχυολογώ, ρ. μετβ.
Ξεδιαλέγω τα πιο ενδιαφέροντα προφίλ στα τσατ ρουμ.

πουστερεά Ελλάδα, η
Επειδή οι αληθινοί Έλληνες είναι φυσικά όλοι στρέιτ, καμία περι-
οχή της χώρας δεν θέλει να παραδεχτεί ότι βγάζει πούστηδες, γι’ 
αυτό οι νομάρχες της επικράτειας συγκέντρωσαν υπογραφές ώστε 
να κατηγορηθεί μόνο μία περιφέρεια για το αντιεπιστημονικό 
φαινόμενο ότι υπάρχουν Έλληνες γκέι. Υποψήφιες ήταν επίσης η 
Πουστρίπολη και η Πουστυλίδα.

πουστερημένος/η
Γκέι ή λεσβία που άργησε να πάρει χαμπάρι ή να αποδεχτεί την 
ομοφυλοφιλία του/της και γι’ αυτό γκαζώνει να αναπληρώσει τον 
χαμένο χρόνο. «Δεν είμαι καμιά πουστερημένη για να πιστεύεις ότι 
θα πάρω την Άρτα και τα Γιάννενα αν τα φτιάξουμε!»

πουστέρνα, η
Συνώνυμο του τζακούζι στις γκέι σάουνες. Ο Μάρκος ήθελε να 
μπει κι αυτός στην πουστέρνα, αλλά πιο πολλούς γκέι είχε μέσα 
παρά μπουρμπουλήθρες.

πουστέχνη, η
Ταινία, θεατρικό ή άλλο καλλιτεχνικό θέαμα που προσελκύει γκέι 
φιλότεχνους, άσχετα από τη (μηδαμινή) αξία του. Το μόνο χειρό-
τερο από την πουστέχνη είναι οι κριτικοί πουστέχνης.

πουστήλη άλατος, η 
Μένω άφωνος όταν μαθαίνω ότι κάποιος είναι γκέι. Η Μαρία 
έμεινε πουστήλη άλατος όταν έμαθε για τον Χρήστο. Πρβλ. 
Αδερφρίκη.
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πουστοργικός, -η, -ο
Ετεροφυλόφιλος/η που στέργει τους ομοφυλόφιλους και νοιά-
ζεται για τα δικαιώματά τους, γιατί ξέρει ότι όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. «Τι σας κάνει τόσο που-
στοργική, δεσποινίς Μαντόνα;»

πουστούμπος, ο
Κοντός και κόμπακτ γκέι άντρας, τον οποίο φέρνεις βόλτα πιο 
εύκολα στο κρεβάτι. «Ο Ιβάν προτιμούσε τους πουστούμπους, 
γιατί τους τοποθετούσε εύκολα όπου και όπως ήθελε στο σεξ». 
Φιφιντόρ Ντιβιντιγιέφσκι.

πουστουμπώνω, ρ. αμετβ.
Παθαίνει βλάβη ο εγκέφαλός μου, με αποτέλεσμα να πιστεύω ότι 
όλος ο κόσμος με μισεί επειδή είμαι γκέι. Ξεχνάω ότι μπορεί να με 
μισεί και για άλλους λόγους, λόγω του κωλοχαρακτήρα μου, για 
παράδειγμα.

πουστουρνάρι, το
Γκέι άντρας του οποίου η ευφυΐα δεν συμπεριλαμβάνεται στα χαρί-
σματά του. Ο Κώστας πάλι με πουστουρνάρι πήγε και τα ’φτιαξε.

πουστραβός, -η, -ο
Άτομο που δεν θέλει με τίποτα να το χωνέψει ότι κάποιος είναι γκέι 
ή λεσβία. «Μα καλά, τόσο πουστραβή είσαι; Ο Μάκης γαμιέ ται!»

πουστραβοχυμένος, ο
Γκέι που δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο καλού γούστου, εσωτερι-
κής διακόσμησης και βιτριολικού χιούμορ, με αποτέλεσμα να είναι 
σκέτος γκέι, προς μεγάλη απογοήτευση των στρέιτ που θέλουν 
το πλήρες σετ γκέι εξοπλισμού. Οι πουστραβοχυμένοι προκαλούν 
πουστραπάτσο (βλ. λήμμα).
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πουστρακαστρούκα, η
Δυνατός και ξαφνικός θόρυβος (πόρτα που χτυπάει, εξάτμιση, 
βεγγαλικό) ο οποίος ξαφνιάζει, με αποτέλεσμα από τις αντιδρά-
σεις (τσιρίδες) να αποκαλύπτεται ποιος είναι ο (πολύ) γκέι της 
παρέας. Πρβλ. Τοιουτρομάζω.

πουστραπάτσο, το
Η έκπληξη των στρέιτ όταν, μετά από ολιγόλεπτη συναναστρο-
φή με γκέι ανθρώπους, συνειδητοποιούν ότι οι ομοφυλόφιλοι 
είναι λίγο πολύ σαν τους στρέιτ και δεν έχουν απαραίτητα καλύ-
τερο χιούμορ ή ικανότητα να συνδυάζουν χρώματα. «Έπαθα 
ένα πουστραπάτσο... Πήγα στο σπίτι του Μίλτου και είδα ότι 
είναι σκέτο αχούρι. Μα δεν έχει καθόλου γούστο! Άσε που φοράει 
άσπρη αθλητική κάλτσα με σκαρπίνι. Α πα πα, να δεις που λέει 
ψέματα ότι είναι γκέι».

πουστρείδι, το
Γκέι πάρα πολύ κρυφός, που δεν παραδέχεται με τίποτα ότι είναι 
ομοφυλόφιλος, ακόμα και σε κολλητούς (;) φίλους.

πουστρές, το
Το άγχος που έχουν κάποιοι γκέι μην καταλάβει κανείς ότι είναι 
ομοφυλόφιλοι. Σε ακραίες περιπτώσεις, το πουστρές προξενεί 
ψυχασθενικές συμπεριφορές, π.χ. να απάγεις τυχαίες περαστικές 
από τον δρόμο για να εμφανίζεσαι με γυναικεία συνοδεία σε 
εκδηλώσεις, να καταφέρεσαι με λύσσα εναντίον των γκέι για να 
διαχωρίσεις τη δική σου θέση, κτλ.

πουστρίβω, ρ. αμετβ.
Αποφασίζω σε μεγαλύτερη ηλικία να ζήσω τις ενδόμυχες τάσεις 
μου, τις οποίες μέχρι τότε κατέπνιγα. «Κάλλιο να πουστρίψεις 
παρά να σου στρίψει», λαϊκό γνωμικό.
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πουστρίγγλα, η
Κακιασμένη αδερφή, τόσο μοχθηρή που σε σύγκριση η Αλέξις 
Κόλμπυ-Κάρρινγκτον είναι το μικρό μου πόνυ. «Η πουστρίγγλα 
που έγινε αγκαλίτσας-μελισσάκι», μιούζικαλ του Σεκ Σπύρου.

πουστριγγλίζω, ρ. αμετβ.
Φοβάμαι ότι το παιδί μου θα βγει πούστης και του ουρλιάζω να 
παίζει ποδόσφαιρο, αφού είναι αποδεδειγμένο ότι με τις φωνές 
και το ποδόσφαιρο ένα αγόρι γίνεται πάντα στρέιτ. «Σταμάτα να 
πουστριγγλίζεις ρε πατέρα, δεν είμαι γκέι. Απλώς δεν μ’ αρέσει η 
μπάλα».

πουστριμωξίδι, το
α. Υψηλή πυκνότητα γκέι σε ένα χώρο. β. Κάτι που οι γκέι το 
θέλουμε όταν δεν υπάρχει και (προσποιούμαστε ότι) μας ενοχλεί 
όταν υπάρχει. «Ρε τι πουστριμωξίδι γίνεται εδώ μέσα!»

πουστρίφωμα, το
Κοντομάνικο μπλουζάκι που δυστυχώς δεν έχει αρκετά κοντά 
μανίκια ώστε να επιδεικνύεις τους στιβαρούς δικέφαλους και 
τρικέφαλους, τους οποίους έστησες τσαντίρι στο γυμναστήριο 
για να τους αποκτήσεις, οπότε τυλίγεις το μανίκι όσο πιο πάνω 
μπορείς για να φανούν.

πουστώνιο, το
Ραδιενεργό στοιχείο, συγγενές με το ομοφυλόνιο, με τη βασική 
διαφορά ότι το πουστώνιο προκαλεί άμεσο πανικό και υστερι-
κή συμπεριφορά στους στρέιτ άντρες, οι οποίοι προκειμένου 
να διασφαλίσουν το άβατο της αδιάφορης κωλοτρυπίδας τους 
γίνονται από επιθετικοί μέχρι δολοφόνοι. «Κύριε δικαστά, μαχαί-
ρωσα τον μακαρίτη 583 φορές επειδή εισέπνευσα πουστώνιο και 
έχασα τον έλεγχο των πράξεών μου».
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πουστρείδι, το
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πουτσάι του βουνού, το
Τονωτικό αφέψημα σε μορφή επαρχιωτόπουλου, που γνωρίζεις σε 
εκδρομή στην ελληνική ύπαιθρο και το πίνεις επιτόπου.

πουτσαδόρος, ο
Φανταστικό πλάσμα που έχει τη μορφή δίμετρου, γυμνασμένου 
ντελιβερά πίτσας, ο οποίος μόλις του ανοίγεις την πόρτα σου 
ανοίγει τα μπούτια και σου εξηγεί τι εστί χοντρή ζύμη. Το πλάσμα 
αυτό υπάρχει μόνο σε φτηνές τσόντες και ερωτικές ιστορίες. Ο 
πουτσαδόρος συγγενεύει με ένα άλλο φανταστικό πλάσμα, τον 
fucκούριερ (βλ. λήμμα).

πουτσακίζομαι, ρ. αμετβ.
Μου σηκώνεται επειδή φιλιέμαι ή καυλώνω με κάποιον κι ύστερα 
μ’ ενοχλεί το πουλί μου επειδή δεν χωράει στο βρακί μου. Κυρίως 
στη φράση: «πουτσακίστηκα».

πουτσακωμός, ο
Το αντίστοιχο της μουνομαχίας για γκέι άντρες (βλ. λήμμα). 
«Ρίξαμε ένα πουτσακωμό με τον Θανάση!»

πουτσαλαβουτώ, ρ. αμετβ.
Κάνω βόλτα σε νταρκ ρουμ, αλλά έξω-έξω, στα ρηχά όπου έχει 
λίγο φως.

πουτσαντόρ, το
Τα άχαρα, άκομψα, μπουνταλάδικα μαγιό-βερμούδες που δυστυ-
χώς είναι της μόδας να φοράνε οι γκέι και στρέιτ άντρες. Επίσης: 
πουτσουβάλι.

Βγάλε το πουτσουβάλι, παλικάρι
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πουτσαδόρος, ο 
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και κάνε τον κώλο σου προσκυνητάρι,
τα προσόντα σου δεν παίρνουμε χαμπάρι,
φόρα μπικινάκι και δώσε αέρα στο παπάρι.

Χεϊτρέντης Κουταλίτσας

πουτσαπατσούλης, ο
Άντρας, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, που κάνει 
πολύ προχειροδουλειές στο σεξ.

πουτσαρλατάνος, ο
Άντρας, πάλι ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, που 
με διάφορα τεχνάσματα φουσκώνει το πακέτο του για να καμώνε-
ται ότι έχει μεγαλύτερο εξοπλισμό ή κάνει ψευδείς δηλώσεις περί 
μεγέθους στο προφίλ του.

πουτσάτσος, ο
Αυτός ή αυτή που ξεμπροστιάζει τον πουτσαρλατάνο.

πουτσεκάρω, τ. μετβ.
Ελέγχω τον εξοπλισμό κάποιου πριν δοκιμάσω όλο το προϊόν. 
Αυτοί που συνεχώς πουτσεκάρουν ξεχνούν τη γαλλική λαϊκή 
σοφία: «Καλύτερα μια μικρή και δουλευταρού παρά μια μεγάλη 
και τεμπέλα».

πουτσίμα-τσίμα 
Μόνο στην έκφραση: Τα φέρνω πουτσίμα-τσίμα, δηλαδή μόλις 
που καταφέρνω μια φορά στις τόσες να κάνω λίγο σεξ, απλά και 
μόνο για να μη σκουριάσω.
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πουτσογλάνι, το
Άντρας που προδίδει ακόμα και τους φίλους του για το σεξ.

πουτσουμπλέκια, τα
Όλα τα παραφερνάλια που χρησιμοποιεί ένας άντρας στο σεξ: 
προφυλακτικά, λιπαντικά, cock-ring. «Μην ξεχάσεις να φέρεις μαζί 
τα πουτσουμπλέκια!»

πουτσυλλογή, η
Κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με τον φαλλοκεντρι-
σμό της γλώσσας. Στη Μεγάλη Πουτσυλλογή της Πάπουλος-
Λαλούγκρ-Πεόνικα έχουν απανθιστεί οι εξής εκφράσεις από 
τη λεκάνη της Μεσογείου: Ισπανικά: Ni pingas en vinagre 
(ούτε πούτσες σε ξύδι) = λες βλακείες. Una polla alegre (μια 
χαρούμενη πούτσα) = χαζοχαρούμενος. No me sudes la polla 
(μη μου ιδρώνεις την πούτσα) = μη μ’ εκνευρίζεις. Τούρκικα: 
Γεγεμετσεγίν γιαραγίν αλτνά γιάτμα (μην ξαπλώνεις κάτω από 
πούτσο που δεν μπορείς να πάρεις) = μην μπλέκεις με κάτι πιο 
μεγάλο από το μπόι σου. Ατγιαραγιντά κελεμπέκ γκιμπί (μια 
πεταλούδα σε πούτσο αλόγου) = κάτι ξεκάρφωτο και παράται-
ρο. Ποντιακά: Ήμποιος λέει, η ψωλή μ’ αγγούρ’ εν’, συ παιρσ’ τ’ 
άλας και τρέεις; (κάποιος σου λέει ότι η ψωλή μου είναι αγγού-
ρι κι εσύ παίρνεις τ’ αλάτι και τρέχεις;) = είσαι αφελής. Η ψωλή 
ατ’ καρύδια κοπανίζ’ (η ψωλή σου σπάει καρύδια) = μου είσαι 
αδιάφορος.

πριγκεϊπέσσα, η 
Κομπλεξικοί γκέι που σε ζαχαρώνουν όλο το βράδυ, αλλά όταν 
τους κοιτάζεις εσύ, αποστρέφουν το βλέμμα με ύφος οπερετικής 
ντίβας. Εννοείται ότι το μοναδικό που θα έχουν τη νύχτα στο 
κρεβάτι τους θα είναι το μπιζέλι.
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προπροπροφίλ, το
Προφίλ σε ιστοσελίδα γνωριμιών με φωτογραφίες που τραβήχτη-
καν επί αλβανικού έπους. «Ο greekloverXL έχει προπροπροφίλ, μην 
τσιμπάς».

προτιχύσεις, οι
Προτιχύσεις είναι οι προτιμήσεις που έχει ο καθένας ως προς το 
ποιο σημείο του κορμιού του εραστή του ή του δικού του προτιμά-
ει να χύνει και να τον χύνουν. Ο Στέλιος προτίχυνε στις ρώγες του 
εραστή του, αν και δεν τον χαλούσε καθόλου και λίγο πιο πάνω.

προφίλγει-φύγει, το
Προφίλ σε ιστοσελίδα γνωριμιών τόσο επιθετικό, εριστικό και 
ξινό που μόνο αν έχεις αθεράπευτες τάσεις αυτοκαταστροφής θα 
κάνεις κλικ στον τύπο που το έχει.

προφιλγραφία, η
Φωτογραφία που παίρνουμε ειδικά για να ανεβάσουμε στο προ-
φίλ μας. Ο Γιάννης κι ο Δημήτρης έπαιρναν προφιλγραφίες ο ένας 
τον άλλον σε διάφορες πόζες στην παραλία. «Κατέβασε ρε το πόδι, 
προφιλγραφία σε βγάζω όχι διαφημιστικό του Κόπερτον!»

προφιλτερόλ, το
Προφίλ σε ιστοσελίδα γνωριμιών απίστευτα τιγκαρισμένο με 
πληροφορίες, αυτοβιογραφικά στοιχεία, προτιμήσεις, ποιηματά-
κια, λογοτεχνικά αποσπάσματα, στίχους τραγουδιών, πρακτικά 
της Βουλής κ.τ.λ., με αποτέλεσμα η προοπτική να το διαβάσεις να 
σου θυμίζει την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες.

προύστης, ο
Γκέι λάτρης του Προυστ. «Α, είσαι μεγάλος προύστης!»
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πρωτόφορος, ο
Άντρας που δηλώνει στρέιτ, αλλά θέλει να δοκιμάσει να το κάνει 
πρώτη φορά από πίσω. Μπράβο στο παλικάρι, καλά κάνει, μόνο 
που κάποιος πρέπει να του θυμίσει ότι και τις προηγούμενες πενή-
ντα εννιά φορές πρώτη φορά το έκανε από πίσω.
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ρατσισιάστριες, οι
Ζωικό υποείδος με εμφάνιση ανθρώπου που διαβιεί σε πρωι-
νές και μεσημεριανές εκπομπές. Τρέφεται με τη δυστυχία και 
τον εξευτελισμό των άλλων, ενώ καλλιεργεί ρατσιστικά σχόλια 
εναντίον των γκέι, με το πρόσχημα ότι αφήνει να ακουστούν 
διαφορετικές απόψεις (δηλαδή οι ρατσιστικές). Προσοχή, μην 
πλένετε τις ρατσισιάστρες με άλλους ανθρώπους, γιατί ξεβάφουν 
απανθρωπιά. Για την αντιμετώπιση των ρατσισιαστριών, έχουν 
διατεθεί κονδύλια από το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο για την ανέγερση 
ειδικής πτέρυγας στα υπόγεια της κόλασης, πιο κάτω ακόμα και 
από αυτούς που κορνάρουν λυσσασμένα 0,02 νανοσεκόντ αφού 
ανάψει το πράσινο.

ρομαντοπαρμένος, ο
Γκέι και λεσβίες, κυρίως νεαρής ηλικίας, που πιστεύουν ότι πρέ-
πει να βρουν τον ένα και μοναδικό, αληθινό έρωτα με δεκαετή 
εγγύηση και πλήρες σέρβις ανταλλακτικών τώρα αμέσως, γιατί 
μόνο έτσι θα σωθούν από την ύπουλη, δόλια μοναξιά που καιρο-
φυλακτεί να τους φάει μπαμπέσικα έτσι και ξεμυτίσουν από το 
ροζ όνειρό τους. Οι ρομαντοπαρμένοι παθαίνουν αλλεργία με 
το περιστασιακό σεξ επειδή ανησυχούν μήπως επαληθευτεί αυτό 
που τους έχει μάθει η κοινωνία για τους γκέι: ότι είναι μοναχικοί 
ανώμαλοι που σκέφτονται μόνο το σεξ.

ρ
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ροσπάσιμο, το
Ο εκνευρισμός από την αδικία που νιώθεις όταν σε σταματάει 
τροχονόμος και ετοιμάζεται να σου κόψει κλήση, αλλά δεν σε 
παίρνει να του κάνεις νάζια όπως κάνουν οι γκόμενες για να γλι-
τώσουν. Η αδικία είναι ότι, σε τελική ανάλυση, ανάμεσα σ’ εσένα 
και τις γκόμενες, πιο πιθανό είναι να του πάρεις εσύ πίπα παρά μια 
γκόμενα. Η λέξη παράγεται από τον Ρος, των Φιλαρακίων, που σ’ 
ένα επεισόδιο προσπάθησε να κάνει χαριτωμενιές για να γλιτώσει 
την κλήση.

ρυθμική ενόργανη, η
Γυμναστική άσκηση για να εξακριβώσεις τον σωστό ρυθμό παιξί-
ματος του οργάνου του ερωτικού συντρόφου. «Καλά, είσαι άπαι-
χτος στη ρυθμική ενόργανη!» «Και πού να με δεις στη δοκό!»



συνουσιολέκτης, ο



-94-

Σαν Τομπέρνο, ο
Πολιούχος άγιος του Σίτγκες (όπου λατρεύεται ως Σαν Τομπέρνο 
Χίνο) και της Ιμπίθα (Σαν Τομπέρνο Κλάνο). Η χάρη του Σαν 
Τομπέρνο εορτάζεται λαμπρά με στρας και γονυκλισίες την εβδο-
μάδα του Μεγάλου Πάθους, η οποία διαρκεί όλο το έτος.

σεξατόπιση, η
Αθέλητη μετατόπιση στο κρεβάτι κατά τη διάρκεια πολύ δυνατού 
σεξ, με αποτέλεσμα να καταλήγεις με τον σβέρκο οδυνηρά ζου-
πηγμένο στην τάβλα του κρεβατιού ή, αντίθετα, με το κεφάλι να 
κρέμεται στο κενό. «Ο Ανρί και ο Πιέρ έκαναν ένα διαλειμματάκι, 
γιατί είχαν σεξατοπιστεί, με αποτέλεσμα ο Πιέρ να έχει πιάσει στε-
νές φιλίες με την ταπετσαρία». Εμίλ Σουπλά

σεξουαλική απουλευθέρωση, η
Απουλευθέρωση γίνεται όταν ανοίγεις το φερμουάρ του εραστή 
σου. Απουλευθερωτικός αγώνας είναι η προσπάθεια να βρεις 
φερμουάρ ν’ ανοίξεις.

σέξπληξη, η
Αυτό που παθαίνεις όταν κάνεις σεξ με κάποιον που αρχικά δεν 

σ
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σου γέμιζε το μάτι, αλλά τελικά αποδεικνύεται καταπληκτικός στο 
κρεβάτι. Επίσης η δυσάρεστη έκπληξη που παθαίνεις όταν κάνεις 
σεξ με έναν θεό, ο οποίος στο κρεβάτι είναι τόσο βαρετός που και 
το χαλάκι του μπάνιου να πήδαγες, καλύτερα θα περνούσες.

σεξυστυχία, η
Πάθηση από την οποία πάσχουν όλοι οι ομοφυλόφιλοι, σύμφωνα 
με την κοινωνία, η οποία πιστεύει ότι οι γκέι ή πηδιούνται όλη 
μέρα ή είναι δυστυχισμένα πλάσματα χωρίς κανένα φίλο.

σεξφωνητής, ο
Στο αντίθετο άκρο του μουγκαμησιού (βλ. λήμμα) είναι ο σεξφω-
νητής, ο οποίος δεν βάζει γλώσσα μέσα την ώρα που κάνει σεξ. 
Το κλασικό ρεπερτόριο περιλαμβάνει το μεγάλο σουξέ «Τι σου 
κάνω;», στο οποίο η σωστή απάντηση είναι «μ’ εκνευρίζεις». Ο 
μοναδικός τρόπος να κάνεις ένα σεξφωνητή να το βουλώσει 
είναι η ίδια μέθοδος με αυτή που χρησιμοποιείς στον βογκέι (βλ. 
λήμμα): του βάζεις κάτι στο στόμα, συνήθως ό,τι έχεις πρόχειρο 
εκείνη τη στιγμή.

σεχέση, η
Αυτό που πετυχαίνουν οι γκέι που δηλώνουν πάνω-πάνω στο 
προφίλ τους ότι θέλουν σχέση και μετά πάνε και βάζουν μόνο μία 
φωτογραφία, που μοστράρει τον κώλο τους ή το πουλί τους.

sickιά, η
Γκέι με πολύ άρρωστα γούστα στο σεξ. «Πάρτα, sickιά!»

σιωπαπίζω, ρ. αμετβ.
Ξέρω ότι οι δικοί μου ξέρουν ότι είμαι γκέι, όπως επίσης και εκεί-
νοι ξέρουν ότι το ξέρω, αλλά όλοι μαζί κάνουμε την πάπια και 
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δεν μιλάμε ποτέ για το φονικό. «Από εδώ ο φίλος μου, ο Κώστας» 
σύστησε τον άντρα του ο Άκης στους γονείς του, με τους οποίους 
σιωπάπιζε.

σκάουνα, η
Γκέι σάουνα σε κανονική θερμοκρασία σάουνας, με αποτέλεσμα 
να σου έρχεται στούμφος έτσι και κάνεις την απερισκεψία να μπα-
λαμουτιαστείς εκεί μέσα.

σκίναιδος, ο
Γκέι σκίνχεντ (στρατιωτικό κούρεμα, μπότες, άρμυ λουκ κ.τ.λ.). Οι 
περισσότεροι σκίναιδοι είναι καυλιάρηδες, αλλά δυστυχώς μιλά-
νε ελάχιστα και έχουν περιορισμένη κινησιολογία από φόβο μη 
χαλάσουν το είμαι-πολύ-σκληρό-αντράκι λουκ και τους ξεφύγει 
καμιά λουγκριά. Επίσης έχουν το χιούμορ που θα είχαν τα κορδό-
νια της μπότας τους, αν έπαιζαν σε επιθεώρηση.

σκρίνιαιδος, ο
Άντρας τόσο αφάνταστα όμορφος που, αφού τον πηδήξεις, θέλεις 
να τον βάλεις στο σκρίνιο στο σαλόνι σου για να τον θαυμάζεις 
όταν πίνεις τον καφέ σου.

σλιπώνομαι, ρ. αμετβ.
Έχω καυτό ραντεβού και αγχώνομαι ποιο σλιπάκι να φορέσω 
– ποιο είναι το πιο καυλιάρικο χωρίς να είναι και εντελώς ξέκω-
λο, σε συνδυασμό με ποιο μου πάει καλύτερα. Λες και έχει καμιά 
σημασία, αν όλα πάνε καλά.

σπερμολογία, η
α. Διάδοση κακόβουλων φημών. β. Αναθεώρηση λαϊκών γνωμι-
κών μέσα από το πρίσμα της ερωτικής πείρας. Π.χ. «Μη χύσεις 



-97-

ΠΛΑΘΟΛΟΓΙΟ

για να μη χυθείς», «Όπου χύσει χύσει», «Στου τεκνού την πόρτα 
όσο θέλεις χύσε», «Χύσε μου και γλίστρησα», «Όποιος χύνει 
τα ρούχα του, είναι τσαπατσούλης», «Κάλλιο χύσι και στο χέρι 
παρά μη χύσει και καρτέρι», «Όπου ακούς πολλά χύσια κράτα 
μικρό σλιπάκι», «Ο χυμένος το χύσι δεν φοβάται», «Μη χύνεις 
χωρίς τον ξενοδόχο», «Των φρονίμων τα τεκνά πριν χύσουν 
κάνουν μπιντέ», «Δώσε χύσι στον χωριάτη για να σου ανέβει στο 
κρεβάτι», «Τον αράπη κι αν τον χύνεις, μια χαρά περνάς», «Χύνε 
βραδέως», «Μάζευε κι ας είναι χύσια», «Αγάλι-αγάλι γίνεται το 
χύσι μέλι».

σταζοχολίτης, ο
Άτομο που, επειδή οι θέσεις εργασίας στα Ες-Ες είναι περιορι-
σμένες, διάλεξε να κάνει καριέρα ως ιερέας. Η σχέση ενός στα-
ζοχολίτη με τις χριστιανικές διδαχές είναι όση ενός χρυσόψαρου 
με το βελονάκι, η δε απάνθρωπη στάση του οφείλεται σε καθαρά 
ιατρικούς λόγους: οι σταζοχολίτες διαθέτουν έναν ειδικό αδένα 
μίσους, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να στάζει πηχτή χολή για 
τους ομοφυλόφιλους προ και μετά φαγητού, ειδάλλως ο αδένας 
μίσους πρήζεται και οι σταζοχολίτες παθαίνουν καούρες και χρι-
στιανική αγάπη. Προφανώς δεν είναι όλοι οι ιερείς σταζοχολίτες 
ούτε όλοι οι σταζοχολίτες ιερείς.

σταρχιδοργασμικός, ο
Εραστής που νοιάζεται μόνο πότε θα χύσει αυτός και με το που 
τελειώνει, χάνει κάθε ενδιαφέρον. Βασικά αίτια για τον ηθικό 
μαρασμό και τη ρήξη του παραδοσιακού κοινωνικού ιστού στη 
σύγχρονη δυτική κοινωνία είναι ο ατομικισμός και ο σταρχιδοργα-
σμισμός. Χαλάι Κλάμα

στερεοτύπληξη, η
Η ακραία έκπληξη που παθαίνουν κάποιοι, όταν σε ρωτούν πόσο 
καιρό τα έχεις με τον σύντροφό σου και τους απαντάς «δώδεκα 
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χρόνια». Σε κοιτούν με γουρλωμένα μάτια λες και τους απαντάς  
ότι σκαρφαλώνεις στην κορφή του Έβερεστ δυο φορές την ημέρα 
για ν’ αγοράσεις τσίχλες. Παρότι εκπλήσσονται ευχάριστα, η 
δύσπιστη έκπληξη αποκαλύπτει τις αρνητικές στερεοτυπικές από-
ψεις που έχουν για τους γκέι.

στρεϊτλούκι, το
Στενός χώρος στο οποίο μπαίνουν κάποιοι γκέι άντρες, που ναι 
μεν παραδέχονται ότι είναι γκέι αλλά χέζονται στην ιδέα μην 
τους πει κανείς αδερφή. Λατρεύουν τον Ένα Θεό τον Αρρενωπό 
και Αδιαμπερή και στο προφίλ τους δηλώνουν υστερικά «Είμαι 
άντρας!», για να μην τους μπερδέψει κανείς με λαμπατέρ ή παρι-
ζάκι. Τόσο άντρες πια δεν είναι ούτε οι στρέιτ!

στρίνγκλα, η
Αδερφή που εκνευρίζεται εύκολα και εκνευρίζει ευκολότερα. Η 
οξυθυμία της μάλλον οφείλεται στο σπαγκάκι του στρινγκ που 
την ενοχλεί στον κώλο. «Η στρίνγκλα που έγινε χειρότερη στρίν-
γκλα», θεατρικό του Φολιέρου.

στρουγκαυλωμένος, ο/η
Για να κάνεις ουαναϊτστάνη (βλ. λήμμα), πρέπει πρώτα να βρεις 
έναν στρουγκαυλωμένο, δηλαδή κάποιο αγνό παλικάρι της 
ελληνικής υπαίθρου που δεν είναι γκέι, απλώς χρειάζεται να 
εκτονώσει το περίσσευμα καύλας που έχει μαζέψει βόσκοντας 
γιδοπρόβατα.

στρουθαδερφή, η
Άντρες που γουστάρουν να κάνουν σεξ με άντρες, αλλά, προς 
Θεάς, δεν είναι γκέι. Οι στρουθαδερφές απαντούν σε όλη τη 
χώρα, τρέφονται με ψευδαισθήσεις και πολλαπλασιάζονται 
λαθρόβια. Υπάρχουν δύο υποείδη: α) οι τοπ στρουθαδερφές, οι 



-99-

ΠΛΑΘΟΛΟΓΙΟ

οποίες, επειδή προτιμούν τον ενεργητικό ρόλο στο σεξ, πιστεύ-
ουν ότι αδερφές είναι μόνο όσοι τον παίρνουν και β) οι μπότομ 
στρουθαδερφές, οι οποίες βγάζουν ένα εντυπωσιακό φτέρωμα 
καμουφλαρίσματος.

συκαλόγερος, ο
Ιερωμένος ένα στάδιο πριν τη φούστα-μπλούζα, ο οποίος πήρε 
το σχήμα ακριβώς επειδή ήταν πιο θηλυπρεπής κι από λατέρνα 
σε κατηφόρα, οπότε οι γονείς του τον πίεσαν να γίνει παπάς ή 
καλόγερος για να γλιτώσουν τον κοινωνικό διασυρμό. Πολλά 
μοναστήρια είναι γεμάτα συκαλόγερους, που έχουν γίνει κατα-
πληκτικές φιλενάδες.

συκέ
Συκέ είναι η συντονισμένη προσπάθεια κάποιων γκέι να μεθύ-
σουν ένα στρέιτ άντρα, ώστε να τον παρασύρει ο Συκουάνας (βλ. 
λήμμα) και να κάνουν σεξ μαζί του.

Συκουάνας, ο
Μόνο στην έκφραση: με παρέσυρε ο Συκουάνας. Ιδιωματική 
έκφραση που χρησιμοποιούν στρέιτ άντρες όταν πάνε με άντρα 
και ύστερα ρίχνουν το φταίξιμο στα ποτάμια οινοπνεύματος που 
κατανάλωσαν. «Ρε τι κάναμε χτες βράδυ; Ω ρε πούστη, με παρέσυ-
ρε ο Συκουάνας!»

συκουνιάδος, ο
Ο νυν γκόμενος του πρώην συντρόφου μου. «Αυτό το λάδι το 
έφερε ο συκουνιάδος μου, που έχει ελιές.» Πρβλ. συναδερφάδα.

συκωμάρες, οι
Όταν καυλώνεις με άντρες.
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συναδερφάδα, η
Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει και τα φτιάχνει ο καθένας με άλλον, οι 
δύο καινούργιοι σύντροφοί τους μεταξύ τους είναι συναδερφά-
δες. Δηλαδή, συναδερφάδα είναι ο νυν γκόμενος του πρώην του 
συντρόφου μου. Στις διακοπές ήμασταν εγώ ο σύντροφός μου, ο 
πρώην του κι ο τωρινός φίλος του, δηλαδή η συναδερφάδα μου.

συνειδάντρας, ο
Ο πρώτος άντρας που σε έκανε να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είσαι 
σαν τα άλλα αγοράκια. «Ο δικός μου συνειδάντρας είναι ο Σόγιερ 
στο Λοστ. Κάτι σκίρτησε μέσα μου όταν τον είδα» εκμυστηρεύτηκε 
ο Πέτρος στην ψυχολόγο του.

συνουσιολέκτης, ο
Γκέι άντρας που κάνει συλλογή από εθνικότητες με τις οποίες 
έχει πηδηχτεί. «Α, εγώ δεν έχω πάει με Ουρουγουανό!» ζήλεψε ο 
Αριστοτέλης τον Κώστα, που ήταν μεγάλος συνουσιολέκτης. Πρβλ. 
Γκεϊωγραφία.
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τακανόλας, ο
Συμφυρμός του «Τα κάνω όλα»· συνεκδοχικά ο γκέι που δεν χολο-
σκάει περί ρόλων.

τηλεκίναιδος, ο
Αυτός που τη βρίσκει με το τηλεφωνικό ή το διαδικτυακό σεξ.

τηλεμαμμοθρεφτάρι, το
Το ίδιο με το μαμμοθρεφτάρι, μόνο που ο συγκεκριμένος άντρας 
αντί να ζει με τους δικούς του, έχει μετακομίσει μόνος του· παρόλ’ 
αυτά, συνεχίζει να πηγαίνει τα άπλυτά του στη μάνα του, να τρώει 
το φαγητό που του φτιάχνει και, σε βαριές περιπτώσεις, να την 
αφήνει να έρχεται στο δικό του σπίτι για να τον ξεβρωμίζει κάθε 
τόσο. Εξυπακούεται ότι δεν χρειάζεται να είσαι γκέι για να είσαι 
τηλεμαμμοθρεφτάρι· αρκεί να είσαι Έλληνας.

τοιουτέως, ο
Άντρας που υποτίθεται ότι έχει πουσταματήσει (βλ. λήμμα) και 
τώρα είναι στρέιτ, εκτός από μερικές βραδιές που ξαναγίνεται 
γκέι για καμιά ωρίτσα, όταν, τάχα μου, χρειάζεται να μείνει στο 
γραφείο γιατί προέκυψε δουλειά.

τ
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τοιουτηλεόραση, η
Η άλωση της τηλεόρασης από τους γκέι, όπως την προβλέπουν 
διάφοροι αδικημένοι στρέιτ λούζερ.

τοιουτιβίζω, ρ. αμετβ.
Αντιγράφω το νιαούρισμα του πιο βλακώδους στερεότυπου 
γυναίκας και γίνομαι καρικατούρα και γυναίκας και γκέι.

τοιουτοπία, η
Φανταστικός τόπος όπου βλέπεις στον δρόμο έναν εγκληματικά 
όμορφο και καυλιάρη άντρα να περπατά αγκαλιά με την κοπελιά 
του και μόλις σε αντικρίζει, τη σπρώχνει μπροστά σε διερχόμενη 
νταλίκα, έρχεται καταπάνω σου, σε παίρνει αγκαλιά και σου λέει 
ότι κανείς δεν τον έχει ξανακαυλώσει τόσο πολύ όσο εσύ. Αααχ! 

τοιούτος, ο
Ο δυσλεξικός αδερφός του Τουίτι.

τοιουτρομάζω, ρ. μετβ.
Τρομάζω όχι και τόσο ανδροπρεπώς από μια πουστρακαστρού-
κα (βλ. λήμμα) και αποκαλύπτω ότι μάλλον τον ψιλοπαίρνω. 
«Μαλάκα, μη μου κάνεις μπου και τοιουτρομάξω, γιατί οι γονείς 
της δεν ξέρουν ότι είμαι γκέι».

τοιουτρύκ, το
Κόλπα και τεχνάσματα που κάνουν διάφοροι γκέι για να καμωθούν 
τους στρέιτ. Στο εμπόριο κυκλοφορεί ειδικό σετ με τοιουτρύκ, το 
οποίο περιλαμβάνει: μία λεσβία για αλληλοκάλυψη, ψείρες για 
τοποθέτηση στο όσχεο ώστε να ξύνεσαι σε τακτά διαστήματα, 
ταχύρυθμη μέθοδο για εκμάθηση εκτίναξης ροχάλας, στοιχειώδες 
γλωσσάρι με ονόματα 10 ποδοσφαιριστών και 3 προπονητών και 
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κλασικό αφτερσέιβ μπαμπά, από αυτό που τσούζει. «Βαγγέλη, σου 
’χουν μείνει καθόλου ψείρες απ’ το τοιουτρύκ σου; Θα πάω αύριο 
για φαγητό στης θείας και τις χρειάζομαι».

τοξ-απήλ, το
Η ερωτική αίγλη που αποπνέουν σε ορισμένους γκέι οι άντρες 
τύπου αλήτης, τσογλάνι, λαϊκός μάγκας και γενικά ζόρικο στρε-
ϊτόπουλο. Οι άντρες αυτοί είναι πολύ καυλιάρηδες στις φαντα-
σιώσεις και στις τσόντες, αλλά στην πραγματικότητα είναι 
άκρως τοξικοί και προκαλούν βαριές σωματικές βλάβες. Πρβλ. 
Υποφέρωτα, Fucκαθίκι.

topογραφία, η
Λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας, στην οποία οι συγγραφείς 
συγγράφουν προφίλ όπου πρωταγωνιστεί κάποιος φανταστικός 
εαυτός τους που είναι τοπ. Ο gamias-gr είναι σπουδαίος τοπογρά-
φος, με πολλά βιβλία στο παθητικό του.

τρανσιχαίνομαι, ρ. μτβ.
Σιχαίνομαι τους τρανς άντρες και γυναίκες χωρίς να ξέρω τίποτα 
γι’ αυτούς, αλλά απλά και μόνο επειδή εμένα με θεωρώ φυσιολο-
γικό κι εκείνους όχι. Ας με ξεαραχνιάσει κάποιος!
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υφαλοτρυπίδα, η
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υποφέρωτας, ο
Αυτό που παθαίνει ο γκέι που συνεχώς ερωτεύεται στρέιτ κι 
ύστερα υποφέρει επειδή δεν του κάθονται ή του φέρονται άσχη-
μα. Επίσης ο γκέι που μονίμως ερωτεύεται αλήτες, τσογλάνια, 
ψυχασθενείς, μαμμόθρεφτα, κτλ και ύστερα κλαίγεται που είναι 
άτυχος, άτυχος! «Πάλι υπεφερωτεύτηκες, ρε Βαγγέλη; Ποιος είναι 
αυτή τη φορά; Κάνας στρέιτ αλητάμπουρας;»

υποψωνισμός, ο
Όταν μετά από αρκετή ώρα άκαρπου ψωνιστηριού αναγκάζεσαι 
να κατεβάσεις τα στάνταρ σου και να αρχίσεις να λαμβάνεις 
υπόψη σου και τους άντρες που αρχικά είχες απορρίψει, εάν δεν 
θέλεις να γυρίσεις σπίτι με το πουλί στο χέρι.

υστεργητικός, ο
Γκέι άντρας που θέλει να τον πάρει από πίσω, τον παίρνει κι ύστε-
ρα παθαίνει υστερία για το κακό που τον βρήκε, που αυτός ποτέ 
δεν κάνει τέτοια κ.τ.λ., κ.τ.λ.

υφαλοτρυπίδα, η
Γκέι που είναι τόσο απελπιστικά τοπ ώστε έτσι και τολμήσεις να 
πλησιάσεις στα 12 ναυτικά μίλια της κωλοτρυπίδας του, πέφτει 
συναγερμός στο ΓΕΕΘΑ.

υ
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φαντασιοπληκτικός, ο/η
Άντρας ή γυναίκα που είναι καταπληκτικοί όταν τους συμπερι-
λαμβάνεις στις φαντασιώσεις σου, αλλά αν ποτέ σου καθίσουν 
στην πράξη είναι η προσωποποίηση της βαρεμάρας.

φασιστρέιτ, οι
Στρέιτ άτομα που όχι απλά απεχθάνονται τους γκέι, αλλά προσπα-
θούν ενεργά να τους βλάψουν με μένος που είναι ύποπτο. Τα ίδια, 
βέβαια, βαυκαλίζονται ότι υπερασπίζονται τις ηθικές αξίες, την 
ευπρέπεια και τη φύση. Ωστόσο τελευταία φορά που κοίταξα, η θέση 
αποκλειστικού επιτηρητή των ηθικών αξιών δεν είχε ακόμη παραχω-
ρηθεί σε κανέναν. Οι φασιστρέιτ δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά δυστυ-
χώς προκαλούν δυσανάλογα μεγάλο θόρυβο για το μέγεθός τους.

φιλελλιπείς, οι
Γκέι άντρες που δεν φιλάνε στο σεξ, είτε επειδή δεν έμαθαν ποτέ 
(αφού κάνουν σεξ μόνο στα όρθια στα πάρκα και τα σινεμά) είτε 
επειδή κάνουν σεξ μόνο με το πουλί τους.

φιλίζομαι, ρ. αμετβ.
Φιλάω τον άνθρωπο που αγαπώ και μου έρχεται μια γλυκιά ζάλη.

φ
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φον Τριερωτική ταινία, η
Η τάση που έχουμε όλα τα ζευγάρια, γκέι ή στρέιτ, να γυρίσουμε 
ερασιτεχνικό βιντεάκι την ώρα που κάνουμε σεξ. Σχεδόν πάντα οι 
σκηνοθετικές μας βλέψεις περιορίζονται στη μία μόνο απόπειρα, 
επειδή η ιδέα είναι πιο καυλωτική στη θεωρία παρά στην πράξη, 
πρώτον, επειδή είναι αποσυντονιστικό να αγωνιάς για τη γωνία 
λήψης και τον φωτισμό την ώρα που θέλεις να απολαύσεις το 
σεξάκι σου και δεύτερον, επειδή παθαίνεις σοκ βλέποντας τον 
κώλο σου όπως δεν τον έχεις δει («όλος αυτός ο κώλος δικός μου 
είναι;!»).

φούστης, ο
Γκέι που είναι ένα στάδιο πριν τη φούστα (-μπλούζα).

Φτηνάνια Πτυελίδου, η
Διαπρεπής ρατσισιάστρια (βλ. λήμμα) και ήσσον μέλος των Χ-
Μen. Η γονιδιακή της μετάλλαξη της επιτρέπει να εξολοθρεύει 
ανθρώπους με το βλέμμα-κατάψυξη, αφού πρώτα τους ακινητο-
ποιήσει με τον μηχανισμό «ψεύτικο χαμόγελο». Καλύτερη φίλη 
της ήταν κάποτε η Μυστίκ, αλλά κι αυτή τη σιχάθηκε κάποια 
στιγμή.

φωσφαναρερφές, οι
Γκέι που φοβούνται να παραδεχτούν τον σεξουαλικό τους προσα-
νατολισμό και κρύβουν τις πραγματικές τους προτιμήσεις ακόμα 
και από στενούς φίλους, τελώντας υπό την αφελή ψευδαίσθηση 
ότι κανείς δεν έχει καταλάβει τίποτα. Φυσικά όλοι τους οι φίλοι 
(αλλά και ο ψιλικατζής) το έχουν καταλάβει εδώ και πολύ καιρό 
και περιμένουν πότε επιτέλους οι φωσφαναρερφές θα βρουν το 
θάρρος να δηλώσουν με περηφάνια ότι τους αρέσουν οι άντρες. 
Οι φωσφαναρερφές καταλήγουν από υστερικοί ώς σχιζοφρενείς, 
αφού ζουν μια ζωή μες στο ψέμα.



χαϊδολογοκρίνομαι, ρ. αμετβ.
Η ακατανίκητη λαχτάρα να αγγίξεις, να φιλήσεις και να αγκαλι-
άσεις τον άνθρωπο που έχεις ερωτευτεί, αλλά δεν μπορείς επειδή 
βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο. «Κοίταξε στα μάτια τον Νικ και λαχτά-
ρησε να του δώσει ένα φιλί και να του πει πόσο τον λατρεύει, αλλά 
στο εστιατόριο όπου βρίσκονταν αναγκάστηκε να χαϊδολογοκριθεί 
και να περιοριστεί σ’ ένα λαθράγγιγμα». Άλαν Χουλαχούπχερστ

χαλάστρας, ο
Ο άκρως εκνευριστικός γκέι ο οποίος, σε χώρο που γίνεται ψωνι-
στήρι, απλά περιτριγυρίζει χωρίς να συμμετέχει στο σεξ, αλλά και 
χωρίς ν’ αφήνει τους άλλους να κάνουν σεξ με την ησυχία τους.

χαμηλομάρα, ρ. αμετβ.
Χαμηλομάρα είναι κάποιος ή κάτι που είναι τελείως ντεκαυλέ. «Τι 
χαμηλομάρα που ήταν η ταινία!»

χεσαγάπη, η
Η αγάπη που ισχυρίζονται οι γονείς σου ότι νιώθουν για σένα, 
αλλά η οποία είναι πολύ μικρότερη από την αγωνία τους για το 
τι θα πει η γειτονιά που είσαι γκέι ή λεσβία. Από το να σε χεσα-

χ
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γαπούν καλύτερα να σε μισούν – είναι πιο τίμιο και ειλικρινές. 
Πρβλ. Γομείς.

χες-απήλ, το
Υπάρχουν φριχτές μέρες που νιώθεις ότι είσαι τόσο χάλια που η 
λέξη «μπάζο» θα ήταν κομπλιμέντο. Εκείνες τις μέρες έχεις πολύ 
χες-απήλ.

χριστιανούργημα, το
Έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος που διέπρατταν και δια-
πράττουν ακόμη οι χριστιανικές εκκλησίες σε βάρος των γκέι. Η 
υστερική καταδίκη της ομοφυλοφιλίας εκ μέρους της Εκκλησίας 
όχι μόνο μαγαρίζει έννοιες όπως ανθρωπιά, χριστιανική αγάπη ή 
αλληλεγγύη, αλλά αποτελεί συνενοχή σε έγκλημα, καθώς παρέ-
χει ηθική βάση για τη βία εναντίον των ομοφυλόφιλων. Φυσικά, 
υπάρχουν και τα ισλαμουργήματα, που στον αιώνα μας, είναι χει-
ρότερα από τα χριστιανουργήματα. «Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
καταδίκασε την Ιερά Μητρόπολη Εκάλης και Λαγονησίου ως ηθικό 
συνένοχο στο έγκλημα μίσους που διεπράχθη σε βάρος του νεαρού 
ομοφυλόφιλου». Εφημερίδα Ελεύθερη Τύπισσα 12 Ιουνίου 2012.

χυνηγορώ, ρ. μετβ.
Βοηθάω τον σύντροφό μου να φτάσει σε οργασμό κάνοντας αυτό 
ακριβώς που ξέρω ότι γουστάρει τρελά, π.χ. του τσιμπάω τις 
ρώγες, του λέω το βρωμόλογο που τον φτιάχνει πιο πολύ κ.ο.κ.

χύσιος, ο
Ο Όσιος Χύσιος μαρτύρησε επί gayRomeo, όταν τον έχωσαν σε 
μια κάμινο (αρχαία λέξη για τη σάουνα) μαζί με άλλους σαράντα 
παίδες (αρχαία λέξη για τα τεκνά) μέχρι να ρέψει από την πολλή 
αγάπη για τον πλησίον του. Ο Όσιος Χύσιος είναι προστάτης του 
προστάτη και εορτάζεται με γονυκλισίες και ψηλαφίσεις.
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χυσοβάς, ο
Χύσια που βαρέθηκες να σηκωθείς να ξεπλύνεις και μετά από λίγη 
ώρα ανακαλύπτεις ότι έχουν μετατραπεί σε μπετό πάνω στις τρίχες 
σου. «Αλέξη, σε κουτσούλισε περιστέρι!» «Α όχι, χυσοβάς είναι».

χώστης, ο
Κλασικό μοντέλο άντρα βαρέων βαρών που το παίζει πολύ μπή-
χτης αλλά σε γκέι έκδοση. Κατούρα και λίγο. Οι περισσότεροι 
χώστες έχουν περάσει από ταχύρυθμα τμήματα μουρρενωπότητας 
(βλ. λήμμα).
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ψαξοψωλισμός, ο
α. Συνεχής αναζήτηση σεξουαλικού συντρόφου σε βαθμό βρα-
σμού. β. Γλωσσοδέτης από τη νήσο Ψέριμο: η ψεύτρα η ψαξοψω-
λιάστρα έπαθε ψύξη και ξέχασε να ψάξει να ξεψωλιαστεί.

ψεκράζομαι, ρ. μετβ
Φέρνω κατοικίδια στο σπίτι κατά (πολύ) λάθος και δεν ξέρω 
πώς να το πω στον σύντροφό μου ότι πρέπει να ψεκαστεί με 
αντιψειρικό.

ψωλαλλαστρέφομαι, ρ. μετβ.
Γκέι που πάνε στα πάρκα για ψωνιστήρι αλλά δεν ενδιαφέρο-
νται τόσο για το σεξ όσο για την κοινωνική επαφή και γι’ αυτό 
κάθονται στα παγκάκια και κουβεντιάζουν με τις ώρες, συχνά 
δημιουργώντας φιλίες.

ψωλιστήρι, το
Ψωνιστήρι με αποκλειστικό σκοπό ένα γρήγορο σεξ στα όρθια.

Είναι βαριά η μοναξιά, είναι μακριά τα πάρκα
Φούντωσε η καύλα μου και ζητάει χάδια.

ψ
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Πάρκο πάρκο τον καημό μου, τον μετράω κι είναι 18,6
Απ’ το πολύ το ψωλιστήρι, όσο να’ναι έχω ρέψει.

Μπιμπίκης Θεοτζαμπάκης

ψωλοβγάλτης, ο
α. Άντρας που σου βγάζει την ψυχή μέχρι να σου κάτσει. β. Άντρας 
που σε εμπνέει να του τον πετάξεις έξω μόλις τον αντικρίσεις. γ. 
Το α και το β ταυτόχρονα.

ψωλοβρόχι, το
Η αρχή της τουριστικής σεζόν στη Μύκονο. «Με τα πρώτα ψωλο-
βρόχια και τον ερχομό των τουριστονιών ανοίγουν τα περισσότερα 
τουριστικά καταλύματα στο κοσμοπολίτικο νησί».

ψωλοθεραπεία, η
Η ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή για πολυάριθμες παθήσεις, 
όπως κατάθλιψη, νεύρα, λουμπάγκο, ελληνικός κινηματογράφος, 
βαρετά απογεύματα Κυριακής κ.ά.

ψωλοκώσταινα, η
Δυστυχισμένος τόπος εξαιτίας του τραγικού μύθου ότι βγάζει 
τους καλύτερους εραστές στον πλανήτη έβερ. Get a life!

ψωλολογώ, ρ. μετβ.
Είμαι υπερβολικά παράξενος και ψείρας στις επιλογές των ερω-
τικών συντρόφων που κάνω, με αποτέλεσμα να μένω μπακούρι. 
«Θα σταματήσεις να ψωλολογείς και θα κάτσεις στον Βαγγέλη; 
Μια χαρά παιδί είναι, τι πειράζει που έχει δυο τρίχες παραπάνω;» 
Συνώνυμο: ψωλοκοσκινίζω.
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ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ

ψωλοτρομάζω, ρ. μετβ.
Τρομοκρατούμαι στο αντίκρισμα ενός ιδιαίτερα μεγάλου πέους, 
ανησυχώντας πώς θα χωρέσει όλο αυτό το πράγμα μέσα μου 
χωρίς να πάθω ανήκεστο βλάβη. «Συγγνώμη ρε φίλε, αλλά ούτε 
στη σήραγγα του Αρτεμισίου δεν χωράει αυτό εδώ» είπε ο Κώστας 
ψωλοτρομαγμένος. «Θες καμιά πιπούλα καλύτερα;»
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ωμοφιλόφιλος, ο
Γκέι που γουστάρει το ωμό, άγριο σεξ. Αντιπαράβαλε τον αμμο-
φιλόφυλο, που προτιμά το σεξ τύπου «σ’ αγαπώ ζωγράφισα στην 
άμμο».

ω
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