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ΤΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΟΥ «ΒΛΑΚΑ» 

 
Αασίφρων, αεσίφρων, αβαθής, αβδηρίτης, αβέλτερος, αβελτεροκόκκυξ, άβουλος, 
αγαθιάρης, αγαθοβιόλης, αγαθός, αγρεύσιμος, αδιανόητος, ακαύκαλος, ακέφαλος, 
άκριτος, άλαλος, αλαφροκούκουλος, αλαφρόμυαλος, αλαφρονούσης, αλόγιστος, άλογος, 
αμβλύνους, αμβλύς, αμνοκών, άμυαλος, ανάβαθος, αναίσθητος, ανάσβολος, ανεγκέφαλος, 
ανέμυαλος, άνετος, ανοήμων, ανόητος, άνους, ανώριμος, απερίσκεπτος, αποβλακωμένος, 
αποκοιμισμένος, αποχαυνωμένος, αποχασκιασμένος, απτάλης , αργός, αργόστροφος, 
αρχιβλάκας, αρχιμαλάκας, άσκεπτος, άσκεφτος, άσοφος, αστόχαστος, ασυλλόγιστος, 
ανεμοκαύκαλος, ασύνετος, ασυνήμων, ασύννους, άφρων, αφυής, αχμάκης, αχυρένιος, 
βαθρακόμυαλος, βαλάκας, βαλβίδας, βαρεμένος, βαρυκέφαλος, βερέσχεθος, βερσέμης, 
βλάκας, βλακέντιος, βλακίστατος, βλακόμετρο, βλακόμουτρο, βλαμμένος, βλεννός, βλήμα, 
βληχρός, βλίτο, βλιτομάμμας, βλιτώδης, βλίτων, βλογημένος, βόδι, βοσκηματώδης, 
βουβάλι, βουγάιος, βουδουνάριος, βούρλο, βραδύνους, βραδύς, βραδυγνώμων, βρέτας 
(το), γίδι, γκα γκα, γκασμάς, γρόθος, δυσμαθής, δύσνους, έκφρων, ελαφρόμυαλος, 
ελαφρόνους, ελαφρύς, έμβαρος, ενεός, ενεόφρων, επιπόλαιος, ερίφης, ευήθης, εύπιστος, 
ζαβός, ζεβζέκης, ζουλάπι, ζωντανό, ζωντόβολο, ζώο, ηδύς, ηλέματος, ηλεόφρων, ηλίθιος, 
θεοβλαβής, θεομανής, θεόργητος, θεοσκοτωμένος, ιδιώτης, καθυστερημένος, 
κακόφρων,κάλος, καπλαμάς, κασέτης, κενός, κεφάλας, κλούβιος, κλουβιοκέφαλος, 
κοάλεμος, κόθορνος, κοιμήσας, κοιμισμένος, κόκκυξ, κοκοβιός, κοκορόμυαλος, κολλημένος, 
κολοκύθας, κοντόθωρος, κοντόμυαλος, κόπανος, κούκος, κουκουβάς, κουμπούρας, 
κουνενές, κουρουνόμυαλος, κουτάβι, κουτεντές, κούτιος, κούτλας, κουτορνίθι, κουτός, 
κουτούλιακας, κουτσοκέφαλος, κουφιοκέφαλος, κούτσουρο, κουφιοκέφάλος, κραπαταλός, 
κρεμάστρα, κρετίνος, κριομύξης, κρονοληρος, κύμβαλο, κωθώνι, κωφός, λακαμάς, 
λεβεντομαλάκας, λειψός, λεμφώδης, λευκηπατίας, λάρος, λήρος, ληρώδης, λιγόμυαλος, 
μαλάκας, μαλακιστήρι, μαλακίων, μαλακομαλάκας, μαλακοπίτουρας, μαλακοπρόξενος, 
μαλακοτρίφτης, μάλαξ, μαλαπέρδας, μαλαστούπας, μαλέας, μαλθακός, μανικός, μάπας, 
μαργίτης, μάταιος, ματαιόφρων, μικρόμυαλος, μικρόνους, μινάρας, μισοκούντελος, 
μοσχάρι, μπαγλαμάς, μπάζο, μπέκος, μπουζούκι, μπουζουκοκέφαλος, 
μπουμπουνοκέφαλος, μπούμστος, μπουνταλάς, μπούφος, μυαλοφυγόδικος, μωρός, 
μωροθάμαχτος, μωρόπιστος , μωρόχαυλος, νενός, νερόβραστος, νήπιος, νηπύτιος, νταούλι, 
ντενεκές, ντεσμένος, ντουβάρι, ντούλντας, νωθής, νωθρός, νωθροκάρδιος, νωθρώδης, 
νωχελής, ξεκαυκαλισμένος, ξέμυαλος, ξεπαρμένος, ξυλόσοφος, ξωπαρμένος, ολιγόφρων, 
ολολυγών, ολοχάσκωτος, ορνιθόμυαλος, όρνιο, ούζο, ούφο, παλκάνας, παλτό, πανίβλακας, 
παπάρας, παπαρδέλης, παράκοπος, παράορος, πάραρος, παρήορος, πάρηρος, πάφιλας, 
παχύνοος, πετεινοκαύκαλος, πετεινόμυαλος, πίτουρο, προβατώδης, προβατόνους, 
προκομμένος, πυροβολημένος, ραπάνας, ρηχός, ρηχόμυαλος, σαλός, σερσέμης, σίαλος, 
σκαιός, σκαρπέλο, σκεπάρνι, σκερβελές, σκιμβόλος, στειλιάρι, στενόμυαλος, στόκος, 
στομωμένος, στυφεδανός, συκομάμας, ταρίχιον, τάριχος, τετράποδο, τετυφωμένος, τζαζ, 
τιριτόμπας, τούβλο, τούμπανο, τρίχας, τρόμπας, τυφλόνους, τυφώδης, υδροκέφαλος, 
ύπνος, φελλός, φλογέρα, φλούφλης, φυρόμυαλος, χάβαρο, χαζός, χαζοβιόλης, 
χαζούλιακας, χαζοχαρούμενος, χαηλωμένος, χαϊβάνι,χαλές, χαλβάς, χαμένος, χάννος, 
χάπατο, χαύνος, χάχας, χασκωτός, χλιάρας, χοντροκέφαλος, χοντρομαλάκας, 
χοντρόμυαλος, ψαροκέφαλος,ψαρόμυαλος, ψήσσα (η), ψήττα, ψωλοκοπάνας και ... Γ.Α.Π.! 
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